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A Polgármester naplója 
 
Tisztelt Polgárok! Az áprilisi Új-Krónika 
megjelenése óta eltelt időszak eseményeiről 
szeretném Önöket tájékoztatni. Nehéz időket 
élünk. Immáron közel öt hónapja zajlik az 
orosz-ukrán konfliktus, ami Európában, illetve a 
világ nagyobbik részében komoly gazdasági 
károkat okozott. A kormányzat vészhelyzetet 
hirdetett a háborús konfliktus miatt. Ennek 
következtében továbbra is érvényben vannak 
azok az önkormányzatokat kedvezőtlenül érintő 
korlátozások, amiket a koronavírus alatt 
megtapasztalhattunk. A részletek felvázolása 
nélkül csak annyit tudok leírni, hogy a bevételi 
forrásainkat nemhogy növelni nem tudtuk, azok 
jelentősen csökkentek is. Kizárólag a nyertes 
pályázatainkból tudunk fejleszteni, az 
önerőnkből még a kötelező feladatainkat sem 
tudjuk ellátni tisztességesen. Nem látok olyan 
jeleket, amik azt mutatnák, hogy a trendek, a 
világesemények javulnának. Hosszabb távú 
energiaválságra és gazdasági recesszióra kell 
készülnünk, aminek az infláció csak az egyik 
mutatója. De az önkormányzatot szinte 
mindegyik érinti. Ezért is törekedünk arra, hogy 
a nyertes fejlesztési elképzeléseinket minél 
előbb megvalósítsuk, hogy az infláció fel ne 
zabálja azt a pénzt, amit megkaptunk. És itt 
rátérnék a fejlesztésekre. Hogy hol is tartunk 
most? A méretük miatt a két nagyobb 
projektünk előre kívánkozik. A csapadékvíz-
elvezetés a terveztetési fázisban van. Augusztus 
végéig elkészül az engedélyes terv, amit a 
szakhatósághoz be fogunk nyújtani. Mellette 
készül a reziliencia vizsgálat és egy vízkár-
elhárítási terv is, amik szintén a pályázat 
kötelező elemei voltak. Amint megkapjuk az 
engedélyt a tervünkre, utána indulhat a 
közbeszerzési eljárás. A kivitelezési munka tél 
végén, tavasz elején megkezdődhet. A 
tornateremnél gyorsabbak lehetünk. 
Kiválasztottuk a tervezési munkákhoz a 
szakembert, aki el is kezdte már a munkáját. 
Amint végez, utána megkezdődhet ott is a 
közbeszerzési eljárás. Optimális esetben a 
tornatermünk felújítása már októberben 
megkezdődhet. Lássuk a kisebb munkákkal. 
Július 15-én a Sárépszer Kft. megkezdte azt a 
három pályázati forrásból (mintegy 36 millió 
forintból) összeálló munkát, ami útfelújítást, vagy 

helyreállítást fog tartalmazni, az alábbi helyeken: 
- Baglyas szőlőhegyen két dülőút mart aszfalttal 
való ellátása 500 méter hosszúságban. 
- Belátó szőlőhegyen a Levendula dülő mart 
aszfalttal való ellátása 300 méter hosszúságban 
- Vis maior pályázatunkban szereplő Csór kis-
iszkai dülőutak (Mandula dülő, Panoráma dülő, 
Búbosbanka dülő, Sarló dülő, Rizling dülő, 
Fehérvári dülő) helyreállítása  
- Belterületi útfelújítás a Felsőtabánban (20-33/a. 
közötti szakasz) 
A baglyasi és belátói utak felújítása egy 
komplex, zártkerti témában kiírt pályázat részét 
képezik. Ebben mi még vállaltuk a kis-iszkai 
kápolna részleges felújítását és két külterületi 
Jézus kereszt restaurálását. Ezekkel már 
végeztünk. Külön pályázatot nyertünk az Ady 
Endre utca járda szakaszos (Ady 1-9. közötti 
rész) felújítására. Ennek kezdése augusztusra 
várható. Egyelőre még főleg háttérmunka zajlik 
két másik energetikai projektünknél. Az orvosi 
rendelőnél a cél, hogy az épület 
energiaigényének 100%-át megújuló 
energiaforrásra állítsuk át. A hivatalnál is 
ugyanez a cél, de ezt az első, mostani fázisból 
még nem érhetjük el. De a fűtést mindenképpen 
automatizálni fogjuk. Aztán, ha lehetőség nyílik 
rá, akkor egy második fázissal a napelem 
kapacitást olyan méretűvé duzzasztjuk, hogy itt 
is nullás számlák érkezzenek. A temetői 
pályázatunk kivitelezése július közepén 
elindult. Itt először a nyílászárók lesznek 
kicserélve, majd a kőművesmunkákat 
(szigetelés, belső vakolás, aljzatburkolás) és a 
villanyszerelést végzik el. Októberben jönnek 
az ácsok és új tetőt építenek. Végül pedig a 
sírköves vállalkozó elkészíti az urnafalat az 
épület nyugati oldalára. A Magyar utcai iskola 
mellett található szolgálati lakás felújítására is 
kaptunk támogatást. Megoldjuk belőle a tető 
héjazatának cseréjét, az épület nyílászáróinak 
cseréjét, valamint a falazat és a födém 
szigetelését. Várhatóan január végére 
mindennel végezni fogunk. Sajnos azért nem 
korábban, mert a szakembereknek hosszú a 
várólistájuk. De jobb később, mint soha! 
Beszámolómat a szokásos módon, a testületi 
ülések vázlatszerű ismertetésével folytatom: 
Április 28-i ülés: Sajnálatos módon a Moto-
Rock fagyizó tulajdonosa jelezte felénk, hogy 
idéntől már nem tudja üzemeltetni a 
vállalkozását, így visszaadja a helyiséget. 
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Ennek a meghirdetéséről döntöttünk. Határozott 
a képviselő-testület, hogy megtervezteti az 
Ifjúság-köz, valamint a Széchenyi utca 
útburkolattal való ellátását. Döntöttünk, hogy 
létrehozunk egy díszpolgári címet Csóron, 
valamint arról is, hogy névadási folyamatot 
indítunk a sportközpontunk tekintetében. 
Valamint a nyertes pályázataink esetében 
kivitelezőket, tervezőket, műszaki ellenőröket 
választottunk. 
Május 10-i rendkívüli ülés: Vételi ajánlat 
érkezett az önkormányzatunk tulajdonában 
található 74 hrsz-ú belterületi ingatlanra. A 16 
milliós ajánlatot a testület elfogadta. Ugyan a 
költségvetésben az év elején még nem tudtunk 
forrást biztosítani, de ezen az ülésen már létre 
tudtunk hozni egy egymillió forintos keretet a 
helyi civil szervezetek támogatására. 
Június 2-i ülés: Elfogadásra került a rendőrség 
2021. évi beszámolója. Módosításra került az 
önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelete, 
valamint elfogadásra került a 2021. évi 
zárszámadási rendelet. Megalkottuk a közösségi 
együttélés szabályairól szóló rendeletünket, 
amivel az volt a célunk, hogy minden 
ingatlantulajdonos a lakókörnyezetének 
gondviselését folyamatosan elvégezze. 
Természetesen a legtöbb ingatlantulajdonos 
számára ehhez nem kell rendelet. Elbírálásra 
kerültek a civil szervezetek beadott pályázatai. 
Több pályázatunk esetében is kiválasztásra 
kerültek a kivitelezők.  
Június 23-i rendkívüli ülés: A helyi építési 
szabályzatunk partnerségi egyeztetésének 
zárásaként a testület a folyamatot ezen fázisát 
egy döntéssel nyugtázta, egyben további 
véleményeztetésre az országos főépítészhez 
küldte.  
Július 7-i rendkívüli ülés: Kiválasztásra került a 
tornatermes TOP-os pályázat terveztetője, a 
reziliencia vizsgálatának elkészítője, valamint a 
közbeszerzési folyamat lebonyolítója. A volt 
fagyizó épületének bérlésére kiírt pályázatot is 
elbíráltuk. A hely a továbbiakban műkörmös 
szalonként fog üzemelni. Végül döntöttünk 
arról, hogy a pályázaton elnyert sörpad 
garnitúráinkat a jövőben kibérelhetik a lakosok. 
A beszámolóm zárásaként szeretnék minden 
olvasónknak jó nyarat, tartalmas pihenést 
kívánni, egyben ajánlom figyelmükbe az 
augusztus 13-i Csukafesztiválunkat!  
 

Csete Krisztián 

 

Gondolatok a Csóri 
Önkormányzati Kertészetről 
Amikor ezeket a sorokat írom, akkor már 
javában pörög a zöldséges piacunk. Az aszályos 
időszakban az átlagosnál is nagyobb munkát 
igényel az, hogy megfelelő mennyiségű és 
minőségű termékkel álljunk Önök elé. De 
vállaltuk ezt a feladatot, így meg is fogunk tenni 
érte mindent. Szélesedő vevőkörünknek nagyon 
örülünk, azonban egyre többször kerülünk abba 
a helyzetbe, hogy nagyobb a vásárlási igény, 
mint a készlet. Örülünk neki, hogy fontosnak 
tartják az emberek a munkánkat, azt a feladatot, 
amit nem kényszerített ránk senki, mégis 
örömmel végzünk. Ugyan a termőterületünket 
nem fogjuk tudni növelni a munkaerő 
kapacitásunk végessége miatt, de ettől 
függetlenül próbálunk egyre többet termelni. Az 
első idei piaci napunk június 24-én volt, azóta 
már egyre bővül a fajtakínálatunk, s ami a 
fontos, várhatóan szeptember végéig minden 
féle zöldségből tudunk majd folyamatos 
készletet biztosítani. A szezon tehát még csak 
most kezdődött, így még hosszú ideig várjuk 
önöket a piaci napjainkon: kedden 14-18 óra 
között, pénteken 7-12 óra között, a sportcsarnok 
melletti vizesblokknál. Kínálatunk: paprika 
(édes, erős), paradicsom, uborka (kovászos, 
kígyó), zöldbab, fejteni való bab, 
csemegekukorica, padlizsán, fokhagyma. De a 
helyi termelőknek köszönhetően még 
időszakosan kapható: cukkini, főzőtök, kapor, 
újburgonya, házi tyúktojás, sütőtök, dísztök. A 
kínálatunk árazásáról és változásáról a facebook 
csoportunkban (Csóri Kertészet) olvashatnak. 
Érdemes tagsági viszonyt kialakítani, mert így 
első kézből kaphatnak információkat. Hosszabb 
távon az a célunk, hogy az értékesítési 
csoportunkba minél több termelőt bevonzzunk, 
így a vásárlókat egyből az áruval hozzuk össze, 
kihagyva a kereskedőt és a kereskedő árrését. 
És nem utolsó sorban a minőséget is így 
biztosítsuk. Köszönjük, hogy ebben a 
vásárlásukkal támogatnak bennünket. 

Pár hete meglátogatta az önkormányzat 
kertészetét Törő Gábor országgyűlési képviselő 
úr, aki gratulált kis falunk nagy vállalásához. 
Rendkívül fontosnak találta, hogy helyi szinten 
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próbáljuk meg kezelni a lakosság élelmiszer 
ellátásnak egy részét. 

 

 

 

 

 

Csete Krisztián 

Iskolai hírek 
 
Szeretettel üdvözlöm az újság minden kedves 
olvasóját! Utolsó megjelenésünk óta, a 
tanévzárás előtti két és fél hónapban, 
mozgalmasan, eseménydúsan teltek napjaink 
intézményünkben. A Nemzeti Kulturális Alap 
Márai - programjának köszönhetően iskolai 
könyvtárunk sok szép könyvvel bővült. 
Örültünk az adománynak, hiszen ez nagyban 
segíti pedagógiai munkánkat, a gyerekek 
gyakran és szívesen kölcsönöznek, illetve 
olvasgatják a könyveket a napköziben és a 
szünetekben is. 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Vali néni és az 5. osztályos lányok a könyvek bűvöletében 
 
Április 5-én, kedden, megtartottuk soron 
következő bàzisintèzmènyi programunkat, 
melyen a matematikaoktatàst is segítő Plickers 
program alkalmazását mutatta be Pasztóhy-
Baranyai Katalin matematika-kémia szakos 
kolléganőnk az egybegyűlteknek. A bemutató 
órát megbeszélés követte, amelyen az új 
módszer, alkalmazás részletesebb ismertetése 
következett. Április 21-én és 22-én zajlott az 
országos általános iskolai beíratás.  
Iskolánkba 18-an iratkoztak be, amit nagy 
örömmel fogadtunk. 
 A Digitális Témahét keretén belül az 5-8. 

osztályosok számára Nagy-Borbás Mária 
tanárnő foglalkozást tartott a netbiztonságról. 
Az óra célja az online biztonság alapvető 
szempontjainak tudatosítása. Két meghatározó 
témája: a személyes adatok védelme és az 
online személyiség, online hírnév. A foglalkozás 
középpontjában az adathalászat típusait tárgyaló 
médiaszöveg-értési feladat állt. A foglalkozás 
során fontos szerepet a kapott a lehetőségek 
felmutatása. Saját élményeikkel átszőtt 
beszélgetéseik alkalmával a tanulók tevékenyen 
véleményt formáltak a ma rájuk leselkedő 
veszélyek sokaságával kapcsolatban.  
Április 11-én iskolánkba látogatott Kovács 
István, aki a 2008-as olimpiai lánggal futott 
Kínában. A Nyuszifutàs programmal a mozgást, 
a környezetvédelmet és az egészséges 
táplálkozást népszerűsíti. 
Április 26-án, Antalka Zsoltné vezető 
szaktanácsadó felkérésének eleget téve 
megtartottuk soron következő bàzisintèzmènyi 
programunkat. Palkovics Ágnes kollèganőnk 
Mèhes projektnapot mutatott be osztályával, a 
2. osztályosokkal. Munkáját segítette Juhász 
Istvánné kolléganő. Nagyon jól sikerült a 
bemutató, Ági néni sok új és jó ötletet mutatott 
be, még méhészt is hívott, aki megismertette 
velünk az Apiteràpiàt. A gyerekek végig 
kitartóan és nagyon szépen dolgoztak, s mivel 
minket, felnőtteket is bevont az óra menetébe, 
ezért megtapasztaltuk, hogy nem is olyan 
könnyű a feladatokat megoldani. 
A Föld napja alkalmából kitekintettünk egy 
kicsit a Földön túlra. Az Utazó Planetáriumot 
hívtuk segítségül, akik előadással készültek 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Csodálatos 
élmény volt!  

 
Nálunk járt az Utazó Planetárium! 

 
Tovább folytatódtak a Lázár Ervin Program 
keretén belül megvalósuló kulturális előadások 
is. Márciusban a 4. osztályosok az „Aki dudás 
akar lenni” c. műsort tekintették meg Kisgyőri 

 



Új Krónika   2022. július 19. 5 
 

 
Krisztián és társulata előadásában. A 3. és 5. 
osztályosok a székesfehérvári Vörösmarty 
Színházban a Diótörőcske c. előadást 
tekintették meg. A Köfém Művelődési Házban 
az 1. osztályosokat a Maszk Bábszínház 
kápráztatta el a Nyakigláb, Csupaháj és 
Málészáj címet viselő bemutatójukkal, a 2. 
osztályosok pedig a Szamárcsel c. előadást 
tekintették meg. A 7.-es tanulók 
Iszkaszentgyörgyön részesültek színházi 
élményben, az Imre Sándor Szeretetszínházért 
Egyesület előadásában A dzsungel könyve című 
zenés színdarabon vettek részt. Az 5. osztályos 
tanulók Veszprémben a Laczkó Dezső 
Múzeumban vettek részt egy hangulatos és 
lebilincselő előadáson, amely a húsvéti 
ünnepkör népszokásaival ismertette meg 
tanulóinkat. Látványos, interaktív módon 
mutatták be az előadók a hagyományokhoz 
kapcsolódó eseményeket az akkor használatos 
tárgyakkal, eszközökkel, amelyeket kézbe 
vehettek a gyerekek és kipróbálhatták 
használatukat.  
Május 3-án az 5. és 6. osztályos tanulók a 
székesfehérvári Szent István Király Múzeum 
nemrég átalakított főépületében nézték meg az 
Aranybulla-emlékév tiszteletére rendezett 
Királyok és szentek című kiállítást, 
múzeumpedagógusok irányításával pedig 
foglalkozáson vettek részt a gyerekek. Játékos 
feladatok segítségével keresték meg a kiállított 
tárgyakat, régi okleveleket, figyelték meg 
tulajdonságaikat. A foglalkoztató helyiségben a 
diákok a középkori kódexek mintájára nevük 
kezdőbetűjét kidíszítve alkothatták meg újra. A 
tanulók a kiállítást Fliszárné Németh Ágnes 
tanárnővel és Dr. Hári Gyula tanár úrral 
tekintették meg. 
Meghitt, örömteli pillanatokat éltünk át anyák 
napja alkalmából, ugyanis az osztályok szülői 
közösségi tagjait hívtuk meg az iskolába, 
hagyományteremtő szándékkal. Így szerettük 
volna kifejezni hálánkat, szeretetünket feléjük. 
A gyerekek teljes szívvel, titokban akartak 
anyukájuknak meglepetést szerezni: tánccal, 
versekkel s meglepetés-játékkal készültek, 
készültünk. Az előadáson szem nem maradt 
szárazon, mindenkié örömkönnyes volt.  
Május 10-én a hetedik és nyolcadik osztály 
tanulóinak meglepetésben volt részük, ugyanis 
rendhagyó kémiaórát tartottunk a Szabó 
Szabolcs Alapítvány jóvoltából, 
finanszírozásában. A "Mobil labor" látogatott el 

hozzánk. Hertner András tanár úr és segítője 
nagyon érdekes kísérleteket mutattak be, 
amelyekkel felkeltették a gyerekek érdeklődését 
ez iránt a szép, de nem könnyű tudomány iránt. 
Mint minden évben, így idén is 
megemlékeztünk a madarak és fák napjáról. 
Ennek keretén belül érdekes, vetítéssel 
egybekötött előadást tartott iskolánk tanulói 
számára Staudinger István, a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóságának 
természetvédelmi őre a falunk alatt elterülő 
Sárrét ragadozó madarairól. Az előadás után a 
gyerekek szavaztak a felső tagozatos diákok 
rajzaira, amelyek témája a 2022. év madarának 
választott zöld küllő volt. A programot Ács 
Miklós tanár úr szervezte meg. 
A különböző internetes felületek, platformok, a 
közösségi oldalak helyes használatáról és 
veszélyeiről, valamint adataink védelméről 
tartott előadást június 7-én a felső tagozatos 
tanulóink számára a Székesfehérvári 
Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának 
munkatársa. Oktatófilmekkel, magyarázatokkal 
tette színessé és érthetővé a hölgy az előadás 
anyagát, mely mindenki számára hasznos volt.  
Ebben a tanévben az országos 
kompetenciamérést digitális módon kellett 
végrehajtani az iskolákban az Oktatási Hivatal 
útmutatása alapján. A 6. és 8.osztályosok az 
első mérési napon szövegértésből és 
matematikából, a második napon 
természettudományból és angol nyelvből 
mérették meg magukat, adtak számot 
kompetenciáik szintjeiről. A mérés eredményei-
az idegen nyelv kivételével-jövő év 
februárjában lesznek elérhetőek az Oktatási 
Hivatal honlapján. 
Belső vizsgáink a 4., 6. és 8. osztályos 
tanulóinkat érintették. A 4. osztályosok 
környezetismeretből, matematikából, olvasásból 
adtak számot tudásukról. Elmondhatjuk, hogy 
mindenki képességének megfelelően teljesített.  
A 6. osztályosok angolból, a 8.-osok magyar 
irodalomból, angolból, történelemből és 
matematikából mérettették meg magukat. 
Minden osztály és tantárgy esetében dicséretet 
érdemelnek tanítványaink és felkészítő tanáraik, 
gratulálunk az elért eredményekhez! 
 
Gyermeknap alkalmából 8. osztályos tanulóink 
6 állomásból álló versenyre hívták 
iskolatársaikat. Az ügyes, ötletes feladatok 
megoldása után a szülői közösség tagjai finom 
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ebéddel, limonádéval várták a gyerekeket. 
Ezután a DÖK képviseletében Fliszárné 
Németh Ágnes tanárnő jutalmazta a 
versenyeken részt vett, eredményeket elért 
tanulóinkat. 13 órától az alsó tagozatos tanulók 
bábelőadást tekintettek meg a művelődési 
házban, Varga Lászlóné, Klári néni kedves 
meghívására. Szép hagyomány iskolánkban, 
hogy bankett keretén belül köszönnek el a 
ballagó diákok tanáraiktól. Erre az alkalomra 
kedves meglepetésműsorral, ajándékokkal és 
finom falatokkal készültek. Ezután játék, 
beszélgetés és szórakozás következett. Másnap, 
azaz június 11-én, szombaton, tartottuk a 
ballagási ünnepséget, ahol végleg elköszöntünk 
a gyerekektől, szülőktől. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ballagás 2022. 

 
Természetesen idén sem maradtak el az 
osztálykirándulások. Az alsó tagozatosok a 
Balatont vették célba, Balatonfüredre és 
Thanyba látogattak, míg a felső tagozatosok 
Budapestre kirándultak. A 8. osztályosok pedig 
Alcsútdobozra, az arborétumba, illetve 
Felcsútra utaztak, ahol megtekintették a Pancho 
aréna impozáns épületét és betekintést kaptak a 
sportakadémia életébe. Azt gondolom, hogy 
mindenki sok szép élménnyel lett gazdagabb, 
jól érezte magát a kicsit kötetlenebb 
környezetben. Június 17-én ünnepélyes 
tanévzárón értékeltük a tanévet és jutalmaztuk a 
legjobban tanuló diákjainkat. 
 
Kitűnő tanulóink:  

1. osztály: Rácskai Rebeka, Rechner Lilla 
2. osztály: Kuhinkó Réka, Mázló Botond 

Benett, Németh Dániel, Nikolics Ruben          
Andzseló, Pókó Tamás, Stadler 
Levente 

3. osztály: Barbély Barnabás, Hegedüs-
Ari Júlia 

4. osztály: Malina Erik Gyula 
5. osztály: Balom Zorka 
6. osztály: Csete Natália  
8. osztály: Komjáti Kíra 

Jeles tanulóink:  
1. osztály: Földi Rebeka Ilona 
2. osztály: Berkes Erik Levente, Magosi 

Dominik István, Péter Krisztián, Szabó 
Krisztián, Várkonyi Balázs 

4. osztály: Molnár Kristóf 

Akikre büszkék vagyunk ebben a tanévben, 
vagyis akinek a neve felkerült az iskolánk falát 
díszítő márványtáblára: Komjáti Kíra 8. 
osztályos tanuló, aki kitartó szorgalmával, 
példamutató magatartásával, versenyeken való 
részvételével érdemelte ki ezt a jutalmat.  
Szívből gratulálok Kírának és minden 
tanulónknak! Kívánom nekik, hogy haladjanak 
a tudás útján továbbra is ilyen kitartóan, 
ügyesen! 
Szorgalmas tanulóinknak beérik a sok munka 
gyümölcse! 
Az idei tanévben számos versenyen indultak 
diákjaink, amelyeken igazán szép eredményeket 
értek el. Az elért helyezésekről folyamatosan 
hírt adtunk, azonban sok végeredményről még 
csak most kaptunk hírt, ezeket ismertetem az 
alábbiakban. 
Iskolánk 8. osztályos tanulója, Fekete-Berke 
Karina a Bendegúz Gyermek-és Ifjúsági 
Akadémia MATEK-ÁSZ levelező versenyén 
megyei 3. helyezést ért el. Felkészítő tanára 
Pásztóhy-Baranyai Katalin tanárnő. 
Komjáti Kíra, iskolánk 8. osztályos tanulója 
első helyezést ért el a Tóparti Gimnázium és 
Művészeti Szakgimnázium internetes 
matematikai tesztversenyén. Felkészítette 
Pasztóhy-Baranyai Katalin tanárnő. 
A Batthyány Lajos Általános Iskola rendezte 
meg Arany János Toldi című elbeszélő 
költeményéhez kapcsolódó, 6. osztályosok 
számára kiírt versenyét. Csete Natália és Helt 
Lili, Sütő Réka és Zöld Bettina, valamint Módi 
Réka vett részt a megmérettetésen. A döntőt 
május 4-én rendezték Szabadbattyánban, ahol 
iskolánk tanulói IV. helyezést értek el. A 
tanulókat felkészítette Lengyel Valéria tanárnő. 
A Felsővárosi Általános Iskola által rendezett 
Víz világnapi versenyen iskolánk 7. osztályos 
tanulói: Bartók Letícia, Kovács Lili és Vizi 
Zsófia III. helyezést értek el.  
A gyerekeket felkészítette Ács Miklós tanár úr.  
Még a tavalyi évben beneveztem az 5. 
osztályosok közül Balom Zorkát, Németh 
Krisztiánt és Vizi Sárát egy levelezős 
projektversenyre, Biblia - a világ legolvasottabb 
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könyve címmel. Megbetegedés miatt az 
osztályból segítettek a feladatok megoldásában 
Bartók Angyalka, Pető Levente és Tili Tirza is. 
Több, mint 70 csapatból az előkelő 2. helyezést 
érték el a gyerekek. 
„Környezetvédelem a jövőért”- Iskolánk 7. 
oszályos csapata (Kovács Lili, Rabóczki Dóra, 
Bartók Letícia) a környezetvédelmi vetélkedő 
döntőjére egy kedves videóval készült. Ezzel 
kiemelkedő eredményt értek el és szép, értékes 
jutalmat kaptak a Hannon Systems cég 
jóvoltából. Felkészítőjük Pásztóhy-Baranyai 
Katalin tanárnő.   
Tamás Anna 2. osztályos tanuló a Bendegúz 
Tudásbajnokságán környezetismeretből a 
megyei fordulón 1. helyezést, olvasás - 
szövegértésből 8. helyezést ért el. Ugyanennek 
a versenynek a megyei fordulóján Várkonyi 
Balázs 2. osztályos tanulónk két tantárgyból is 
szép eredményt ért el: olvasásból 1. helyezett, 
matematikából 8. lett. 
Világtájoló Országos Online Tanulmányi 
Versenyen környezetismeret tantárgyból Sziklai 
Zoltán 4. és Berkes Erik 8. helyezést értek el. 
Mindketten 2. osztályos tanulók. Felkészítette 
őket Palkovics Ágnes tanító néni. 
A Szolnokon rendezett országos Curie 
Környezetvédelmi Emlékverseny döntőjén 9. 
helyezést ért el Kovács Lili és Vizi Zsófia 7. 
osztályos tanulóink.  
A gyerekeket felkészítette Ács Miklós tanár úr. 
Teke sportágban, a Magyar Iskolai Egyéni 
bajnokság Fejér megyei döntőjében nagyon 
szépen szerepeltek tanulóink: 
Kovács Lili (1.), Németh Noémi (2.), Csete 
Zsófia (3.), Fekete-Berke Karina (4.), Sitkei 
Mira Virág (5.), Bartók Letícia Julianna (6.), 
Balom Zorka (7.), Tóth Regina (8.), Szemenyei 
Míra (9.) 
Jezsoviczki László (2.), Bognár Dániel (2.), 
Madár Levente (3.), Fister Bálint (4.), Prátscher 
Dániel (5.), Rózsa Gábor (6.), Pap Levente 
Péter (7.), Kindl Gergő (8.) A gyerekeket 
felkészítette Csehi Sándor Úr, aki folyamatosan 
gondoskodik az utánpótlásról. 
Csete Natália 6. osztályos tanuló a Bendegúz 
Akadémia tudásbajnokságának országos 
döntőjében, történelem tantárgyból I. helyezést 
ért el. A versenyre felkészítette Dr. Hári Gyula 
tanár úr. 
Idén is változatos, színes programokkal 
készültünk a napközis Erzsébet-tábor 
rendezésére, ahova 52 gyermek jelentkezett. 

Volt pályaorientáció, íjászkodás, közlekedés 
biztonság, kézműveskedés, agyagozás, érdekes 
előadás a lepkékről, kirándulás, önismereti 
tréning, környezetszèpìtés, közös sütés. 
Hálásan köszönöm mindazoknak, akik 
segítettek, hogy megvalósulhatott ez a tábor: 
Klock Erika és Szàntónè Szabó Adriàna, Májer 
László r. szds. (Székesfehérvári 
Rendőrkapitányság), Dr. Banizs Károly, Kovács 
Alina, Pitypang zenekar, Molnárné Dina, 
Kalocsai Adrienn és munkatársai, Halász 
Krisztina és munkatársai (Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara) 
 
 

 
Erzsébet napközis tábor 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Intézményvezetői megbízatásom 2022. július 
31-én lejár. A tavasszal meghirdetett magasabb 
vezetői kiírásra újból benyújtottam 
pályázatomat és június végén kaptam az 
értesítést, hogy a minisztérium elbírálta és 
támogatta, így újabb 5 évre megbízást kaptam a 
Csóri Mátyás Király Általános Iskola 
vezetésére, melyet továbbra is elhivatottan 
fogok végezni, ahogyan azt eddig is tettem.  
Azt gondolom, hogy egy eredményes, sok 
színes, tartalmas programokban gazdag tanévet 
zártunk.  
Köszönöm mindazoknak, akik bármilyen 
módon segítették iskolánk munkáját, akár 
anyagilag, akár más módon. A nyári szünidőre 
kívánok mindenkinek jó pihenést, élményekben 
gazdag vakációt! Legközelebb falunapon 
találkozhatnak velünk, ahol iskolánk diákjai is 
fellépnek majd, várunk mindenkit szeretettel! 
 
Friss hírek, információk: www.csoriiskola.hu 
 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
 
 

Cseténé Szabados Amrita Teresa 
intézményvezető 

 

http://www.csoriiskola.hu/
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 Óvodai hírek 
 
Szeretettel köszöntöm a kedves olvasókat!                                                                          
Az utolsó jelentkezésünk óta a következő 
dolgok történtek az óvodában:    
A tavaszi szünet után megtartottuk a szokásos 
húsvéti ünnepségünket. Felelevenítettük a 
húsvéti hagyományokat, népszokásokat. A 
gyerekek fészket építettek az udvaron és 
izgatottan várták a nyuszi érkezését. 
A Föld napja alkalmával a szelektív 
hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás 
témakörére fektettük a hangsúlyt. Amivel a 
környezetvédelem és a környezetünk 
megóvásának fontosságára hívtuk fel a 
gyermekek figyelmét. Ellátogattunk az egyik 
dajka nénihez a falu szélére, ahol nagyon 
sokféle háziállatot figyelhettünk meg.  
Április végén zajlott az óvodai beiratkozás. 
Szeretettel vártuk a következő nevelésiévtől 
óvodánkba járó gyermekeket és szüleiket. 
 
A felvételt nyert gyermekek névsora: 
Almádi Milán Bence, 
Antal Sára, 
Csökmei Emese, 
Fornai Júlia Piroska, 
Hári Lilla, 
Helt Lara, 
Hollósi Botond, 
Kovács Szabolcs Noel, 
Kozma Benett, 
Pokó Emma, 
Rechner Milán, 
Szabó Simon.  
 
Május elején verssel, és saját készítésű 
ajándékkal köszöntöttük az édesanyákat. Majd a 
Madarak és fák napja alkalmából megrendeztük 
az immár hagyománnyá vált „ovi futást” a 
faluban. Minden óvodás saját tempójában 
teljesítette a távot, melyért jutalmul egy érem 
járt. Ezúton szeretném mindenkinek 
megköszönni a program lebonyolításában 
nyújtott segítséget. Ezen a napon zajlott le az 
óvodai nyílt napunk is. Ilyenkor a szülők és 
érdeklődők jobban bepillanthattak az óvodások 
mindennapi életébe és lehetőség volt a 
gyerekekkel való közös játékra, sportolásra is.  
Május végén, gyerek nap alkalmából, a Nyuszi 
csoportos gyerekekkel Várpalotára, és a Katica 
csoportos gyerekekkel Székesfehérvárra 

buszoztunk, hogy egy pár órát játszóterezzünk. 
Alapítványunk segítségével megajándékoztuk a 
gyerekeket homokozó játékokkal, labdákkal és 
dömperekkel.  
Az évzáró ünnepséget és a nagycsoportosok 
ballagási ünnepségét június 03-án tartottuk. 
Mindhárom csoport igen színvonalas évzáró 
műsort adott a kultúrházban.  
Majd a Nyuszi csoportos ballagók búcsúzója 
során a gyerekek meghatódva szavalták el 
verseiket és ki könnyes, ki vidám búcsút vett az 
óvodától, óvónéniktől, dajkanéniktől, és 
társaiktól. 
Akiktől búcsúzunk:  

 
  
Június 10-én megtartottuk a várva-várt 
pizsamapartit. Immár ötödik alkalommal 
éjszakai bulit rendeztünk a ballagó 
gyermekeknek ajándékba. Melyen mókás 
feladatokkal mulattuk az időt. Egyed Zoltán 
ismét elvitte a gyerekeket egy kis lovas 
kocsikázásra. Amit nagyon köszönünk! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Majd egy kevés éjszakai pihenés után, másnap 
reggel, vidáman élményekkel telve vártuk a 
szülőket. Június 14-én egy tartalmas, jó 
hangulatú kiránduláson vettünk részt. 
Ellátogattunk a veszprémi állatkertbe. Ezúttal is 
szeretnék megköszönni Kósa József úrnak, 
hogy támogatta gyermekeink utaztatását.  
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Június 16-án lezajlott a leendő Nyuszi csoportos 
gyermekek szüleinek tartott szülői értekezlet. 
Az itt megbeszéltek szerint augusztus 29-én de. 
9 órára várjuk az új gyerekeket, hogy 
ismerkedhessenek az óvó nénikkel, dajka 
nénikkel, és az óvoda környezetével. Óvodánk 
augusztus 1-től- 26-ig zárva tart. Az új tanév 
2022. szeptember 01-én kezdődik. 
 
Az óvoda alapítványa nevében szeretnénk 
megköszönni támogatásaikat, felajánlásaikat, 
melynek felhasználásával támogattuk az óvodai 
programokat és gazdagítottuk intézményünk 
felszereltségét! 
 
„Vigyázz Rám”Alapítvány a Csóri Csivitelő 
Óvoda Gyermekeiért 
Adószám: 18740598-1-07 
 
A nyár hátralevő részében mindenkinek nagyon 
jó pihenést kívánok az óvoda dolgozói nevében. 
 

Wittmann-né Csapó Anikó                                                                                                
óvodavezető 

A könyvtárból a könyvtárról  
  
Márciusban elindultak a könyvtári 
rendezvények, első közülük az Internet Fiesta, 
amelyen már tavaly is részt vettünk. Témája a 
tudás megosztása volt a facebookon a könyvtár 
csoportban. Remélem, többeknek hasznára 
voltak a közzétett információk. Áprilisban 
Gombaszögi Szalai Tímeával meghirdettük a 
Költészet Napi „Posztolj verset” akciót. Szép 
számmal kerültek kedvenc verseink a 
posztolható felületekre. Májusban 
könyvtármozit tartottam az iskola 3. 
osztályának. A Vízipók, csodapók 3., 4., 5. 
részét néztük meg, beszéltük át közösen, 
ajándékul színezőt kaptak a gyerekek. 

Június 3-ára az Ákom - Bákom bábszínházat 
hívtam meg, a Kiskondás című előadással, 
amelyen az iskola alsó tagozatos osztályai 
vettek részt. Remek előadás volt, velük 
találkozhatunk még október 3-án az Országos 
Könyvtári Napok hetében. 

Június 7-én papírszínházi mesét nézett és 
hallgatott meg az első osztály. Három toll volt a 
címe. Az első ilyen előadás volt, de ezt követte 
június 13-án a második és a harmadik. Annak 
címe a Holle anyó volt. Az óvodások és az első 
osztály jött el ezekre a meseórákra. A mesék 
végén mindig beszélgetés következet a hallott 
mesével, ahhoz kapcsolódó személyes 
megtapasztalásokkal kapcsolatosan, majd ha az 
idő engedte, színezésre, meseképek kirakására 
is volt lehetőség. 

 

Július 1-jén és 8-án levendulakötő kézműves 
foglalkozásra volt igény, amit a könyvtárba 
szerveztünk meg. Csodás, fantáziadús koszorúk, 
csokrok, és egyéb illatos kötésformák születtek 
az ügyes kezek nyomán.  

 

Varga Lászlóné 
könyvtáros 
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A Művelődési ház hírei 
 
Tájékoztató a művelődési ház bérleti díjaíról: 
Civil szoba: 2500.-/óra (maximum 15.000.-
Ft/alkalom) Kaució: 2500.-Ft/óra  
Színházterem: 5000.-/óra (maximum 30.000.-
Ft/alkalom) Kaució: 5000.-Ft/óra 
Újdonságként szeretnénk Önöknek tájékoztatást 
nyújtani sörpadbérlés lehetőségéről. 
Sörpad garnitúra (1 db asztal+2 db pad) 
bérleti díja: 2.000.-/alkalom 
Kaució: 20.000.-/alkalom  
További programjainkról kérem, figyeljék a 
plakátokat a megszokott helyeken, a közösségi 
oldalakon, illetve Csór Község honlapján. 
Foglalással, javaslatokkal kapcsolatban 
következők az elérhetőségek: 
Telefon: 06 70 430 7590 
E-mail: kultura@csor.hu 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
 

Gombaszögi-Szalai Tímea 
                        művelődésszervező 

 

Rímfaragó 
 

Vincze Tamás: A nyár 
 

Teljes melegével köszöntött ránk a nyár, 
gyönyörű a természet, oly szép a határ. 
Gépzúgás, madárdal hallik a mezőkön, 
rövidnadrág van a szorgos, dolgos nőkön. 
Napraforgó, kukorica, zöld színben pompázik, 
Bő termést ígér, ha még meg is ázik. 
 
Érik a gyümölcs, érik majd az alma, 
Új gabonát őröl az ország minden malma. 
Nem kínoz senkit a kemény kasza nyele, 
mégis van az embereknek jó bőven kenyere. 
Az emberek helyett robotol a gép, 
Szép, szabad hazában jobban él a nép. 
 

A nyugdíjasokról 
 
Nagy szeretettel köszöntöm a Krónika olvasóit! 
 
A Krónika áprilisi számának megjelenése óta 
sok minden történt velünk. 
Énekkari próbáink besűrűsödtek, mert 
fellépésekre készültünk. 
 
Fellépéseink: 
Április 24-én Székesfehérváron a VOGÉ 
könyvtárban KI MIT TUD? -on, 
Május   28-án, Bodajkon a bodajki SzívHang 
kórus meghívására, 
Június  11-én Siófokon a KI MIT TUD 
döntőjén, 
Június  18-án Bogyoszlón a Rábaközi 
Katonadal fesztiválon a férfikar, 
Június  25-én Csóron a Hímző szakkör kiállítás 
megnyitóján, 
Június  27-én A Civil Központban (volt 
Technika Háza) diabéteszesek meghívására 
léptünk fel. 
 
A siófoki döntőn vegyes karunk és a férfikar is 
"KIEMELT ARANY" minősítést szerzett. 
A csóri önkormányzat támogatását megkaptuk, 
melyet ezúton is köszönünk! 
A csóri polgárőrség segítségét szintén 
köszönjük, kisbuszuk és Kalmár Laci 
segítségével jutottunk el Bogyoszlóra. 
Bogyoszlón eddig még nem jártunk, a 
kapcsolatépítés ezennel elkezdődött, 
fellépésünk ott is sikeres volt. 
Július 2-án szombaton végre megünnepelhettük 
eddig elért eredményeinket. 
Meghívott vendégeinknek köszönjük a 
megjelenést, hogy osztoztak sikereinkben és 
részvételükkel emelték ünnepünk nagyságát! 
Legközelebb a Csóri Csuka Fesztiválon 
láthatnak bennünket a kedves érdeklődők. 
 
Toborzásunk továbbra is fennáll: Énekkarunk 
személyi állománya erősen megcsappant és 
létszáma nem éri el a kívánt szintet. Továbbra is 
kérek mindenkit, hogy azokat az énekelni tudó 
és szerető embereket (életkortól, nemtől 
függetlenül) küldjék hozzánk, akik azonosulni 
tudnak csapatunk céljaival. 
 

Langenbacher János 
elnök 

 

 

mailto:kultura@csor.hu
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 CSAK Nektek 
 
Szeretettel köszöntelek Benneteket! 

Eseménydús hónapok vannak a hátunk mögött. 
Húsvét, májfa állítás, gyereknap, Szentivánéji 
utcabál. Mind- mind nagyon jól sikerült 
rendezvény. Köszönjük Nektek, hogy ilyen 
nagy létszámmal részt vettetek! Ez nekünk is 
egy nagyon pozitív visszajelzés, hogy a 
munkánk tetszik, a programjaink jók. Az idei év 
nagy projektje, a drótkötélpálya, épül. Szépen, 
lassan, komótosan Sokan kérdeztétek, miért 
ilyen lassan. Hát a válasz egyszerű: mert csak 
kettő fiú van a CSAK- ban, akik aktívan tudnak 
részt venni a munkálatokban. 
Mindegyikőjüknek főállása van és hát bizony 
munka után (18.00. ) még ásni, földet boronálni 
stb, nem egyszerű megoldani.Az legutóbbi 
alkalommal kértünk Tőletek segítséget. Ez úton 
szeretném megköszönni Szakács Tamásnak, 
Bogdán Sándornak és Csete Krisztiánnak, 
hogy segítettek a munkálatokban.Legközelebb 
erre július 25- 26-27 valamelyik napján lesz 
lehetőség, még pontosítani fogunk. Kérlek, 
Benneteket, ha tudtok, gyertek, segítsetek! 
Csak egy ásó kell meg lelkesedés! A motiváció 
legyen a gyereked, aki nagy örömmel fogja 
használni.  

Az év nagy eseménye áll előttünk! Elkezdtük a 
Káposztafesztivál szervezését. Gyűlésezünk, 
rakjuk össze a programot. Nagy szeretettel 
várjuk az ötleteiteket és, ha az anyagi háttér 
engedi, törekszünk a megvalósításukra.Mivel a 
pénzügyi helyzetünk erősen korlátok közé van 
szorítva, mindenfajta támogatásnak nagyon 
örülünk. Létrehoztuk a CSAK Kézműves 
Piacot, ahol vásárlásaiddal tudsz bennünket 
támogatni. Finom hazai lekvárok, szörpök, 
befőttek, ásványékszerek, kézműves termékek 
között tudsz válogatni.  

Nincsen fix ár meghatározva, csak minimum ár, 
annyit fizetsz a választott termékért, amitől jól 
érzed Magad! Ha más módon szeretnél hozzánk 
anyagi segítséget eljuttatni, akkor ezt utalással 
is meg tudod tenni. 

Számlaszámunk:  
10400889-50526785-75751003 
  

A további pontosítás érdekében figyeljétek a 
CSAK facebook oldalát, plakátjainkat a 
buszmegállókban, boltokban, orvosi 
rendelőben, hogy frissen tájékozódhassatok az 
aktuális rendezvényekről! 

Nagyon szép nyarat kívánunk Mindenkinek! 
Pihenjetek, töltődjetek és találkozunk a 
rendezvényeken! 

Bódis Veronika 
 elnök 

 
 
 

 
Tisztelt lakosság, Tisztelt Támogatóink! 
 
Örömmel számolhatunk be több dologról. 
Elsősorban arról, hogy folyamatos szolgálatot 
teljesítünk a faluban is, és külterületeken is. 
 
Fontosnak tartjuk a külterületeken való 
rendszeres ellenőrzést, melynek egyik oka az 
idei aszályos időjárás. Kérjük Önöket is, hogy 
vigyáznak és figyelnek a környezetükre. A 
napokban több leégett területről szóltak az 
országos hírek, ahol a legtöbb esetben az 
emberi figyelmetlenség és/vagy felelőtlenség 
volt a baj oka.  
 
Fontos hír az Egyesület életében továbbá az, 
hogy a Magyar Falu Program pályázatán 7 
millió forint értékben nyertünk, melyből egy 
Dacia Dustert vásárolunk. Hálás köszönet 
Gombaszögi- Szalai Tímeának, aki munkájával 
hozzájárult, hogy pályázatunk sikeres legyen. 
Utolsóként, de ugyanolyan örömmel számolunk 
be megújult facebook oldalunkról (Csóri 
Polgárőrség), ahol tagtársunk Csökmei- Kovács 
Evelyn fontos és naprakész információkat közöl 
munkákról és az Egyesület életéről. Sok erőt és 
kitartást kívánunk munkájához. 
Kérjük, hogy kövessék facebook oldalunkat 
Önök is, amennyiben tehetik. 
 
Ha bármiben segíthetünk, hívja az alábbi 
telefonszámot: 0620/9519403 (Kalmár László)  
csoripolgarorseg@gmail.com 
Kellemes, nyugodt, pihentető nyarat kíván a 
falu lakkosságának a Csóri Polgárőrség 
Közhasznú Egyesület! 

Csóri Polgárőrség 
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Nemcsak a kutyákra vonatkozik, hanem a 
kedvtelésből tartott állatokra és haszonállatokra 
egyaránt! 
Továbbra is segítünk az állattartóknak, hogy ha 
az állattartással bármilyen kérdésük is van, 
akkor bizalommal fordulhassanak hozzánk! 
Inkább előzzük meg a bajt, minthogy már késő 
legyen! Szándékunk a megfelelő állattartást 
mindenkinél elérni, aki már vállalt állatot és 
azoknál is, akik a későbbiekben fognak.  
Ha kérdése van bárkinek is, mert valamiben 
bizonytalan, akkor tudja, hogy mi itt vagyunk és 
bátran fordulhat hozzánk! 
Amennyiben szükséges akkor a hatóság 
bevonásával, velük egyeztetve az állatok 
érdekeit nézve egy közös megoldással segítünk 
az állattartónak. Minden esetben először a 
gazda tájékoztatva van arról, hogy mi nem 
megfelelő a jelenlegi állattartásában.  
Ha állandó kijárós pl.: ne legyen nyitva a kapu 
(hiába kényelmes megoldás); kerítés 
megjavítása, ha szükséges megmagasítása. --
Rosszul tartott pl. állandóan láncon tartott, 
éheztetett, bántalmazott stb. esetekben az 
Állatvédelmi Törvény kötelező betartására 
hívjuk fel a figyelmét.  
Az elmúlt években szerencsére nagyon sok 
pozitív tapasztalat volt. A gazdák velünk vagy 
akár a hivatallal is együttműködve javítottak az 
állattartási körülményeken. Voltak olyan esetek, 
amikor a gazda is legjobb megoldásnak az állat 
új gazdijának keresését látta megoldásnak. 
Természetesen ebben is segítettünk és segítünk 
is!  
Sajnos van olyan eset, amikor hiába szeretnénk 
mi is vagy akár mások, hivatal is segíteni azon, 
hogy jobb körülményeket biztosítsanak a 
gazdák, nem hajlandóak rá. A nem megfelelő 
állattartásnál már vannak olyan esetek, ami 
állatkínzásnak minősül. (ebben az esetben már 
nem csak pénzbírság, hanem 
szabadságvesztéssel is sújtható a gazda). 
Ebben az esetben nem marad más megoldás, 
mint a hatósági eljárás, aminél végső megoldás 
az állat elkobzása. Ilyenkor gyepmesteri telepre 
kerül a kutyus, ahol amennyiben sikerül 
gazdásítják, 

Az viszont mindenki számára ismert tény, hogy 
akármennyire is szeretnék, de oda vagy akár 
nagyobb menhelyre bekerült állatnak nagyon 
kicsi a gazdásításra az esély és az idő is. Nem 
hiszem, hogy annyira jó megoldás ketrecbe 
zárva lenniük, mint ezt megelőzvén, 
együttműködve, inkább másik gazdát keresni a 
kutyának, ha tudjuk, hogy nem tud változtatni a 
körülményeken.  
Ismét nagyon sok a kijárós, állandó kijárós 
kutya a faluban.  
Hiába mondja a gazdája, hogy „de hát nem bánt 
senkit”, „eddig mindig hazajött” „sose csinált 
még ilyet”, de hát ez falu”. Ugye, ismert 
mondatok? 
Az egy dolog, hogy szabálysértést követ el a 
gazda, de ha már baj is történt, pl. megijed tőle 
valaki és elesik, olyan sérüléseket szenved, 
vagy kerékpárral közlekedik és rátámad, esetleg 
autóval és félrerántja a kormányt miatta, vagy 
kivédeni se tudja legjobb szándéka ellenére 
sem, netán megsérül a sofőr, vagy utasa; anyagi 
kár is keletkezhet. Mindezekért a kutya gazdája 
a felelős!  
Itt áttérnék a macskákra is, ugyanis bármilyen 
„furcsán” is hangzik, bizony, ha ők idézik elő a 
baleseteket a gazdájuk felelős érte! Az 
Állatvédelmi Törvény 2022. január 1-től 
szigorúbb lett. Méreg vagy csalétek 
kihelyezésének előkészülete, vagy az élet 
kioltására alkalmas csalétek kihelyezésével több 
állat pusztulását okozó cselekmény is 
büntetendő. Az állat területen belül tartása 
eddig is a kedvtelésből és a haszonállatokra is 
vonatkozott, nem csak a kutyákra! Lehet 
„viccesen” hangzik, és úgy ítéljük meg, hogy 
nem lehet portán belül tartani, de vannak 
macska biztos kerítések. Az ivartalanított 
macskák amúgy sem mennek messzebbi 
területre.  
Nyár és a meleg révén fontos dolog, hogy 
gondoskodjunk megfelelően állatainknak 
mindig friss hideg vízről. Naponta többször 
cseréljük át, mert hamar felmelegszik.  
 
Ha kint tartjuk az állatot, válasszunk helyének 
egy olyan területet, ami szinte egész nap hűs, 
árnyékos! Állandó láncon tartása Tilos!   
 

Berke Linda 
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 Labdarúgás 
Kedves Szurkolók! 

Röviden beszámolnék a 2021-22-es felnőtt 
labdarúgó bajnokság zárásáról. Csapatunk egy 
végletekig kiélezett szezonban az utolsó 
fordulóig harcban állt a megyei II. északi 
csoportjának bajnoki címéért. Végül aztán a 
nagy rivális Herceghalom a jobb 
gólkülönbségének köszönhetően elhappolta 
előlünk az aranyat. A második hely, talán a 
végjáték tükrében kudarcnak tűnhet, de ez közel 
sincs így.  

Ezért az eredményért megharcolt a csapat, 
jócskán túlteljesítve az év elején kitűzött 
célokat. S mivel a bajnok nem tudta teljesíteni a 
magasabb osztályba lépés feltételeit, így minket 
kértek fel arra, hogy induljunk el a megyei I-
ben. Élni is fogunk vele. De még előtte van pár 
hetünk arra, hogy kialakítsuk a keretet.  

Augusztus 7-én 17 órától pedig már a Megyei 
Kupában játszunk idegenbeli tétmeccset a 
szomszédos Iszkaszentgyörggyel. Ha 
továbbjutunk, akkor a második fordulóra 
kisorsolt ellenfelet augusztus 13-án, a 
Csukafesztiválon fogadjuk. A bajnokságot 
augusztus 21-én kezdjük.  

 

 

 

 

 

 

 

Az ifjúsági csapatunk egy remek tavaszt 
produkálva az ötödik helyre futott be. Ősszel 
Bikárdi László, tavasszal Szölősi Tibor 
irányította a fiatalokat. Nekik is gratulálunk! 

Aki szeretne a csapatokkal kapcsolatos friss 
híreket olvasni, annak ajánlom figyelmébe a 
Csóri Labdarúgás Története facebook oldalt. 
Várunk mindenkit a mérkőzéseken! 

Csete Krisztián 

Teke 
 
Májusban rendezték Észtországban az U23  női 
csapat világbajnokságot ahol Hegedűs Tímea és 
Jezsoviczki Anna is szerepelt. A magyar 
válogatott 7.helyen végzett. Gratulálunk Timi és 
Anna. 
 
Ugyan itt rendezték a felnőtt női egyéni 
világbajnokságot is ahol Hári Boglárka egész a 
döntőig eljutott. Nagyon szép világbajnoki 
ezüstérem tulajdonosa lett Bogi. Jelen 
pillanatban Hári Boglárka világ ranglista 
előkelő negyedik helyén áll. Gratulálunk Bogi. 
 
Szépen szerepeltek az Országos Diákolimpián a 
Mátyás Király Általános Iskola diákjai. 
Leány "B" nem ig. kategória: Németh Noémi 
4.hely, Fekete-Berke Karina 5.hely, Csete 
Zsófia 6.hely, Kovács Lili 7.hely. 
Fiú "B" nemig. kategória: Bognár Dániel 2.hely, 
Madár Levente 4.hely, Prátscher Dániel 12.hely. 
Fiú "A" nem ig. kategória: Jezsovitczki László 
5.hely 
Leány "A" nem ig. kategória: Bognár Barbara 
Szfvár. Hunyadi M. Technikum 2.hely.   
 
XIV. Csukafesztivál Amatőr Egyéni 
tekeverseny 2022.08.13. kerül megrendezésre. 
 

Csehi Sándor 

Poénsarok 
A tanár figyelmezteti a diákokat: 
- El ne mulasszátok 20:50-kor a 
holdfogyatkozást! 
A hátsó padból megszólal egy hang: 
- Melyik csatornán lesz? 

 

Kémiaórán a tanár ezt kérdezi: 
- Na gyerekek, ha beledobom az aranygyűrűmet 
a savba, szerintetek feloldódik? 
- Nem, tanár úr. 
- Nagyon jó! És miért nem? 
- Mert akkor nem tetszene beledobni... 
 
 
Éjjel-nappal mindig jár, mégis egy helyben áll. 
Mi az? (óra) 
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 Gyereksarok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Újsággal kapcsolatos üzeneteiket az önkormányzat címére kérjük! E-mail: hivatalcsor@gmail.com. A lapot Csór 
Önkormányzata felügyeli és támogatja, valamint a TQE Nyomda, Székesfehérvár (06 22 502-818) készíti. A 
szerkesztőség címe: Csór, Vörösmarty u. 18. A lapot szerkesztette Dunavölgyi Tímea. Felelős szerkesztő: Csete Krisztián 
polgármester. A lap megjelenik negyedévente, 600 példányban. Üzeneteiket minden hónap első hétfőjéig várjuk a 
szerkesztőség címére. Köszönjük!  
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