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Húsvétkor…
A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe,
ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is. Egyházi és családi ünnep is egyaránt, amelyhez világszerte számos népszokás és hagyomány
kötődik, melynek elemei a feltámadás és az újjászületés.
Húsvét a tavaszi holdtölte utáni első vasárnapra esik, március 22. és április 25. közé.
Jézus Jeruzsálembe vonulásának emlékünnepe a húsvét előtti, az úgynevezett virágvasárnap.
A 6. századtól kezdve ekkor körmeneteket tartottak, ahol a pálma az időjárási viszontagságok mellett a különféle varázslatoktól is megvédett.
Nálunk, ezt a szentelt pálmát helyettesíti a barka.
Bár egyházi eredetű a barkaszentelés, de a népi hagyományokban felhasználták rontás ellen, gyógyításra, mennydörgés és villámlás elhárításában.
Virágvasárnapi jellegzetes szokás szerint egy szalmabábút többnyire
menyecske ruhába öltöztettek. A kisze vagy más néven a banya, a tél, a
böjt, a betegség megszemélyesítője, amelyet a lányok énekelve végig
vittek a falun, majd pedig vízbe hajították, vagy elégették.
A Húsvéti Szent Három napon, azaz nagycsütörtökön, nagypénteken és
nagyszombaton emlékezik meg a kereszténység Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és feltámadásáról.
Húsvét vasárnap a feltámadás vasárnapja. Ehhez a naphoz tartozott az
ételszentelés hagyománya. Délelőtti misére letakart kosárral mentek a
hívők, melyben bárányhús, kalács, tojás, sonka és bor volt. E mellett ehhez a naphoz munkatilalom is kapcsolódott: nem seperhettek, nem főzhettek, nem foghatták be az állatokat.
Húsvét hétfő a locsolkodás napja. Alapja a víz tisztító, termékenységvarázsló erejébe vetett hit. Eredete keresztelésre utal, valamint arra a legendára, amely szerint a Jézus feltámadását hirdető jeruzsálemi asszonyokat
a zsidók locsolással akarták elhallgattatni.
Népszokás szerint a férfiak húsvét hétfőn sorra járják a házakat és különböző versek, énekek kíséretében locsolják meg a lányokat, asszonyokat.
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A Polgármester naplója
Tisztelt Polgárok! A novemberi Új-Krónika
megjelenése óta eltelt időszak eseményeiről
szeretném Önöket tájékoztatni.
A december önkormányzati szempontból rövid
hónap. A falu életében viszont sűrű, mozgalmas
időszak, hiszen egymást érték az ünnepek, a
programok. Ezekről nem tisztem beszámolni,
azonban az alkalmat nem hagynám ki arra
vonatkozóan, hogy ismét elismerésemet
fejezzem ki a csóri civilek munkájáért.
Pótolhatatlan az az erőfeszítés, amit a
településünkért, az itt élőkért fejtenek ki. A jövő
önkormányzata
főleg
ezen
munkának
elősegítését kell, hogy legfontosabb céljának
kitűzze. Mikor e gondolatokat megfogalmazom,
akkor indul a szabadtéri programszezon. Kérem
Önöket, polgárokat, hogy vegyenek részt az
eseményeken, fejezzék ki a településünk
irányába ezen úton is a ragaszkodásukat.
Január közepén a képviselő-testület bizottságai
(pénzügy és a kulturális-szociális) megkezdték a
munkát. Előbbinek a költségvetés előkészítése
volt a feladata, utóbbi a művelődési házunk
működését vizsgálta felül, egyben megalkotta az
ahhoz kapcsolódó jogi szabályozást. Itt egy
pillanatra megállnék. Fontos volna tisztázni két
kérdést. Az első, hogy az önkormányzat milyen
anyagi helyzetben van. Úton-útfélen hall az
ember ezt-azt a faluban. Főleg másod és
harmadkézből. Én azt hallottam, hogy… meg
arról beszélnek, hogy… Szerencsére az ülésekről
és a bizottsági munkákról vágatlan képrögzítés
történik, ami bárhol megtekinthető. Illetve ha
valaki kérdez, akkor mindig kap választ. De még
így is sok félreértés kerekedik, ami abból adódik,
hogy vannak, akik úgy alkotnak véleményt és
úgy kezelik ezen véleményeket tényeknek, hogy
nem ásnak a dolgok mélyére. Az önkormányzat
évek óta csökkenő állami finanszírozásból és
2008 óta változatlan lakossági adóból kellene,
hogy fenntartsa magát. A feladataink jelentősen
növekedtek,
a
költségeink
40%-al
megemelkedtek 2008-hoz képest. Sajnos a
vállalkozók által fizetett adók sem elégségesek
minden célunk eléréséhez. Számos fejlesztés
után és előtt vagyunk. A költségvetésünk
azonban nem elégséges ezekhez, muszáj
pályázni, támogatást kérni. A kötelező
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feladatainkat el fogjuk végezni, a működésünk
nincs veszélyben. Amennyiben mélységében
szeretnének megismerkedni a pénzügyi
működésünkkel, azok a településünk honlapján
azt megtehetik március közepétől. A második
fontos kérdés a bizalom, ami vagy van, vagy
nincs. Olyan, hogy bízok is, meg nem is nincs.
A választások után felhatalmazást kapott a
képviselő-testület egy feladatra. Ez a feladat öt
évre szól, aminek az elején vagyunk. Most a
munka és a türelem lenne a fontos, hiszen ha
ezek megvannak, akkor lehet dolgozni Csórért.
Itt mindenkinek az a célja, hogy Csór
fejlődjön, hogy lépésről-lépésre haladjunk. Ezt
a demokratikusan megválasztott emberektől
nem szabad elvitatni. Legyen ez valóban a
mottó: Tegyük szebbé Csórt együtt,
összefogással!
A képviselő-testületi üléseken történtek:
December 12. Az ülése szóba került az óvoda
felvizesedése. Amióta visszaállt a háború előtti
szintre a csóri karsztvíz szint, azóta a
településen állandó probléma a belvíz. Főleg a
magánpincékben érezhető, de a hivatal
épületének pincéjében is 15-30 cm-es víz áll
egész évben. Az épület falai pedig felszívják
ezt a vizet, így az óvoda több helyiségében is
látható a nedvesség. Két megoldás van. Az
egyik az, hogy Székesfehérvár nagyobb
mennyiségű vizet visz el, amitől lassan
csökkenni fog a talajvíz mértéke a faluban.
Erre vannak tervek, de három éven belül nem
sok esély van a megvalósításra. A másik pedig
a
falak
injektálásos
szigetelése.
A
szigetelőanyag a vizet nem engedi tovább
szivárogni. A beruházás becsült költsége eléri a
10 millió forintot. Ezt pályázati úton
szeretnénk megteremteni.
Február
13.
Elfogadásra
került
a
közművelődési rendelet, ami szabályozza a
művelődési házunk fenntartását. A rendelet
március 1-től lépett érvénybe. Módosításra
kerültek a térítési díjak az óvodai
étkeztetésben. Kiválasztásra került a zártkerti
utak felújítására nyert pályázatunk kivitelezője.
Több mint 600 méter hosszúságban fogunk a
Belátóban és Csór-Iszka Szőlőhegyen utat
építeni. Módosultak az önkormányzati
bérlemények díjai is. Elfogadásra került az
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egyházzal kötendő bérleti megállapodás a leendő
múzeum plébánián való elhelyezéséről. A
Felsőtabán 3-4. közötti vízvezetéken az elmúlt
hónapokban több csőtörés is volt. Ezért a
Fejérvízzel
összefogásban
tavasszal
kicseréltetjük ezt a rövid kis szakaszt, hogy
utána ne legyen több ilyen probléma.
Február 27. A pénzügyi bizottság három
tagjának lemondása miatt új bizottsági tagokat
választott a képviselő testület. A bizottság
testületi tagjai: Cseténé Szabados Amrita, Csete
Dezső, Dr. Hári Gyula. A bizottság külsős tagjai:
Mocsonaki Mariann, Csete Dávid.
Röviden az előttünk álló feladatokról. Március
végén
elindítjuk
az
orvosi
rendelő
kivitelezőjének kiválasztását. Közbeszerzés nem
lesz, öt vállalkozót fogunk meghívni, hogy
adjanak ajánlatot. Sajnos azért is húzódik régóta
a kivitelezés, mert először a közbeszerzés maradt
eredménytelen, majd pedig az államkincstár 22
milliót tavaly június óta nem tudott elutalni
nekünk, amivel még a művelődési ház
projektjének lezárása óta tartozik. Ebben a
hónapban elindul a nyertes wifi-s pályázatunk
kivitelezése,
aminek
köszönhetően
több
ingyenesen elérhető internetes pontot alakítunk
ki 11 helyen a falun belül. Áprilisban
megkezdődik a művelődési ház belső felújítása.
Májusban a temetőkerítés kivitelezésének
szeretnénk nekilátni. Természetesen a Magyar
Falu Program keretein belül szeretnénk újból
több mindenre is pályázni az első félévben:
orvosi eszközök beszerzésére, a postatető
cseréjére. Valamint az idén már lehetőség nyílik
a civil szervezeteknek is arra, hogy pályázzanak
a programon belül. Törő Gábor országgyűlési
képviselővel folytattam egyeztetést arról, hogy
az óvoda és a hivatal energetikai felújítására a
Területi Operatív Programon belül lesz lehetőség
támogatást
igényelni.
Járdafelújításra
a
belügyminisztérium fog kiírni támogatási
keretet. Nem hagynánk ki idén sem az óvodai
konyha fejlesztésére a pályázást. Sok tervünk,
elképzelésünk van a kötelező falufenntartási
feladataink mellett. Amit tehetünk, megtesszük.
A többi nem rajtunk múlik.
Az első fél évben ebösszeírást végez az
önkormányzatunk. Ennek módjáról a közös
hivatal fogja majd Önöket tájékoztatni.
Támogatási kérelmet adtunk be a Közép- és

3

2019. március 4.
Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért
Közalapítványhoz,
mivel
szeretnénk az első világháborús emlékművet
befejezni és a környékét a hozzá méltó
állapotba hozni. Elkészült a művelődési ház
vizesblokkja és előtere. Vigyázzunk rá!
Csete Krisztián

Iskolai hírek
Iskolánkban számos esemény, rendezvény,
program történt az elmúlt hetekben, melyeket
szeretnék megosztani Önökkel, kedves
Olvasókkal.
Az 1. félév január 24-ig tartott. Ezen a péntek
délutánon, osztályozó értekezleten zártuk le a
tanulókat, teljesítményük alapján. A legjobbak
a következők lettek:
1. osztály: Kitűnő: Bodri Barnabás, HegedüsAri Júlia, Siliga Ákos Levente, Volkensdorfer
Hanga
2. osztály: Kitűnő: Malina Erik Gyula Jeles:
Gajdán Benett, Szemenyei Noé
3. osztály: Kitűnő: Balom Zorka, Barbély
Benedek Jeles: Bodri Leila Kata, Sütő Luca,
Vizi Sára
4. osztály: Kitűnő: Hegedüs- Ari Nóra,
Prátscher Dominik Jeles: Csete Natália, Nagy
Cintia Víta, Sütő Réka
6. osztály: Kitűnő: Komjáti Kíra
7. osztály: Jeles: Berkes Lara
8. osztály: Kitűnő: Bognár Barbara, Regecz
Hanna
Tanítványainknak szertettel gratulálok a szép
tanulmányi eredményhez! Külön kiemelném a
8. osztályosok közül azokat a tanulókat, akik
szabadidőjüket a tanulásba fektették és a
központi felvételi vizsgák előtt komolyan véve
a feladatot, a jövőjüket, jó eredményeket
szereztek.
Iskolánkban nagy hangsúlyt
fektetünk a sikeres felvételi vizsgákra:
előkészítő foglalkozásokat tartunk magyar
nyelv és irodalomból, matematikából.
7. osztályos tanulóink (Balom Dominik,
Berényi Nóra Vera, Szegedi Márk Károly,
Szemenyei Mózes), Ács Miklós tanár bácsi
segítségével, neveztek a BIESEL vízvizsgálati
versenyre. Ennek lényege a felszíni vizek
tanulmányozása a bennük fellelhető élőlények
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vizsgálatával, amelyek kimutatják a környezeti
változásokat. Ők a Nádor-csatornát választották
vizsgálatuk helyszínéül. Egy videót is készítettek
a versenyre, mely megnézhető iskolánk
honlapján, a Hírfolyam fülön, „A Biesel
vízvizsgálati
verseny”
címszó
alatt.
Megtekintését szeretettel ajánlom!
A magyar kultúra napján, január 22-én, kulturális
és településismereti vetélkedőn mérték össze
tudásukat felső tagozatos tanítványaink Lengyel
Valéria és Dr. Hári Gyula kollégák
szervezésében. Ugyanezen alkalomból a 4.
osztályosok
osztályszintű
szavalóversenyt
tartottak.
Február 3-án, hétfőn, félévi értekezleten
elemeztük az iskolában folyó oktató-nevelő
munkát. Délután pedig Heltay Ágnes kolléganő
meghívására intézményünkbe érkezett a
Virágozz és Prosperálj Alapítvány munkatársa,
aki gyermeknevelési előadást tartott a
tantestületnek az iskolai agresszió kezelési
lehetőségeiről. Az előadásra meghívtuk az óvoda
pedagógusait is.

Február hónapban Difer képzésen vettem részt,
mely az iskolába lépő gyermekek tanulási
képességeinek
vizsgálatát
célozza.
Intézményünk ezzel új szolgáltatást fog tudni
nyújtani a következő tanévtől: ingyen fogjuk
felmérni a leendő 1. osztályos tanulókat, majd
ötletekkel, javaslatokkal segítjük a szülőket a
sikeres iskolakezdés érdekében.
Február 14-én, Bálint napján kedves üzenetekkel
tűzdelt piros szívecskék lepték el az iskolát.
Először titkos hódolókra gondoltunk, de aztán
kiderült, hogy a 4. osztályosok, valamint
osztályfőnökük, Palkovics Ágnes lepték meg a
tanító néniket, valamint iskolatársaikat. Nagyon
figyelmes és örömteli meglepetés volt!
Február 21-én, pénteken rendeztük a felső
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osztályos farsangot, ahol tanulóink igen jól
szórakoztak. Ötletes jelmezekbe bújtak,
táncoltak, jól mulattak. Nagy öröm számunkra,
hogy volt tanítványaink is visszavágynak
rendezvényeinkre, azonban szeretném jelezni,
hogy előzetes, a gyermekek körében végzett
felmérés alapján, erre nincs lehetőségük.

Ugyanezen a napon tartottuk az ovi-suli
foglalkozásunkat is. Az ovisokkal Palkovics
Ágnes
tanító,
Lengyel
Valéria
igazgatóhelyettes, valamint a lelkes 4.
osztályosok foglalkoztak. A szülőknek Csaba
Mercédesz, a Veszprém Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Várpalotai Tagintézményének
vezetője tartott előadást az iskolaérettség
témakörében. Mercédesz alkalmazott nyelvész,
gyógypedagógus,
logopédus,
elismert
szakember. Közvetlen stílusával, ötleteivel,
hasznos ismeretekkel látta el a megjelent
szülőket. Előadását március 6-án, pénteken
fogja folytatni a 2. ovi-suli keretében.
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Február 22-én, szombaton rendezték meg
Székesfehérváron a Curie Környezetvédelmi
Emlékversenyt, melyre iskolánk 3 csapattal
nevezett. A gyerekek, valamint felkészítőjük Ács
Miklós tanár bácsi áldozatos és kitartó
munkájának köszönhető a csapatok remek
helyezéseket értek el. Az 5-6. osztály
korcsoportjában I. helyezést ért el Dunavölgyi
Adrienn, Komjáti Kíra, Tóth - Horváth Veronika
Flóra. A 7-8. osztályos korcsoportban III.
helyezést ért el Berkes Lara, Fister Dorina,
Regecz Hanna alkotta csapat. Részt vett még a
versenyen 5-6. osztályos korcsoportban Vizi
Zsófia és Fister Bálint. A szép eredményhez
szívből gratulálunk!
Február 25-én, Dr. Hári Gyula tanár bácsi
segítségével megemlékeztünk a kommunista
diktatúra áldozatairól. Azt gondolom, hogy ezt a
sokáig elhallgatott időszakot is ismernie kell a
fiatalságnak, hiszen a múltunk megismerése
nélkül nincsen jövőnk.
Február 25-én, húshagyó kedden a 2., 3., és 4.
osztályosok, valamint osztálytanítóik Mohára
látogattak, hogy megismerjék a tikverőzés télűző
szokását. A programról boldogan, de igen csak
kormosan tértek haza.
Február 28-án a 6. osztályos tanulókkal
Budapestre utaztunk a Fővárosi Nagycirkuszba.
Az előadás hatalmas élmény volt a gyermekek
számára. Nagy izgalommal készültek az utazásra
és a vára várt élmény nem maradt el. Az
esemény a Lázár Ervin Program keretében
valósult meg, a magyar állam finanszírozásával.

Pályázatok, fejlesztések
Az utóbbi hónapokban több pályázati
lehetőséggel is éltünk. Szeretnénk, ha ezekből
minél több megvalósulna.
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 Oktatási
Hivatal
Bázisintézménye
pályázat (Jó gyakorlat bemutatása más
intézménynek számára.)
 Iskolakert pályázat az Országos Iskolakert
– Fejlesztési Program keretében (Kerti
szerszámokat és vetőmagokat lehet nyerni.)
 Zöldforgó Élménynap program, mely
sikeres elbírálás esetén az Innovációs és
Technológiai Minisztérium támogatásával
valósulna meg a következő tanévben
 Kinder Joy of moving- A mozgás öröme
pályázat, melyben sporteszközöket lehet
nyerni 200.000.- Ft értékben
 Erdei iskola a 2. és 3. osztályos tanulóink
részvételével (2020. május)
 Határtalanul program (3 napos felvidéki
kirándulás a jövő tanévben)
Örömmel számolok be egy újabb, nagyszerű
támogatásról is. A 4. osztályosok éppen a levél
témáját tanulták, amikor tanítójuk, Palkovics
Ágnes arra kérte őket, hogy fogalmazzanak
meg egy olyan levelet, amelyben segítséget
kérnek az elhasználódott padlójuk cseréjére.
Az elkészült leveleket aztán több cégnek is
elküldte. Hamarosan jelentkezett egy jótevő,
aki szívesen felajánlotta a segítségét. Azt
hiszem, hogy nem árulok el nagy titkot:
hamarosan padlócsere lesz a tanteremben!
Vannak még jó emberek, ilyenkor mindig ezt
érezzük.
Meghívók, programok
Március 6-án, pénteken tartjuk a 2. ovi-suli
foglakozásunkat. Szeretettel várjuk a leendő
elsősöket és szüleiket a Fő téri iskolába, 16.15re!
Március 9-én, hétfőn, 17 órától információs
napot tartunk, melynek témája az etika/hit - és
erkölcstan tantárgyak oktatásának szervezése
lesz. Erre a napra meghívást kaptak az
egyházak képviselői is, akik bemutatkoznak,
elmondják
gondolataikat
a
témával
kapcsolatban. Tisztelettel hívjuk és várjuk az
érdeklődőket!
2020. március 13-án, pénteken 12 óra 15
perctől tartjuk a nemzeti ünnepünkről való
megemlékezést a művelődési házban, melyre
mindenkit hívunk és várunk!
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Tisztelt Adózó!

Az adótörvény értelmében lehetőség van arra,
hogy jövedelemadójának 1%-a fölött
rendelkezzen. Az adóelszámoláskor Önnek kell
nyilatkoznia arról, hogy milyen célra ajánlja fel
ezt az összeget.
Kérem, szíveskedjen ezzel iskolánk alapítványát
támogatni!
Kedvezményezett neve:
MÁTYÁS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA
TANULÓIÉRT TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18491414-1-07
Számlaszám: 57800318-11000200
Segítségét, nagylelkűségét előre is köszönjük!
Friss híek, információk: www. csoriiskola.hu
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Cseténé Szabados Amrita Teresa
intézményvezető

Óvodai hírek
Tisztelettel köszöntök minden kedves olvasót! A
lap utolsó megjelenése óta a következő
események történtek az óvoda életében:

December elején ünnepi díszbe öltözött az
óvoda. Az Adventi időszakban, minden héten
gyertyát
gyújtottunk,
énekeltünk,
ráhangolódtunk a közelgő ünnepre. Minden
évben nagy öröm a gyerekek számára a Mikulás
várás, és az ezzel járó készülődés. December 6án elérkezett a várva várt nagy nap és
meglátogatott minket az öreg Mikulás bácsi. De
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nem egyedül érkezett, ismét elhozta dolgos
segédjét, a krampuszt is. A hosszú, fárasztó út
után hellyel kínáltuk a jó öreget, és mindkét
csoport gyermekei dallal, versel és rajzokkal
köszöntötték a vendégeinket. Cserébe a
nagyszakállú zsákjából előkerültek a degeszre
tömött csomagok, amiket a csillogó szemű
gyerekek örömmel fogadtak.
Luca-napján megidéztük az Advent és a
közelgő Karácsony hangulatát, felelevenítettük
a Luca-napi hagyományokat. December 13.-án
a nagycsoportos fiúk és lányok a
néphagyomány szerint Lucázni indultak a helyi
intézményekbe. A Luca napi kotyolás során
termékenységvarázsló és jókívánságmondó
rigmusokat,
mondókákat
szavaltak,
és
rögtönzött ritmus zenekarukkal elriasztották a
boszorkányokat is.
December
18-án
az
iskolában
vendégeskedtünk. Egy szép Betlehemi előadást
láttunk a 4. osztályos tanulók előadásában.
Majd
Ági
tanító
néni
segítségével
ismerkedhettek a gyerekek az interaktív tábla
rejtelmeivel.
December 19-én tartottuk a közös ovis
karácsonyi ünnepségünket. A délelőtt folyamán
ellátogatott hozzánk az Áldás együttes, akik
ismert karácsonyi dallamokkal kedveskedtek a
gyerekeknek és egy kis interaktív játékra
invitálták az óvodásokat. A gyerekek a kezdeti
megilletődésük után aktívan bekapcsolódtak a
közös játékba. A nap fénypontját azonban az
ajándékok jelentették. Az ovisok izgatottan
várták az új játékokat a fa alatt. Kíváncsian
bontogatták a dobozokat, hatalmas volt az
öröm. A nap hátralévő részében a játékoké volt
a
főszerep.
Délben
gyertyafénynél
fogyasztottuk el az ebédet, melyet a
csillagszórók
fénycsóvái
tettek
még
varázslatosabbá.

Új Krónika

Januárban
Molnár
Péter
egy
vidám
hangszerbemutató foglalkozást tartott az
óvodásoknak, mely során a gyermekek
megismerkedhettek a klarinéttal, valamint a
foglalkozás során előadott darab segítségével
bepillantást
nyerhettek
a
zeneszerzői
módszerekbe,
a
zenei
érzelemkifejezés
lehetőségeibe.
Február 2-a, vagyis Gyertyaszentelő napja az
óvodai jeles napok egyikéhez tartozik. A néphit
szerint ezen a napon ébred fel először a medve
téli álmából. Mivel ez a nap idén vasárnapra
esett, ezért az előtte levő héten az összes
tevékenység erre a témára épült fel. Játékidőben
medvebarlangot építettünk ahova bebújhattak a
„kis
medvegyerekek”.
Mondókáztunk,
verseltünk, énekeltünk, medvés képeket, plüss
mackókat
gyűjtöttünk.
Mézes
kenyeret
kóstoltunk,
macis
mesét
meséltünk.
Megbeszéltük az ehhez a naphoz kapcsolódó
népi időjósló hiedelmet és az állatok védelmével
kapcsolatos feladatokat. Játékba ágyazva
ismereteket nyújtottunk a medvék életmódjáról,
élőhelyéről, ami a gyermekek környezettudatos
magatartását pozitívan befolyásolta.
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Február 22-én egy családi farsangi mulatsággal
űztük el a telet. Az idén már ötödik éve
megrendezésre kerülő, a szülők és a
hozzátartozók számára nyitott farsangi
bálunkat szombat délután a művelődési házban
tartottuk. A gyerekekkel együtt már hetekkel
előtte izgatottan készültünk erre a napra.
Vidám farsangi dalokat és táncokat tanultunk.
A farsangi mulatság sikeréhez minden évben
az anyukák és a nagymamák finomabbnálfinomabb süteményekkel járulnak hozzá. A
szülők közül volt, aki üdítőt hozott, mások
tombola tárgyakkal támogattak minket. A bál
alkalmával a gyerekek és az óvoda dolgozói is
vidám jelmezekbe bújtak. Volt itt királylány,
rendőr, boszorkány, cica, tündér, pókember…A
mulatság alatt Edu, a bűvész csalt mosolyt
szórakoztató műsorával az óvodások és
hozzátartozóik arcára. A jelmezes felvonulás és
a műsor után eszem-iszom és táncos mulatozás
következett.
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki
segítségével, adományával hozzájárult a
farsangi bálunk sikeres lebonyolításához.
Az óvoda alapítványának nevében szeretnék
köszönetet mondani mindazoknak, akik
felajánlották adójuk 1%-át a Csóri Csivitelő
Óvoda gyermekeinek. A jövőben is számítunk
segítő együttműködésükre. Kérjük, támogassák
adójuk 1%-val alapítványunkat!
Név: „Vigyázz Rám” Alapítvány a Csóri
Csivitelő Óvoda Gyermekeiért
Adószám: 18740598-1-07
Az alpítvány nevében előre is köszönjük
felajánlásaikat!
Wittmann-né Csapó Anikó
óvodavezető
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A könyvtárból a könyvtárról…
Falunk megújult könyvtárának hivatalos és
ünnepélyes átadása 2019. október 19-én
megtörtént
egy
sikeres
pályázatnak
köszönhetően, ez új lehetőségeket nyitott meg
előttünk. Ezekről
szeretnék beszámolni,
tájékoztatást adni.
A Községi Könyvtár elnevezés helyett már a
Csór Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
elnevezésnek van létjogosultsága, mivel
könyvtárunk funkciója is kibővült. A könyvek
kölcsönzésén túl a közösségek építését is ellátja.
Előadásoknak,
író-olvasó
találkozóknak,
szakköröknek stb. is helyet ad. A nagyobb
helyiség lehetővé teszi, hogy az érdeklődők
kulturált, szép környezetben juthassanak
ismeretekhez, élményekhez. Ebben az évben már
voltak ilyen rendezvények, például két
helytörténeti előadás az Értéktár Bizottság
szervezésében /ez folytatódik már márciusban/,
továbbá a CSAK jóvoltából indiai esten
vehettünk részt. Márciusban szakkörök indulnak,
így a nyugdíjas korosztály számára számítógépes
ismeretek, papírfonás, fotózás. A tervekben több
minden
szerepel,az
igények
felmérése
folyamatosan zajlik, tehát a lehetőségek köre is
bővülni fog. Szerencsére a kezdeményezés
fogadtatása nagyon jó, szép számban vannak
jelentkezők, lehet csatlakozni, ötletekkel
előállni. Az egyes foglalkozások irányítását is
vállalták hozzáértő személyek, így GombaszögiSzalai Tímea, Papp Krisztina és Horváth Lajos.
Március második felében
elindulhat
a
KÖNYVTÁR MOZI,
a szerződést már
aláírtam a Vörösmarty Mihály Könyvtár
Módszertani Osztályával. Ez azt jelenti, hogy
havonta tudunk filmeket vetíteni felnőtteknek és
gyerekeknek egyaránt. Ez csakis a könyvtárban
történhet, a szerződés alapfeltétele ez. A 2020-as
év
kiemelt
évfordulóihoz
kapcsolódva
emlékezhetünk például Rákóczira filmvetítés
keretében. Tervben van többek között egy
vetítéssel egybekötött előadás, ahol a meghívott
vendég Kovács István filmszínész lesz, aki az
Egri csillagok című film forgatásáról tart majd
élménybeszámolót. Nem folytatom a felsorolást,
mert túl hosszúra nyúlna. Az eseményekről,
időpontokról időben készül tájékoztatás.
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A jelenlegi könyvtári életről is szólok pár
mondatban. Örömmel számolok be arról, hogy
megújult könyvtár olvasói tábora szemlátomást
növekedik. Felnőttek és gyerekek egyre
nagyobb számban jönnek és iratkoznak be,
viszik a kedvenc szerzők köteteit, és
ismerkednek újabb és újabb írók műveivel.
Mindehhez természetesen hozzájárul az is,
hogy igyekszem beszerezni minden olyan
könyvet, melyet az olvasóim kérnek, legyen az
egy adott szerző újabb kötete, vagy
középiskolások számára kötelező vagy ajánlott
irodalom. Arról is örömmel számolok be, hogy
az iskola minden osztálya megfordult már
ebben az évben a könyvtárban tanítóik, tanáruk
kíséretével. Az alsós évfolyamok havi
rendszerességgel
jönnek
a
megbeszélt
időpontban délelőttönként, kölcsönöznek, de
könyvtári foglalkozásokon is részt vesznek.
Ilyen alkalom volt például a febr. 3-i MEDVENAP, ahol a 4. osztály információkat
gyűjthetett a medvék életéről könyvek és
internet segítségével, de kézműveskedhettek is
/van hozzá anyag/, tündéri macikat készítve.
Megemlékeztünk a MAGYAR SZÉPPRÓZA
NAPJÁRÓL is, szintén Palkovics Ágnessel
összefogva. Ilyen céllal jöttek a 3. osztályosok
is Kati nénivel. Sőt, a könyvtár számára rendelt
új társasjátékokkal is játszhattak szintén a 4.-es
gyerekek. A felsős diákok / minden évfolyam /
dr. Hári Gyula tanár úr vezetésével történelem
óra keretében érkeztek, s gyűjthettek anyagot a
tanulmányaikhoz.

Úgy gondolom, hogy gazdag élet zajlik a tudás
otthonában, a könyvek otthonában. A célom
továbbra is a megkezdett úton haladni, egyre
több élményt nyújtani a könyvek és a
folyamatosan bővülő lehetőségek segítségével
minden korosztály számára.
Buresné Mészáros Edit - könyvtáros

Új Krónika
A 2019-es évben született újszülöttek
Nagy Elena Zoé (január 3.)
Anya: Nagy Anasztázia
Apa: Kovács Zoltán
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Anya: Illésné Rácz Tímea
Apa: Illés Dávid
Helt Lara (október 30.)
Anya: Helt-Lukácsa Gabriella
Apa: Helt László

Horváth László (február 4.)
Anya: Szabó Viktória
Apa: Horváth László

Szilágyi Milán (november 4.)
Nevelőszülők: Mázsa Mónika és Mázsa Zoltán

Kovács Szabolcs Noel (április 27.)
Anya: Rafael Dolli
Apa: Kovács Szabolcs

Hári Lilla (december 31.)
Anya: Szegedi Ilona Tímea
Apa: Hári László

Hollósi Botond (május 30.)
Anya: Hollósi-Hegedűs Andrea
Apa: Hollósi Péter
Becze Zsigmond (május 30.)
Anya: Varga Nóra
Apa: Becze Mózes
Palkovics Dorina (június 30.)
Anya: Sárdi Szandra
Apa: Palkovics Csaba
Soltész Izabella (július 6.)
Anya: Soltész Andrea
Apa: Soltész Krisztián
Rechner Milán (július 6.)
Anya: Matkó Zsuzsanna
Apa: Rechner Csaba
Almádi Milán Bence (július 19.)
Anya: Boda Klaudia
Apa: Almádi István
Pókó Emma (augusztus 11.)
Anya: Farkas Andrea
Apa: Pókó Tamás
Fornai Júlia Piroska (augusztus 28.)
Anya: Fornainé Viczai Eszter
Apa: Fornai Miklós
Berkei Hanna Liza (október 4.)
Anya: Berkei-Rétfalvi Katalin
Apa: Berkei Tamás
Szihalmi Csaba (október 5.)
Anya: Ambrus Tímea
Apa: Szihalmi Erik
Illés Boglárka (október 24.)

Szántayné Mikáczó Krisztina

A Művelődési Ház hírei
Engedjék
meg,
hogy
bemutatkozzam.
Gombaszögi-Szalai Tímea vagyok, Csór
Község
Önkormányzatánál,
mint
rendezvényszervező tevékenykedem. Jelenleg
tanulmányokat
folytatok
a
Nemzeti
Művelődési
Intézet
által
szervezett
Közművelődési
és
közönségkapcsolati
szakember képzésen, melyet várhatóan 2020
júniusában fogok elvégezni. Szeretném
szakmai tudásomat és igyekezetemet falunk
művelődő közösségeinek javára fordítani,
melynek eléréséhez kérem az Önök
közreműködését is. Pár szóval tájékoztatni
szeretném Önöket a Petőfi Sándor Művelődési
Ház Közösségi Színtér eseményeiről:
2020.03.01-vel lépett hatályba Csór Község
Közművelődési rendelete, mely szerint a
Művelődési ház a következő nyitvatartással
várja művelődő közösségeit:
Hétfő: 10.00-14.00
Kedd: Szünnap
Szerda: 9.00-13.00
Csütörtök: 16.00-20.00
Péntek: Szünnap
Szombat: 9.00-13.00
Vasárnap: Zárva
Várjuk javaslataikat, hogy milyen szakkörben,
foglalkozáson vennének szívesen részt
közösségi színterünkön.
További tájékoztatás az új bérleti díjakról:
Civil szoba: 2500.-/óra (maximum 15.000.-
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Ft/alkalom)
Kaució: 2500.-Ft/óra
Színházterem: 5000.-/óra (maximum 30.000.Ft/alkalom) Kaució: 5000.-Ft/óra
Művelődési Házunk belső felújítási munkálatai
alatt 2020.04.06-2020.04.27-ig zárva tart.
Figyelem! A Községi Könyvtár és a Civil szoba
a munkák ideje alatt is várja a falu aprajátnagyját.
Programjainkból ízelítő: Sok szeretettel várunk
mindenkit 2020. 03. 15.-én 15.00 órai kezdettel a
Fő téri emlékparkba a forradalom és
szabadságharc
hőseiről
való
megemlékezésünkre, illetve 2020.03.28-án 17.00
órai kezdettel Dr. Szücsi Frigyes: Csór régészeti
öröksége az őskortól a középkorig című
előadására a Művelődési Házba.
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: muvhaz.csor@gmail.com
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Gombaszögi-Szalai Tímea
rendezvényszervező
A NYUGDÍJASOKRÓL
A 2020-as esztendő változást hoz az egyesület
életébe. Tisztújító közgyűlés előtt állunk, melyre
március 5-én került sor. Az eredményről tehát
ebben a lapban nem tudok beszámolni, s mivel
az éves programot már az új vezetés fogja
készíteni, a tervekről sem tudok szólni. Az
viszont biztos, hogy a már megszokott módon
változatos, sokszínű lesz az évünk.
Az egyesület keretein belül működő Csóri Csuka
Népdalkör
viszont
keményen
dolgozik,
készülünk a közelgő fellépésekre. A legközelebbi
a március 15-i megemlékezés lesz, a
hagyományoknak megfelelően már hatodik
alkalommal adunk műsort a központi
ünnepélyen. Bár lesz erről tájékoztatás, itt is
közlöm az időpontot: MÁRCIUS 15-ÉN
/vasárnap/, 15 óra a PETŐFI -SZOBORNÁL.
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Várunk minden kedves érdeklődőt, közösen
ünnepelni vágyót!
Idén is alkotunk élőláncot, ezzel is erősítve a
NEMZETI
ÖSSZETARTOZÁS
ÉVE
eszmeiségét.
Április 21-én fellépünk a balatonfüredi
népzenei
találkozón,
majd
25-én
a
horvátországi Eszékre utazunk, ahol a „Tavaszi
szél vizet áraszt „Regionális Kórustalálkozón
képviselhetjük ismét megyénket. Ezt a
meghívást megtiszteltetésként éljük meg,
mindent
megteszünk,
hogy
sikeresen
szerepeljünk. Aztán ahogy következnek a
hónapok, a feladataink is gyarapodnak.
Következik május 8-a, amikor a II.
világháborús emlékhelyünknél adunk műsort,
ezt követően pedig júniusban, Trianon
centenáriumán igyekszünk méltó keretet adni a
csonka Magyarországot szimbolizáló kis
gyertya avatásához.
A június más miatt is fontos hónap lesz
kórusunk életében, mivel a 20. évfordulónk
jegyében nagy fába vágjuk a fejszénket. Egy
népdaltalálkozót szeretnénk szervezni,ahová
meghívunk több népdalkört, akik fellépésükkel
a mi ünnepünket is, de falunk életét is
gazdagíthatják
dalcsokraikkal.
Egyben
megünnepeljük a nyugdíjas egyesületünk
fennállásának 25. évfordulóját is.
Nem kis vállalkozás lesz ennek megszervezése
és lebonyolítása, de úgy gondoljuk, ha más
falvak
képesek
ilyen
rendezvények
levezénylésére komoly összefogással, mi sem
ijedhetünk meg tőle. Bízunk abban, hogy
kapunk támogatást a lakosság részéről is,
természetesen jelezni fogjuk időben, hogy ez a
segítség miben nyilvánulhat meg.
Az ezt követő időszak is tartogat számunkra
feladatokat, vannak terveink is, de ezekről már
egy következő Krónikában adok majd
tájékoztatást.
Buresné Mészáros Edit

Az önkormányzati kertészetről
A
képviselő-testület
a
költségvetés
készítésekor
felülvizsgálta
a
kertészet
működtetését.
Mivel
fenntartási
kötelezettségünk nincs a nyertes pályázat után,
ezért felmerült az is, hogy esetleg idén már
nem fektetünk bele energiát. Azonban úgy
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vélem, hogy jó döntést hoztak akkor a
képviselők, mikor zöld utat adtak az idei
szezonnak. Talán nem is kell különösebben
érvelnem mellette, hiszen a megtermelt zöldség,
mint jó portéka, megválaszol helyettem minden
kérdést. A kertészet tavaly több mint kétmillió
forint hasznot termelt és minőségi árut biztosított
a lakosságnak. A népszerűsége egész évben
töretlen volt. Sajnos pont a nagy kereslet miatt
kerültünk néha olyan helyzetbe, hogy nem
tudtunk eleget a piacra szállítani. Azt az idénre
sem garantálhatom, hogy árubőség lesz, de
megpróbálunk
mindent
kihozni
a
termőterületből. Évek óta ugyanakkora földön
gazdálkodunk, csak a jó fajtaválasztásnak és az
évről-évre növő rutinnak köszönhetjük a
gyarapodó árukészletet. Március végére már
várhatóan megjelenünk az újhagymával és a
salátával. Az év további részében pedig lesz
majd többféle paprika, paradicsom, padlizsán,
retek, zeller, hagyma, salátauborka, eltenni való
uborka, kukorica, tök, cukkini, zöldbab, fejteni
való bab. Próbálunk idén is jó áron értékesíteni,
hogy örömmel látogassanak ki a piacra. Fontos,
hogy idén már nem a fagyizó elé települünk ki,
hanem a művelődési ház melletti magtárhoz,
ahol nagyobb parkolóval és szélesebb standdal
várjuk majd Önöket. Minden információt
megkapnak majd a kertészet facebook oldaláról
és a szórólapokból.
Csete Krisztián

CS.A.K Önöknek
Nagyon sok szeretettel köszöntelek Benneteket!
Ismét egy izgalmas, eseménydús év elé nézünk!
Mire a Krónikát a kezetekbe veszitek, mi már
javában belevetettük magunkat a tervezésbe,
szervezésbe, sőt a Kiszebáb égetésen,
Boszitáncon már túl vagyunk.

2019. március 4.
Örülök neki, hogy a Boszitánc egyre
népszerűbb, és az idén már nemcsak CSAKosok, hanem a faluban élő „boszilelkű”
fehérnépek is csatlakoztak hozzánk, mintegy
harmincan voltunk! Szerintem mindenki
nevében mondhatom, hogy imádtuk a próbákat
és rettentően élveztük a tánc előtti közös
készülődést. Jövőre várunk Benneteket is, akik
még nem csatlakoztatok! 
Két nagy rendezvényünk lesz az idén is: a
Gyereknap és a Káposztafesztivál. Persze ezek
mellet számos apróbb programmal is várunk
Benneteket és az önkormányzati rendezvények
megszervezésében is nagy szerepet vállaltunk.
Az idén is lesz tojásfa!!! Kérünk Benneteket,
hogy ha van kedvetek, hozzatok a főtéri
parkban kijelölt fára pár hímes tojást.
Figyeljétek a kiírásunkat, hogy mikor kezdődik
a fadíszítés és akasszátok rá a tojásokat Ti is,
ha arra jártok.
A május nagyon mozgalmas lesz!
Ismét lesznek „Egészség napok” előadásokkal
és szűrővizsgálatokkal. A program még
szervezés alatt áll. Az viszont már biztos, hogy
az első nap, május 14-én 18.00 órakor Dr.
Zacher Gábor a neves toxikológus, címzetes
egyetemi docens jön el hozzánk és tart előadást
a függőségekről, drogokról. A pénteki napra is
előadásokat, ételkóstolót terveztünk, és a
tavalyihoz hasonlóan szombaton lennének a
szűrővizsgálatok.
A
részletes,
pontos
programlista később lesz elérhető. Keressétek a
plakátokat, facebook posztokat és az
emaileket!
Aztán még mindig május: Májfa-állítás,
Kihívás
napja,
Gyereknap!
Izgalmas
MÁJUS!!!
Mindegyikről időben tájékoztatunk Benneteket
szórólapokon,
a
faluban
kifüggesztett
plakátokon,
facebook-on
keresztül.
Természetesen a CSAK fb oldalán minden
információ fent van.
Továbbra is működik az Egészségmegőrző
program az önkormányzat támogatásával. Öt
fajta sportot tudtok gyakorolni nagyon kedvező
díjazásért. Az időpontok és a foglalkozások a
Művelődési házban vannak kifüggesztve,
érdeklődni az edzőknél lehet. Gyertek,
csatlakozzatok,
tegyetek
többet
az
egészségetekért!
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Február közepén a tekepálya előtti vizesblokk
hátsó falára kihelyeztünk egy „Enni adok”
dobozt, aminek már más városokban, falvakban
nagy hagyománya, gyakorlata van. Célunk, hogy
a doboz kihelyezésével olyan embereknek
segítsünk a napi étkezésben, akiknek ez
problémát okoz. A dobozban elhelyezhető
konzerv, tartós élelmiszer (szavatosságot mindig
ellenőrizve), bezacskózott pékáru, gyümölcs,
zöldség és akinek szüksége van rá, kiveheti.
Kérünk Benneteket, tartsátok tiszteletben és
támogassátok segítő szándékunkat! Vigyétek
hírét a doboznak és, ha lehetőségetek van rá, Ti
is tegyetek bele élelmiszert! Köszönjük szépen!
Várunk Benneteket programjainkon és nagyon
szívesen látunk Mindenkit a tagjaink között, aki
önzetlenül, a szabadidejét feláldozva lelkesen
szeretne a falu életében aktívan részt venni,
rendezvényeket szervezni, parkot építeni,
növényeket ültetni vagy csak jó ötleteket adni!

Ám, ha úgy érzitek, hogy tevékenyen nem
tudtok részt venni a munkánkban, de
szimpatikus a tevékenységünk és anyagilag
szeretnétek bennünket támogatni céljaink
megvalósításában, ezt is megtehetitek. Az alábbi
bankszámlaszámra
utalhattok
bármilyen,
tetszőleges összeget. Támogatási szerződést
tudunk kötni, ennek értelmében a támogatás
összege leírható az adóból.
Számlaszámunk:
10400889-50526785-75751003
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nevelésről, betegségekről, függőségekről… és
még sok mindenről. Ti is alakíthatjátok
rovatunk tartalmát. Ha van olyan téma, ami
érdekel,
probléma,
amiben
tanácsot
szeretnétek, juttassátok el hozzánk. A
Művelődési ház könyvtárában helyezünk el
egy dobozt, ahova bedobhatjátok kérdéseiteket
a könyvtár nyitvatartási idejében.
Reméljük,
sok
hasznos
információval
gazdagíthatjuk,
támogathatjuk
mindennapjaitokat, várjuk kérdéseiteket!
„CSAK” őrzők

Csóri rock élet
Family Rock Club 2020-ban is szeretné
folytatni programjait. Szeretnénk továbbra
is a falu hírnevét továbbítani más falvaknak
és városoknak! Igyekszünk minden
korosztálynak megfelelő programokat
biztosítani. Kilenc éve hogy rendezvényeket szervezünk és részt is veszünk rajtuk.
Nagyon sok zenekar megfordult nálunk,
csak egy párat idézek (Lord, P-Mobil,
Pokolgép, Kalapács). Összefogunk más
szervezetekkel és az önkormányzattal.
Március 14-én a Kultúrházban tavaszköszöntő rock est, várunk mindenkit a
rendezvényre, ami teljesen ingyenes!

Köszönöm, hogy az írásomat elolvastátok,
köszönöm, hogy velünk vagytok, és nemsokára
találkozunk!
Szép, kellemes, vidám napokat kívánok!
Bódis Veronika
CSAK elnök

EGÉSZség rovat
Üdvözlünk Benneteket!
Szeretnénk egy rovatot indítani, ami a testi, lelki
egészség témáit foglalja magába. Célunk, hogy
írásainkkal közelebb vigyünk Benneteket a
tudatos életvezetéshez, az egészségesebb élethez,
a mindennapi problémák megoldásához. Írunk
egészséges ételekről, alternatív gyógymódokról,
mozgásformákról, gyermekfejlődésről, gyermek-

Holdosi Sándor
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Április 18-26. Keressük a Dunántúl legjobb
amatőr tekézőjét. A csóri versenyen minden
amatőr versenyző indulhat. Jelentkezni Csehi
Sándornál lehet a tekepályán.
Május 1. Idén is lesz májfaállítás a
kastélyudvarban, 17 órától. A programról
később adnak a szervezők részletes
tájékoztatást.
Május 8. Megemlékezés a II. világháború
hőseiről.
A
pontos
időpontról
még
tájékoztatjuk Önöket.
Május 14-16. Egészség hét. A rendezvény
teljes programlistájáról szórólapot küldenek ki
a szervezők.
Május 27. Kihívás napja
Május 23. Gyermeknap (részletes program
később)
Május 29. Wass Albert est 18 órától a
Könyvtárban.

Teke

Programajánló
Várhatóan júliusban fog legközelebb megjelenni
az újság, így az addigi programokat szeretném
szíves figyelmükbe ajánlani.
Március 15. A forradalom és szabadságharc
hőseire emlékezünk a Fő téri emlékparkban, 15
órától.
Március 28. Előadást szervezett 17 órától az
önkormányzat Rechner József segítségével Csór
régészeti örökségéről, vagyis arról, hogy hol tart
jelenleg a kutatás ebben a témában. Meghívott
előadó: Szücsi Frigyes régész. Helyszín:
Művelődési Ház
Április 4. Falutakarítási nap. Évről-évre
összejövünk, hogy segítsünk kicsit fellélegezni a
természetnek. 9 órakor találkozunk a Posta előtt.
Számítunk azokra, akik szemetet szedni jönnek,
illetve azoknak, akik a Fő téri parkot
csinosítanák. Rossz idő esetén új időpontot
hirdetünk meg.

A 10 csapatos Csóri Amatőr Bajnokság 16
fordulón van túl. A végletekig izgalmas és
magas színvonalú küzdelmekben a Marxim
Pizzéria csapata három ponttal vezet (és már
gyakorlatilag bajnoknak tekinthető) a Csór
Önkormányzat csapata előtt. A dobogóért nagy
harcot folytat még a T.T.H. és a Nemzeti Front
gárdája. Két forduló van hátra, aztán március
21-én jöhet a TOP 12-es döntő.
Csóri teke

Labdarúgás
A téli felkészülés után március 1-én elindult a
megyei II-es bajnokság. Az ifjúságiak a
Bodajkot látták vendégül és meglepetésre 6-0-s
vereséget szenvedtek. A felnőttekhez a
Bakonycsernye látogatott. A küzdelmes
összecsapás az utolsó 15 percben dőlt el, ami
sajnos a 3-0-s vereségünket jelentette. A
bajnokság igazából csak most kezdődik. A
felnőtt és az ifjúsági csapatunk március 8-án
Válra látogat. Elkészült a sorsolás a Fejér
Megyei Kupában. Az 5. fordulóban Dinnyésre
utazunk. Április 1-én, 17 órakor kezdődik a
mérkőzés. Sok sikert kívánunk!
Csete Krisztián
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Folytatás a címlapról
Az „öntözésért” cserébe a lányok piros tojást adnak a legényeknek. Ez a szín egyrészt a szerelmet, az
életet jelképezi, másrészt a legenda úgy tartja, hogy a keresztfán függő Krisztus vére lecsöppenve,
megszínezte az éppen ott imádkozó nő kosarában található tojásokat.
Húsvét jelképei:
- A tojás, az élet újjászületésének legősibb jelképe.
- A bárány, Jézust jelképezi, miszerint Jézus Krisztus áldozati bárányként halt kereszthalált az
emberiség megváltásáért.
- A húsvéti nyúl jelképe Németországból ered. A legenda szerint, a germán istennőnek volt egy
színes tojásokat tojó madara, melyet a gyermekek szórakoztatása kedvéért nyúllá változtatott. Így
kapott helyet a furcsa nyuszi, amely fészket rak, és azt tojásokkal tölti meg. Ostara germán istennő
nevéből származtatják az Ostern (húsvét) német nevét.
- A barka, Jézus Jeruzsálembe való bevonulásakor az emberek ruhájukat és lombos ágakat terítettek
a Megváltó elé az útra. Ma ennek jelképeként barkát szentelnek a templomokban.
Ahogyan véget ér a böjti időszak, úgy ér véget a tél is.
A húsvét egyben az újjászülető természetnek is az ünnepe.
Szalai Istvánné

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 havonta, 600 példányban. Üzeneteiket minden hónap első hétfőjéig várjuk a
szerkesztőség címére. Köszönjük!

