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Karácsony felé 
 

Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 

A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 

Ilyenkor decemberben. 
 

…Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 

Beheggesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben, 

Ilyenkor decemberben. 
 

…És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 

A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 

S ne csak így decemberben. 
 

(Juhász Gyula) 
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A Polgármester naplója 
Tisztelt Polgárok! A júniusi Új-Krónika 
megjelenése óta eltelt időszak eseményeiről 
szeretném Önöket tájékoztatni. 
 
Az utolsó beszámolómat azzal zártam, hogy 
mindenkinek jó nyarat kívántam. Sajnos a vírus 
a nyár után gyorsan visszatért, s mikor e sorokat 
jegyzem, egy eddig még nem látott tempóban 
terjed mind Magyarországon, mind a 
nagyvilágban. Az ellenszérumba vetett töretlen 
reménykedés az egyetlen, ami a 
mindennapokban az emberekben tartja a lelket. 
Közben pedig élünk, tesszük, amit tenni kell, s 
tanuljuk a vírussal való együttélést. Hiszek 
benne, hogy képesek leszünk felülkerekedni rajta 
és ha nem is a régi életünkhöz térünk majd 
vissza, de azért újra nyugodtabbak lesznek az 
emberiség hétköznapjai. Addig pedig kívánom, 
hogy kerüljön el mindenkit a betegség. Itt 
szeretném megragadni az alkalmat, hogy 
csodálatomat fejezzem ki az egészségügyben 
dolgozóknak, a pedagógusoknak, a közrendért 
felelős szerveknek, a hivatalokban helyt 
állóknak, a civileknek mindazért a hatalmas 
erőfeszítésért, amit tesznek mindannyiunkért. 
Fontos kimondani, hogy Önök nélkül, 
nélkületek, sokkal nehezebb volna túllendülni a 
nehéz heteken, hónapokon! Köszönjük! 
Most pedig szeretném az önkormányzat elmúlt 
közel öt hónapját összefoglalni. Elsőként a 
testületi ülésekre térnék ki. Azokra a fontosabb 
döntésekre, amik az egész települést érintik.        
Július 2. Elfogadásra került az önkormányzat és 
a közös önkormányzati hivatal zárszámadási 
rendelete. Kiválasztásra került az orvosi rendelő 
energetikai felújításának kivitelezője (SHS Kft). 
Rendelkeztek a képviselők arról, hogy rendkívüli 
működési támogatási igényt nyújtunk be a 
belügyminisztérium felé. Döntött a testület, hogy 
a Dózsa György utca- Széchenyi utca-
Vörösmarty utca hármas kereszteződés forgalmi 
rendjét átalakítja. 
Augusztus 27. Elfogadta a testület az 
önkormányzatunk 2019-2024 közötti 
ciklusprogramját. Döntés született arról, hogy 
létre kívánjuk hozni Csóron a tanyagondnoki 
programot. Kiválasztásra került a települési 
könyvtár új vezetője. Szavaztak a képviselők, 
hogy idén is beadjuk a minisztérium felé a 

szociális tűzifa támogatási igényünket.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megérkezett a tűzifa 
 

Vis maior pályázat beadásáról döntött a testület 
az augusztus 17-i villámárvíz által okozott 
károk miatt. 50 milliós energetikai pályázatot 
nyújtottunk be az óvoda épületének 
fűtéskorszerűsítésére. 
Október 1. Elfogadásra került az 
önkormányzat gazdálkodásának első féléves 
beszámolója. Megalkottuk a Bursa Hungarica 
rendeletünket, valamint a szociális tűzifa 
pályázatunkat. 
Október 12. Kiválasztásra kerültek a tűzi víz 
hálózat kiépítésére a vállalkozók (Sárépszer 
Kft., Fejérvíz Zrt.).                                                                                                        

Beszámolóm második része a fejlesztésekre 
vonatkozik. Augusztus végére sikerült 
befejeznünk a temető teljes körbekerítését. A 
beruházás 4,5 millió forintba került.  
Zajlik a művelődési házunk felújításának 
utolsó szakasza. Ebben az évben befejeződik a 
festés, valamint felszerelésre kerülnek a 
függönyök. Az energetikai bővítésnek 
köszönhetően az épület teljes energiaigényét 
megújuló energiákból biztosítjuk, így sem 
fűtésre, sem világításra nem kell fizetnünk. Ha 
mindennel végzünk, akkor elmondhatjuk, hogy 
egy országos szinten is minden igényt kielégítő 
létesítmény boldog használói lehetünk. 
Köszönjük a kormányzat anyagi támogatását 
(négy pályázati forrásból összesen 72 millió 
forint támogatást használhattunk fel, amihez 25 
millió forint önkormányzati önerő társult).  
Két kisebb pályázatunk is nyert, összesen 6,5 
millió forint értékben. Ebből az óvodában új 
udvari játékokat állíthatunk fel, valamint az 
orvosi rendelőben is tudunk segíteni új 
eszközökkel a védőnőnek és a doktornőnek.  
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Új játékok az óvoda udvarán 
 

Örömteli hírt kaptunk szeptember végén. A 
kormányzat külön támogatást (18,2 millió forint) 
biztosított önkormányzatunknak, hogy az óvoda 
felvizesedését megállítsuk. Ez a beruházás a 
nyáron lesz lebonyolítva, a nevelési szünetben. A 
kivitelezést végzi: Piczil György egyéni 
vállalkozó. 
Hosszú várakozás után november közepén 
megkezdődött az orvosi rendelő energetikai 
felújítása.  34,5 millió forintos beruházásban a 
rendelő épületén nyílászárókat cserélnek, 
födémet szigetelnek, felújítják a mosdót, 
szigetelik a falakat, valamint kazánt cserélnek. A 
várható befejezés ideje: 2021. március vége. A 
kivitelezést az SHS Kft. végzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az orvosi rendelő felújítás alatt 
 

Jelen pillanatban már csak egy olyan 
pályázatunk van, amit nem bíráltak el. Mégpedig 
az augusztusi vihar következményeit helyreállító 
vis maior támogatási igényünk. Bízom benne, 
hogy elfogadják a helyreállítási igényünket, 
hiszen saját erőből nem leszünk képesek 
orvosolni az utakat és árkokat érintő bajokat.  
Természetesen sok minden egyéb is történt. 
Ezekről röviden szeretnék írni.  
A rendezvényeink többsége a vírus hatása miatt 

elmaradt. A Csukafesztivál volt az egyetlen 
nagyobb önkormányzati esemény, amit sikerült 
tető alá hozni. Az alacsony költségvetésből úgy 
érezzük, hogy sikerült a legtöbbet kihozni. 
Csak azt sajnálom, hogy az időjárás nem volt 
mellettünk, így a látogatók egy része nem jött 
el. Köszönöm támogatóinknak az anyagi 
segítséget! Csak bízni tudok benne, hogy 
2021-ben már jóval több programmal tudjuk 
Önöket kiszolgálni.  
Már csak pár apróbb szerelés hiányzik, s 
elmondhatom, hogy sikerült végigvinnünk a 
sportcsarnok tűzi víz ellátását (az újság 
megjelenésekor már elmondhatjuk, hogy 
készen vagyunk). Nagyon nagy feladatnak tűnt 
és mit ne mondjak, az is volt. Rengeteg 
szervezés, egyeztetés kellett hozzá. Kiemelten 
szeretném megköszönni Csete Dezső 
képviselőtársamnak azt a több tucatnyi 
munkaórát, amit ingyenesen elvégzett 
markolójával a földmunkák tekintetében.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tűzi víz munkagödör 
 

A sportcsarnokot használók biztonságán túl 
azért is fontos volt ez a munka, hogy az 
öltözőépület átalakítására nyert TAO források 
felhasználása elől is elháruljanak az akadályok.  
Idén is sikerült 1,5 millió forint támogatást 
nyernünk a szociális tűzifa programunkra. 
Ennek köszönhetően novemberben több mint 
negyven háztartást tudunk fával megsegíteni. 
Valamint januárban még egy kört ki fogunk 
írni.  
Sikeresen elvégeztük a szelektív 
hulladékgyűjtő edények kiosztását. A 
háztartások több mint 90%-a helyben vehette 
át az edényt. Akinek nem sikerült, annak 
javasolni tudom, hogy vegye fel a kapcsolatot 
a Depónia Kft-vel. Köszönöm mindazok 
segítségét, akik a kiosztásban részt vettek. 
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Idén is eredményesen pályáztunk a nyári 
diákmunka programra. A két hónap alatt nyolc 
diáknak tudtunk kertészeti és irodai 
munkalehetőséget biztosítani.  
Zajlik a műfüves pálya építése. Várhatóan 
karácsonyig a teljes munkával elkészül a 
kivitelező. A pálya használatával kapcsolatban az 
önkormányzat és a Csór Truck Trailer FC 
vezetősége egyeztetni fog. Erről a lakosságot 
értesíteni fogjuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Műfüves pálya 

 
Köszönetemet fejezem ki a lakosságnak azért, 
hogy a települési ebösszeírásban segítőleg 
közreműködtek. Célunk egy adatbázis 
létrehozása volt, aminek segítségével a kóbor 
ebek gyorsabban visszakerülhetnek gazdájukhoz, 
illetve a gondatlan állattartókat hatékonyabban 
tudjuk együttműködésre késztetni. Aki eddig 
még nem adott le bevallást, az kérem, mielőbb 
pótolja. 
November 7-én elültettük a pályázatból kapott 
30 darab facsemetét (Művelődési Ház elé, Fő téri 
parkba, Felsőtabánban a volt főút mellé). 
Köszönöm a civilek részvételét! Jövőre 
folytatjuk a programot, amennyiben sikerült 
forrást bevonnunk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Országfásítási program facsemete ültetés 

Folyamatosan végezzük a 
sírhelymegváltásokkal kapcsolatos hivatalos 
adminisztrációt. Arra kérek mindenkit, hogy ha 
van olyan sír a gondozásukban, aminek már 
lejárt a 25 éves megváltása, akkor kérem, 
keressék Bedőcs Andrea kollégámat a 22/599-
510-es számon munkaidőben. Mindenkinek 
jogszabályi kötelessége a sírkert fenntartásához 
a hozzájárulás, amennyiben elhunyt 
hozzátartozója van a csóri temetőben.  
Szeptember 1-től Varga Lászlóné Klárika vette 
át a csóri fiókkönyvtár vezetését. Itt szeretném 
megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem 
Buresné Mészáros Edit több éve tartó 
eredményes munkáját! Köszönjük! 
Beszámolómat a csóri kertészet eredményeivel 
zárnám. Ugyan a bevételi oldalon elmaradtunk 
a várttól, ennek ellenére mégis úgy érzem, 
hogy sikerült előrelépnünk. A májusi és júniusi 
rossz időjárás miatt jóval kevesebb zöldség 
termett, de a minőségben mégis fejlődtünk. 
Külön öröm számomra, hogy a vásárlók száma 
is jelentősen növekedett. A piac új helyre 
költözött, sokkal szebb környezetbe. A 
szezonnak ugyan vége, de már készülünk a 
februári saláta és hagyma értékesítésre. 
Remélem jövőre is találkozunk. 
 

Csete Krisztián 

Rímfaragó 
 
Mentovics Éva: Mese a karácsonyról 
 
Elérkezett már december, 
foga van a télnek, 
házak meghitt melegében 
kis gyertyácskák égnek. 
 
Faluvégi házikóban 
fénylik minden ablak, 
e takaros, kicsiny házban 
iskolások laknak. 
 
Édesanyjuk vacsorát főz, 
apjuk mesél nékik. 
- Szóljon most a karácsonyról!- 
kedvesen azt kérik. 
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Mosolyog az édesapjuk: 
- szívesen mesélek, 
hisz karácsony a legszebb 
ünnepe az évnek. 
 
Megszületett a kis Jézus- 
mindenki őt várta. 
Boldogságot, melegséget 
hozott a világra. 

Karácsony 
 
Jézus Krisztus születésére emlékezik 
karácsonykor a keresztény világ, a nem 
keresztények pedig a szeretet ünnepét tartják. A 
karácsonyi ünneplés december 24-én a 
szentestével veszi kezdetét, amelyen régi 
hagyomány szerint virrasztottak, böjtöltek, és 
imádkoztak, e hagyomány nyomai maradtak 
fenn az ilyenkor feltálalt halételekben. 
A húsvét mellett ez a kereszténység teológiailag 
második legnagyobb ünnepe, egyben világszerte 
a szeretet, az öröm, a békesség, a család, az 
otthon napja. A keresztény tanítás szerint Jézus 
Krisztus Szűz Máriától született Betlehemben, s 
ennek időpontja lett az egész földkerekségen 
általánosan elfogadott időszámítás kezdőpontja. 
Karácsony napját négyhetes adventi időszak 
előzi meg, ennek első vasárnapjával kezdődik az 
egyházi év. A karácsony katolikus liturgiájának 
sajátosságai a három szentmise: az éjféli mise, a 
pásztorok miséje és a karácsonyi ünnepi 
szentmise. A Pápa karácsony napján délben 
ünnepi Urbi et Orbi áldást ad a vatikáni Szent 
Péter- bazilika erkélyéről. A katolikus 
templomban karácsonykor megtalálható 
betlehemi jászol, állításának szokása Assisi 
Szent Ferenctől ered, aki 1223-ban az éjféli 
misére egy barlangot rendezett be. 
A karácsonyfa-állítás a 17. századtól, német 
területről terjedt el, a karácsonyi ajándékozás a 
kezdetektől szokásos. A hagyományos magyar 
paraszti kultúrában a népszokások közé tartozik 
a betlehemezés, a kántálás és a vacsora. 
 

Szalai Istvánné 

Iskolai hírek 
 
Tisztelettel köszöntöm az újság minden kedves 
olvasóját! Az augusztusi hónapban már nagyon 
készültünk a szeptemberi iskolakezdésre: 
szépen feldíszített tantermekkel, folyosókkal 
vártuk tanulóinkat. A nyár folyamán 
megtörtént az iskolaépületek 
villanyhálózatának cseréje és 
villámvédelemének kiépítése 13 millió Forint 
értékben, melyet fenntartónk biztosított a 
minisztérium támogatásával.  Radiátorokat 
cseréltünk a Fő téri iskola folyosóján és 
felújíttattuk a régi, csúnya állapotban lévő 
folyosói mosdót is. Szeptemberben új 
bútorokat kaptunk. Külön köszönöm az 1. 
osztályos szülői közösségnek azt az 
összefogást, melynek segítségével 
újjávarázsolták a gyermekek tantermét!  
Szeptember 1-jén ünnepélyes tanévnyitóval 
nyitottuk meg a 2020/21-es tanévet. Nagy 
örömmel adtam át az emléklapot iskolánk 1. 
osztályos tanulóinak, név szerint: Berkes Erik 
Levente, Fekete-Berke Dorina, Gyöpös 
Balázs, Hujber Levente Gábor, Kuhinkó 
Réka, Lendvai Péter, Németh Csenge, Németh 
Dániel, Nikolics Ruben Andzseló, Orosz 
Natasa, Péter Krisztián, Pókó Tamás, Stadler 
Levente, Szabó Blanka Kata, Szabó Krisztián, 
Szekfü Botond, Tamás Anna 
A tanévet hagyományos munkarendben, de 
szigorú szabályok mellett és azok betartásával 
kezdtük meg, melyet az ún. intézkedési tervben 
rögzítettünk. Az már a tanév tervezésekor is 
világos volt, hogy iskolai életünk nem a 
megszokott rend szerint zajlik majd, ezért a 
munkaterv programjait is ennek megfelelően 
állítottuk össze munkatársaimmal. Itt 
szeretném megemlíteni, hogy tantestületünk 2 
új taggal bővült: Varsányi Barbara tanítónővel 
és Lugosi József fizika szakos kollégával, 
valamint karbantartónk személyében is 
változás történt, a feladatokat Dobán László 
látja el. 
A szeptember szervezési feladatokkal, 
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beszoktatással telt. A gyermekek örömmel jöttek 
újra iskolába és örültek egymás társaságának. 
Ebben a tanévben is folytatódik közös 
együttműködésünk a szegedi egyetemmel. A 
Szegedi Longitudinális Programban a 2. és 6. 
osztályosok tanulási képességeinek vizsgálatára 
kerül sor, online formában. Az állatok világnapja 
alkalmából a 4. osztályosok saját háziállataikkal 
örvendeztették meg egymást és iskolatársaikat. 
Október 1-jén kis videókollázzsal köszöntöttük 
az idős, szépkorú embertársainkat. Október 6-án 
megemlékeztünk az aradi vértanúkról az 5. 
osztályosok valamint osztályfőnökük, Fliszárné 
Németh Ágnes tanárnő segítségével. Október 19-
én online formában megrendeztük 
bázisintézményi programunkat „Az óvoda – 
iskola átmenet a szüret jegyében” címmel, 
melynek keretében Palkovics Ágnes 1. osztályos 
tanító néni mutatta be intézményünk jó 
gyakorlatát. Ugyanezen a napon rendeztük meg 
a pályaorientációs napunkat: a gyerekekhez 
pályaorientációs szakemberek érkeztek, valamint 
Lengyel Tibor mentős szakápoló, aki hitelesen 
mutatta be szakmáját, amely a mostani 
helyzetben bizony nagyon fontossá vált és 
előtérbe került. A diákok nagy érdeklődéssel 
hallgatták és sok kérdést tettek fel. Végzős 
tanulóink részt vettek az országos 
pályaorientációs vizsgálatban. Az 1956-os 
forradalomra Dr. Hári Gyula tanár úr előadásával 
emlékeztünk. Az interaktív séta során bemutatta 
a gyerekeknek az 56-os események helyi 
vonatkozásait, valamint egy kiállítással 
emlékeztünk a hősökre. A séta végén 
megkoszorúztuk és mécsest gyújtottunk az 56-os 
emlékműnél. Kulturális foglalkozáson is részt 
vettek tanítványaink: az alsó tagozatosok 
bábműsort láthattak, a felsősök pedig 
településünk őskori leleteiről hallhattak előadást 
a művelődési házban. Az őszi szünet után online 
fogadóórákat tartottak kollégáim. 
Tantestületünkből többen is részt vettünk online 
továbbképzéseken, előadásokon, ezzel is bővítve 
módszertani és szakmai tudásunkat. Ilyen volt az 
Egy Csepp Figyelem Alapítvány előadása, mely 

a cukorbeteg gyermekek ellátását és az ezzel 
kapcsolatos teendőket mutatta be. November 
5-én vezetőtársammal, Lengyel Valériával, 
részt vettünk a Digitális környezet fejlesztése a 
Székesfehérvári Tankerületi Központ 
intézményeiben c. online konferencián. 
Ugyancsak 2-en, november 6-án, 7-én és 13-án 
részt vettünk az ENABLE Pedagógus – 
tréningen, mely az iskolai bántalmazások 
megelőzéséről szólt, azok módszereit mutatta 
be és így jogosulttá vált intézményünk ezen 
gyakorlatok használatára, valamint az 
ENABLE iskola cím viselésére. 
November 11-én, az Országos Mentőszolgálat 
és a Székesfehérvári Tankerületi Központ 
együttműködésének köszönhetően 
Újraélesztési alapismeretek c. e-learning 
valamint tanfolyami képzésen vettem részt, 
abból a célból, hogy ezt a tudást a gyerekeknek 
továbbadjam majd és felkészítsem őket egy 
esetleges életmentő helyzetre. Ezek nagyon 
hasznos és gyakorlati tudást jelentnek a 
tanulók számára, mellyel akár életeket is 
menthetnek. November hónapban Heltay 
Ágnes kolléganő egy több napos 
továbbképzésen vett részt, melynek címe: Út a 
szabadsághoz: az állampolgári kompetenciák 
fejlesztési lehetőségei a közép- és kelet-
európai rendszerváltoztatások tükrében. A 
képzés oktatói a Terror Háza történészei, a 
VERITAS Történetkutató Intézet, a 
Történelemtanárok Egylete tagjai, a Budapesti 
Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és 
Gimnázium tanárai, valamint a Kontraszt 
Műhely drámapedagógusai.  
Ami a jövőt illeti, az jelen pillanatban elég 
bizonytalan. A növekvő megbetegedések 
száma nem ad sok örömre okot. Igyekszünk 
minden előírást pontosan betartani, de azt már 
most biztosan tudjuk, hogy a Mátyás király 
napokat idén szűk, iskolai keretek között 
fogjuk megtartani és hasonlóan készülünk az 
adventi időszakban a karácsonyra, Jézus 
születésének megünneplésére is. Itt szeretném 
megköszönni a szülőknek azt a felelős 
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magtartást, melynek köszönhetően eddig sikerült 
elkerülnünk a koronavírussal kapcsolatos 
fertőzéseket. Kívánom, hogy ez minél tovább 
maradjon így!  
 

Bemutatkozik a leendő 1. osztályban tanító 
kolléganő 

 
Varsányi Barbara vagyok, ettől az évtől kezdve 
tanítok a Csóri Mátyás Király Általános 
Iskolában. Bár Székesfehérváron élek, de nem 
áll távol tőlem a vidéki életforma, hiszen 
Lajoskomáromban nőttem fel, és ott is töltöttem 
pályám első 10 évét. Pedagógus családból 
származom, a tanítóképzőt 1997-ben végeztem 
Szekszárdon. Lajoskomáromban 
megtapasztaltam a közösség teremtő és megtartó 
erejét. Részt vettem a színjátszó csoport 
életében, és rendszeresen szerveztem alkotó 
táborokat, ahol a gyerekek megélhették alkotó 
énjüket is.  
2008-ban Székesfehérvárra költöztem 
lányommal, Rékával. Először a Szent Imre 
Általános Iskolában tanítottam, majd a Tóvárosi 
Általános Iskola tanítója lettem. Itt 
megismerhettem, hogy milyen az élet egy igazán 
nagy, városi iskolában. A majd 800 fős 
intézményben is igyekeztem otthonos, 
biztonságos légkört teremteni az iskolába lépő 
gyerekeknek. Fontosnak tartom a közvetlen, 
bizalomra épülő kapcsolat kialakítását a 
szülőkkel, hiszen legféltettebb kincsüket, a 
gyermeküket bízzák ránk.  A Tóvárosi Általános 
Iskolában eltöltött 8 év megmutatta, hogy az 
általam képviselt értékeket egy kisebb, családias 
légkörű iskolában jobban tudom érvényesíteni, 
ezért választottam a Csóri Mátyás Király 
Általános Iskolát. Arra törekszem, hogy 
megkönnyítsem a gyerekek számára az óvodából 
az iskolába való lépés nehézségeit. Fokozatosan 
térünk át az addigi fő tevékenységből, a játékból 
a tanulás felé. A tanórák során a tananyag 
elsajátítása mellett nagy hangsúlyt helyezek a 
képességfejlesztő játékokra, és a gyermekek 
egyéni képességeinek sokoldalú fejlesztésére.  

Izgatottan és nyitottan várom új elsőseimet a 
nagy kalandra a 2021-2022. tanévben!  
Müller Péter gondolataival búcsúzom: 
„A tanítás csak információt tölt a fejekbe, de a 
nevelés: növel. Nem mennyiséget ad, hanem 
minőséget. Segít egy rózsának igazi rózsává 
válni. És egy gyereknek megtalálni és 
kibontani önmagát.” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kedves Szülők! 
A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel az 
idei tanévben a leendő első osztályosokkal, 
valamint szüleikkel egy külön erre a célra 
kialakított facebook csoporton keresztül 
szeretnénk felvenni a kapcsolatot. Ebben a 
csoportban fogunk érdekes, iskolaelőkészítő 
feladatokat küldeni a gyerekeknek, valamint 
támogatni a szülőket ebben az élethelyzetben 
információkkal, előadásokkal, beszélgethetnek 
a tanító nénikkel és megismerhetik Varsányi 
Barbara leendő 1. osztályos osztályfőnököt. 
Ezért tisztelettel kérem, hogy jelentkezzenek be, 
illetve kérjék felvételüket mindazok, akik 
szeretnék a közös munkát velünk elkezdeni! A 
csoport neve: Csóri iskolaelőkészítő csoport 

Szeretettel várjuk a nebulókat és szüleiket! 
 

Akikre büszkék vagyunk 
 

Mint ahogyan arról már korábban is hírt adtam, 
iskolánk nevezett a BISEL 2020. évi országos 
versenyén, amelyben bejutott a legjobb 
eredményt elérők közé. Az őszi szünetben 
kaptuk a jó hírt, hogy a „Legszemléletesebb 
csapat” kitüntető címet kapták meg, melynek 
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tagjai voltak: Balom Dominik, Berényi Nóra 
Vera, Szegedi Márk Károly, Szemenyei Mózes. 
Felkészítőjük Ács Miklós tanár úr volt. 
Szeretettel gratulálunk a szép eredményhez! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kedves Támogatóink! 
Köszönjük szépen a 2019. évben tett 

jövedelemadó - felajánlásaikat, melynek 
köszönhetően  
211 311 Forint  

érkezett iskolai alapítványunk számlájára. 
Az összeget a gyermekek támogatására, 

környezetük szebbé tételére fogjuk fordítani. 

  
 
 

 
 
Iskolánkról friss híreket, információkat a 
www.csoriiskola.hu oldalon olvashatnak. 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket és azt, hogy 
időt szántak rovatunk elolvasására! Kívánom, 
hogy az esztendő hátralévő része egészségben 
teljen! 

 
Cseténé Szabados Amrita Teresa 

intézményvezető 

Óvodai hírek 
 

     Az idén nyáron az óvoda csak két hétre 
zárta be a kapuit augusztusban. Ez idő alatt 
megtörtént a fertőtlenítő nagytakarítás. A 
2020/2021-es nevelési év szeptember 2-án 
kezdődött. A korona vírus járvány miatt az 
ovisok nagytöbbségének hosszúra sikeredett a 
szünet, és ezért ezen a keddi napon a gyerekek 
és felnőttek is izgatottan várták az ovikezdést.  
Szeptemberben a Süni és a Katica csoport is 24 
fővel kezdte meg a nevelési évet, később 
mindkét csoport létszáma a maximális 25 főre 
emelkedett. 16 új kiscsoportos, és 3 
nagycsoportos gyermek érkezett az óvodánkba. 
Nagyon nagy szeretettel fogadtuk őket!  
 Az óvoda első programja a „Vigyázz Rám” 
alapítvány támogatásával, szeptember második 
hetén, egy állatos bemutató volt, 
állatsimogatóval egybekötve, melyet az első 
osztályos gyermekekkel együtt tekintettünk 
meg. Az óvoda első hagyományos programja a 
szüret volt, melyre meghívtuk az első osztályos 
tanulókat is. A gyermekek szedték, szemezték, 
darálták és préselték a szőlőt. Majd a nagy 
munka fáradalmait egy kis táncos mulatsággal 
pihenték ki. Persze a munkájuk gyümölcsét, a 
mustot is elfogyasztották. 
Szeptember végén a nagycsoportosok az iskola 
által rendezett rajzversenyen vehettek részt. 
Íme a díjazottak: 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
Népmese napja alkalmából szeptember utolsó 
hetében a mese kapta a főszerepet. Éva óvó 
néni „A ki a legerősebb” című interaktív 
népmese előadásával varázsolta el az ovisokat, 
melynek igen nagy sikere volt. 
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 Október 5-én az állatok világnapja alkalmából 
minden kisgyermek lerajzolta a kedvenc állatát. 
    Október végén a „Tök jó napon” mutatós 
töklámpásokat készítettünk, és sütőtököt sütöttük 
a gyermekekkel. 
                                                           
 
 
 
 
 
 
Közelgő programjaink: 
 12. 04.Mikulás várás 
 12. 17.Ovis karácsony. 
Sajnos a járvány helyzet miatt rendezvényeink 
zárt körben zajlanak, a védekezés szabályait 
szigorúan betartva. 
 Óvodásainkat reggeli lázmérés után 
zsiliprendszerben vesszük be, és délután is zsilip 
rendszerrel történik a haza adás.  
A kedves szülők türelmét és megértését ezúton is 
köszönjük! 
 A közelgő adventi időszakban 
gyertyagyújtással, ünnepi díszítéssel, közös 
énekléssel, verseléssel hangolódunk a Karácsony 
ünnepére. 

„Kívánok én hitet, kedvet, 
egészséget, békességet, 

boldogságot, hű szerelmet, 
az élethez sok türelmet, 

daltól derűs, jobb világot, 
utadhoz fényt, csodát, álmot, 

varázslatos, szép Karácsonyt!” 
(Lénárt Anna) 

                
  Wittmann-né Csapó Anikó 

                                                       óvodavezető 

A Művelődési ház hírei 
 
2020.06.26-án kiírásra került egy logópályázat, 
melynek célja a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
Közösségi Színtér logójának a megterveztetése 
volt. A pályázatra 30 logóterv került 
benyújtásra. Örömmel értesítem a lakosságot, 
hogy a logótervező pályázatunkon 
megszületett a döntés a nyertes logóval 
kapcsolatban! Engedjék meg, hogy 
ismertessem a döntés folyamatát. 
 A terveket továbbítottuk egy formatervező 
mérnöknek és egy grafikus szakembernek.  
A szakemberek bírálati döntésükben 
felsorakoztatták mind a negatív, mind a pozitív 
tulajdonságait az általuk legjobbnak ítélt 
alkotásnak. Ezek a logótervek az Értéktár 
Bizottság elé kerültek, ahol három mű került 
kiválasztásra.  
 
Ebből a három alkotásból választott a Szociális 
és Kulturális Bizottság, majd a képviselő 
testület azt jóváhagyta.  Íme, a nyertes logó! 
 

Gratulálunk Pásztóhy László Ádám! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sajnos a járványügyi helyzetre való tekintettel,  
illetve a felújítás miatt jelenleg nem bérelhető  
közösségi színterünk, de információként 
tájékoztatom Önöket bérleti díjainkról: 
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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 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt Csóri Lakosság! 
  

FIGYELJÜNK (jobban) EGYMÁSRA! 
 
Ebben a Covid vírusos időszakban teljesen 
másképp fogunk készülődni az adventre illetve 
karácsonyra. mint az előző években, és nem lesz 
szokványos. Kézmosás, maszk, távolságtartás – 
ezek biztos, hogy mindenki ünnepét meghatá-
rozzák majd! 
 Mi polgárőrök arra törekszünk, hogy 
megkönnyítsük a csóri lakosok életét most is 
azzal, hogy aki jelzi az önkormányzat felé a napi 
bevásárlás, gyógyszer kiváltás, gázpalack cserét 
szívesen állunk rendelkezésére.  Az következő 
napokban egyre hidegebb lesz az idő, az időjárás 
előrejelzés szerint visszatérnek a mínuszok, 
lassan beköszönt a tél. 

Fontos, hogy mindenkiben tudatosuljon, 
felelősek vagyunk közvetlen környezetünkért! 
Ezért, ha Önnek tudomása van a szomszédság-
ban egyedülálló idős emberről, személyekről, 
kérjük, tegye meg, hogy jobban figyel rá, 
rájuk! (például, ha nem füstöl a kémény, vagy 
hóesés után nincsenek friss lábnyomok) 
csengessen be hozzájuk, vagy hívja fel őket 
telefonon, és érdeklődjön hogylétükről! 
Egymásra figyelni (főleg télen, hidegben) nem 
"leskelődés", ilyenkor a figyelmes szomszéd, 
ismerős életet menthet! Mi is igyekszünk külön 
figyelmet fordítani az idős emberekre, de több 
szem többet lát. Kérjük, legyen Ön is 
partnerünk a segítségnyújtásban, ha teheti! 
Összefogással elkerülhetjük a bajt! Köszönjük! 
 
HA BAJ VAN, HÍVJA A 112 TELEFON-
SZÁMOT, AMI INGYENES ÉS ÉJJEL-
NAPPAL HÍVHATÓ! 
 
Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra 
és megkérek mindenkit, hogy szakszerűen az 
előírt helyeken, tömegben viseljenek maszkot!  
Ha bármiben segíthetünk, hívja az alábbi 
telefonszámot: 0620/9519403 (Kalmár László)  
csoripolgarorseg@gmail.com 
 
A Csóri Polgárőrség Közhasznú Egyesület 
kérné támogatói segítségét! 
 
Egyesületünk tagdíj befizetésekből tartja fenn 
magát, melyek mellé szeretnénk kérni az Ön 
támogatását is, hogy munkánkat egyre 
hatékonyabban és egyre színvonalasabban 
tudjuk ellátni. Amennyiben úgy gondolja, hogy 
pénzadománnyal tudná munkánkat segíteni, azt 
kérnénk az  
OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11736006-
20396684 számú bankszámlánkra átutalni, 
befizetni szíveskedjen.  
Amennyiben személyesen szeretné támogatá-
sát eljuttatni hozzánk, akkor azt megteheti az 
egyesület pénztárosánál, Rácz Péternél. 



11 
 

 

Az Önök segítségével továbbra is a falu 
biztonságáért tudunk tenni. Segítségüket előre is 
köszönjük. 
 

Ezúton kívánunk a Csóri Polgárőrség 
Közhasznú Egyesület tagjai nevében 
BÉKÉS BOLDOG ÜNNEPEKET! 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Csóri Polgárőrség 

CSAK Önöknek 
 

Nagy szeretettel köszöntelek Benneteket! 
Hát bizony egy nagyon rendhagyó évben 
vagyunk még mindig benne. Elvonulásra 
kényszerülve, megfosztva a személyes 
kapcsolatok, találkozások adta örömöktől… 
viszont lehetőséget kaptunk arra, hogy 
magunkkal maradva újraértékeljük tetteinket, 
kapcsolatainkat, magatartásunkat és meglássuk 
esetleg azokat a pontokat, ahol változtatnunk 
kellene.  
Több időt kapott a család, a közös programok, 
beszélgetések. Remélem, hogy nem félelemben 
és rettegésben töltitek ezeket az időket, hanem 
kihasználjátok ennek az „idétlen” szituációnak a 
lehetőségeit és életigenlően tekintetek a jövőbe. 
Sajnos mi is a Covid csapdájába kerültünk, és a 
szabályozások végett a rendezvényeinkből csak 
keveset tudtunk megvalósítani. 
Június után lassan beindult az élet.  
Az Egészségmegőrző program edzései is újra 
indultak. A falunap volt az első rendezvény, 
amin részt vettünk, aztán a tervezett 
Káposztafesztivált már le kellett fújnunk. És 
nagy szünet után, október 30-án megtarthattuk a 

Halloween napi kéregetős felvonulásunkat. 
Tudom, hogy sokan ezt az ünnepet 
elfogadhatatlan amerikautánzásnak tartják. 
Engedjétek meg, hogy elmondjam az eredetét 
és, hogy én mit gondolok róla. Először is a 
halloween ősi kelta hagyományokból kialakult 
autentikus ír ünnep, október 31. éjszakáján 
(ami a Mindenszentek katolikus ünnep előtti 
este), amit elsősorban az angolszász 
országokban tartanak.  
Az ünnep 1840 körül került Észak-Amerikába, 
amikor sok elszegényedett ír földműves 
vándorolt ki Írországból, akik magukkal vitték 
az ősi kelta eredetű népszokásaikat és 
hitvilágukat is. Ez a pogány ünnep az ókori 
mediterráneumból származó elemeket is 
tartalmaz, amely kiegészült az ír nép 
szokásaival és az észak-amerikai, nyugat-
európai vidám ünnepi és gasztronómiai 
bolondozással, töklámpás faragással, jelmezes 
kéregetéssel, beöltözős partikkal, 
almahalászattal is.  
A kelták hite szerint október 31-én este a 
holtak szellemei visszatérnek, és mivel 
beköltözhetnek az élőkbe, félelmükben 
beöltöztek különféle álcázó maskarákba, mert 
ezzel akarták becsapni és összezavarni a holtak 
szellemeit. 
Tehát ezen információk ismeretében azt 
hiszem, kijelenthetjük, hogy a halloweenezők 
nem sértik meg embertársaik gyászát, 
tiszteletben tartják azt. Aztán, ha 
továbbmegyek és megnézem, hogy 
szociológiai szinten mit hoz nekünk ez az 
ünnep: nagyon jó közösségformáló és nevelő! 
Tudjátok, mit tanítottunk a gyerekeknek, a 
felnőtteknek az ünnepi kéregetős, idegen 
házakhoz való bekopogás apropóján? 
Kapcsolódni egymáshoz! Látták a gyerekek és 
gyakorolhatták, hogyan köszönünk, hogyan 
barátkozunk, hogyan vesszük fel a kapcsolatot 
egy „idegen” falunkban élő emberrel.  
 
Láthatták a szülőkön keresztül, hogyan lehet 
beilleszkedni egy új helyzetbe, egy csapatba. 
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Hogyan dolgozunk együtt, segítjük a 
lemaradókat…stb  
Tudjátok ezek mekkora értékek MA?  
Szóval, ha rossz érzésetek van a Halloweeni 
ünnepléssel kapcsolatban, akkor próbáljatok meg 
nyitottak lenni és ezen a szemüvegen keresztül is 
ránézni, hátha változik.                            
Ezt a felvonulást az itt lakók kezdeményezték, 
így szerveztük meg idén, először. Nagyon sokan 
vettetek részt, ami engem is meglepett, és jó 
érzéssel töltött el. Nagyon cukik voltak a 
gyerekek! Odaérve a fogadó ház elé, bevárták 
egymást, verset mondtak közösen, aztán vettek a 
csokiból, sütiből és hangosan megköszönve 
vidáman tovább álltak. A fogadó családok is 
lelkesen készülődtek, díszítettek, köszönjük 
nekik is a lelkesedésüket! 
Mielőtt a Covid miatti intézkedések újra 
visszavonulásra kényszerítettek bennünket, 
november 7én részt vettünk a Faültetési napon. 
Falunk többi lakóival együtt mi is ültettünk, 
szemetet szedtünk és befejeztük a főtéri parkban 
lévő kiülőt. 
 A Márton napi felvonulást már nem tudtuk 
megtartani élőben., de azért nem feledkeztünk 
meg róla és a Mátyás Király Általános Iskola 1. 
osztályosaival együttműködve egy kis műsorral 
emlékeztünk meg, amit a CSAK oldalán tudtok 
megnézni.  
Persze, ami személyes jelenlét nélkül is 
megvalósítható, azt megtesszük. 
Az idén is kiadóak az adventi kalendárium 
ablakai. Lelkes aktivitásotoknak köszönhetően, 
amikor ezt a cikket írom, már az összes ablak 
elkelt. Az adventi gyertyagyújtások sem 
valószínű, hogy személyes jelenléttel 
megrendezhetőek lesznek. Így azt találtuk ki, 
hogy videón fogjuk ezt Nektek rögzíteni. 
Minden gyertyagyújtás alkalmával kisorsoljuk 
az azon a héten „levadászott” adventi ablakok 
ajándékait is.  
A tematika ugyanaz, mint tavaly volt. Az 
ablakok címei versikékbe lesznek elrejtve. 
Miután megfejtettétek, menjetek el az adott 
ablakhoz és készítsetek egy fotót Magatokról az 

ablak előtt. Ezt küldjétek be a CSAK oldalára!  
Az adott ablak sorsolásában csak az vesz részt, 
aki beküldte az aznapi fényképet! Reméljük, az 
idén is tetszeni fog Nektek ez a játékos 
karácsonyi hangolódás! 
És el is érkeztünk a KARÁCSONYHOZ! 
 
„A karácsony lényege nagyon egyszerű: 
szeretni másokat” 
(Bob Hope) 
 
Kívánom Nektek mind a magam, mind a 
CSAKos társaim nevében, hogy szeretetteljes, 
vidám karácsonyotok legyen! 
 

A felkérés továbbra is érvényes! 
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 

Köszönöm, hogy az írásomat elolvastátok, 
köszönöm, hogy velünk vagytok és bízom benne, 

hogy nemsokára találkozunk! 
 

Szép, kellemes, vidám napokat kívánok! 
 

Bódis Veronika 
elnök 
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A nyugdíjasokról 
 
Köszöntök Mindenkit! 
 
Szemenyei Zsoltné Jutka vagyok, 2020.03.05-e 
óta a Jó Barátok Nyugdíjas Egyesület elnöke. 
Szeretnék tájékoztatást adni az egyesületünkről 
az elmúlt négy hónap tükrében. Mint mindenhol, 
a koronavírus járvány a civil szervezetünk életét 
is megnehezítette. A fellépések, a személyes 
találkozások megritkultak, majd október első 
napjaiban úgy döntöttünk, hogy az énekkari és 
klub összejöveteleket a vírusra való tekintettel 
szüneteltetjük.  
Egyesületünk azonban mégsem zárta ki magát 
teljesen a közéletből, az 10.23-án megrendezett 
ünnepségen elhelyeztük a megemlékezés 
koszorúját. 2020.11.07-én nyugdíjasaink aktívan 
részt vettek az önkormányzat által az 
országfásítási programon belül elnyert 30 darab 
facsemete elültetésében, illetve a közterek 
takarításában. A legjobb hír a végére maradt, 
egyesületünk a Magyar Falu Program Falusi 
Civil Alap keretében „civil közösségi 
tevékenységek és feltételeinek támogatása” 
pályázaton 1 850 000 Ft vissza nem térítendő 
összeget nyert.  
A pályázaton elnyert összegből olyan tárgyi 
eszközöket szeretnénk vásárolni, amelyeket 
minden csóri civil szervezet és közösség 
használhatna. Ezek a következők: pavilon, amely 
szabadtéri rendezvényeknél hasznosulhatna, 
összecsukható rendezvényasztalok és székek, 
hangosítás, kamerarendszer kiépítése a helyi 
közösségi színtér épülete környezetében, és egy 
gázos főzőzsámoly. Köszönjük szépen 
mindenkinek, akik a pályázatunk sikerességéhez 
hozzájárult! 
Ezzel jó hírrel zárnám soraimat, egyben minden 
kedves csóri lakosnak áldott, békés és főleg 
egészségben gazdag adventi készülődést 
kívánok! 

Szemenyei Zsoltné 
elnök 

Family Rock Club  
 
Hogy is kezdjem 2020 év beszámolóját… 
Márciusban tervezett első rendezvényünket,  a 
Covid-19 vírus miatt sajnos le kellett 
mondanunk. Nem is tudtuk, hogy mivel állunk 
szemben, de aztán jöttek a korlátozások 
feloldása így megcsillant a remény hogy 
nyáron és kora ősszel még lehet rendezvénye-
ket tartani! Mi kihasználva és a sokéves 
tapasztalattal hátunk mögött úgy döntöttünk, 
hogy sajnos nem lesz pénze a civil szerveze-
tünknek és a szórakozni kívánó embereknek 
arra, hogy ismertebb zenekarokat hívjuk meg, 
így visszatérve a kezdetekhez, környékbeli 
fiatal tehetséges zenészeket hívtunk meg és így 
ingyenessé tettük a belépést a helyszínre, ami 
már több mint tíz éve kiváló Sporttelepünk. Itt 
szeretném megköszönni civil szervezetünk 
tagjainak és önkormányzatunk támogatását! De 
visszatérve három kitűnő programmal tudtuk 
színessé tenni az érdeklődők figyelmét, 
júniusban Gyöngylakodalom, júliusban FRC 
Feszt, Szeptemberben Rock Weekend. Fellépő 
zenekaroknak, táncosoknak és hangosítónak 
szeretném külön megköszönni, (Effekt, Age, 
Faded Life, Bácsi Fecó, Dj Nagel, Wireless 
Heart, Feketén Fehéren Táncegyüttes, Álom 
tánc Hajnival, Szabó Kripcsi Péter. Remélem, 
jövőre nem lesznek korlátozások és tudjuk 
folytatni hagyományainkat. Csór és civil 
szervezetünk hírnevét továbbítsuk, fiataloknak 
és idősebb embertársainknak jó szórakozást 
tudjunk nyújtani a jövőben is! Mindenkit 
várunk szeretettel! 
 

Holdosi Sándor 
elnök 

A könyvtárból a könyvtárról   
 

Varga Lászlóné vagyok és 2020. szeptember 
1-től vezetem nyugdíjasként a csóri könyvtárat. 
Október elején az Országos Könyvtári 
Napokra a Mazsola című bábjátékkal 
készültünk, amit sajnos a Korona vírus miatt 
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csak kis létszámú csoportoknak tudtunk 
eljátszani 2 alkalommal. Ezúton is köszönetet 
mondok segítőimnek, Pájtli Évának és 
Gombaszögi Szalai Tímeának, mivel jó 
ötleteiknek és kiváló előadásmódjuknak 
köszönhetően remek előadást láthattak a 
gyermekek. Köszönöm Horváth Lajosnak, aki 
felvette a bábjátékot és feltette a face bookra, 
ahol megnézhetik azok is, akiknek nem sikerült 
eljönniük. Azon a héten meghívtam még a 
Léghajó Színházat.  A róka és a holló című mese 
egy kicsit másként alakult, mint ahogy La 
Fontaine megírta. Énekes, zenés, táncos, 
interaktív színdarab volt, a színészek bevonták a 
gyermekeket is a történet eljátszásába.  

Köszönetet mondok Buresné Mészáros 
Editnek is, aki segített a könyvtár átvételében és 
jó tanácsokkal látott el a munkával kapcsolatban. 

Most október végén elindítottam egy face 
bookos csoportot, Csóri Könyvtár címen. Aki 
szeretne tagja lenni, kérem jelezzen Gombaszögi 
Szalai Tímeának vagy nekem és kapja a 
meghívást. 
A telefonszámom +36 30 477 4044. 
A könyvtár nyitvatartási ideje változatlan. 
Kedden és pénteken 16-tól18, szombaton 9-től 
11 óráig van nyitva. 
Ha valami miatt ez az időpont változna, üzenetet 
küldök a csoportba, kiteszem a Művelődési Ház 
ajtajára. 

Varga Lászlóné 
könyvtáros 

Teke  
 
2020. 08. 15-én megrendeztük a XII. 
Csukafesztivál amatőr tekeversenyt. 32 fő 
jelentkezet a versenyre a következő eredmények 
születtek: Férfi mezőny 1. Magdics Zsolt (Csór) 
263 fa, 2. Ódor Sándor (Kincsesbánya) 248 fa. 3. 
Tolnai Gábor (Csór) 246 fa. Női mezőny 1. 
Makkné Szabó Erika (Csór) 267 fa, 2. Magda 
Lilla (Szfvár.) 251 fa, Csány Laura 
(Iszkaszentgyörgy) 237 fa Ifj Fiú kat.: 1. Sziklási 
Szabolcs (Szfvár.) 215 fa, 2. Bognár Dániel 192 
fa, 3. Csete Marcell (Csór) 100 fa. Ifj. Leány 

kat.: 1. Fister Dorina (Csór) 226 fa, 2. Szili 
Fanni (Csór) 200 fa, 3. Bodó Bettina (Csór) 
196 fa, 4. Németh Noémi (Csór) 186 fa. 
 
Csór amatőr B. 2019-2020 csapat végeredmény: 

 
 
 
 
 

H. Csapat: Össz.fa T.p. 
1 Marxim T.C. 18147 32 
2 Csór Önk. 18012 29 

3 Nemzeti 
Front 17900 27 

4 T.T.H. 17722 26 
5 Kincsesbánya 16676 20 

6 Majdnem 
Titkos 17393 16 

7 Retro 16728 14 
8 M.T.B. 15828 7 
9 Palota Mix 15688 5 

10 Csak Csajok 15614 4 
2019-2020 TOP12  egyéni - összetett  
egyéni  végeredmény: 
Napi egyéni 
1. ifj. Sziklás Tibor (276) 
2. Magdics Zsolt (275) 
3. Sziklási Tibor (262) 
Összetett egyéni 
1. Magdics Zsolt (546,0) 
2. ifj. Sziklási Tibor (536.3) 
3. Major Károly (533,3) 
Csór Amatőr Tekebajnokság 2020-2021 
A bajnokság 5. forduló utáni állása: 
H. Csapat: Össz.fa T.p. 
1 Csór Önk. 4826 10 
2 Retro 4618 10 
3 Insolidum 4735 8 
4 Majdnem Titkos 3975 8 
5 Marxim T.C. 3915 8 
6 T.T.H. 3907 6 
7 Kincsesbánya 4362 3 
8 Nemzeti Front 3788 2 
9 Palota Mix 4349 2 

10 Mátyásközi 
Teke Barátok 3511 2 

11 Almás Vegyes 4408 1 
12 SpongyaBob 4549 0 
13 Csak Csajok 4139 0 

 
Csehi Sándor 
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Sport 
 
Mindenki nagyon várta az augusztus közepét, 
hiszen újraindultak a labdarúgó bajnokságok. 
Felnőtt csapatunk továbbra is a megyei II-es 
bajnokság északi csoportjában szerepelt.  Voltak 
jó és kevésbé jó mérkőzéseink. Összességében 
véve elmondhatom, hogy a 6. hely némileg 
csalódást jelentett. Az okokba most nem mennék 
bele, hiszen nem is az én dolgom. Csak 
reménykedni tudunk abban, hogy a tavaszi 
szereplésünk javulni fog. Az ifjúságiak az 5. 
helyen zárták az őszt.  Ide tartozik az a hír, hogy 
több éves előkészület után végre nyomdába 
került a csóri labdarúgás történetét összefoglaló 
könyv. Reményeink szerint december közepén 
már a kezünkbe foghatjuk. 3000 forintért 
ehetőség lesz a megvásárlására. Rendelni lehet a 
20/5985752-es telefonszámon. 

Csete Krisztián 

Katolikus hírek 
 
   Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy ősszel 
elkezdtük a plébánia épületének felújítását.  
    A Magyar Falu Program által nyújtott 15 
millió forint támogatásból az épület új tetőt és új 
nyílászárókat kapott. A kőművesek elkezdték a 
legfontosabb belső javításokat és a burkolást. A 
víz- és fűtés rendszer felújítása is folyamatban 
van. Remélhetőleg jövő év elején a festést is el 
lehet kezdeni.  Bár a támogatás összege nem 
teszi lehetővé a plébánia teljes körű 
korszerűsítését, mi így is nagyon hálásak 
vagyunk, hogy ezekkel a felújításokkal 
használhatóvá tudjuk tenni az épületet. Bízunk 
benne, hogy lesz lehetőségünk a folytatásra. 
    A szakmunkán kívül sok egyéb tennivaló is 
volt, amiben nagyon nagy segítségünkre voltak a 
csóri hívek és a Polgármesteri Hivatal dolgozói. 
A takarításban, rakodásban, bontásban is sokat 
segítettek. Ezúton is szeretnénk megköszönni 
önzetlen és áldozatkész munkájukat, a 
Polgármesteri Hivatalnak pedig köszönjük a 
támogatást! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Templomunkban továbbra is minden vasárnap 
9 órakor van szentmise.  
    Elkezdődött az adventi idő, amely alkalmat 
ad nekünk, keresztény embereknek arra, hogy 
lélekben is készüljünk a Megváltó eljövetelére. 
Templomunkban minden vasárnap lehetőség 
van a szentmise előtt a karácsonyi szentgyónás 
elvégzésére. Gyónási szándékukat tudják 
jelezni szentmise előtt a sekrestyében, István 
atya nagyon szívesen rendelkezésükre áll. 
    A koronavírus járvány miatt idei évben 
sajnos elmarad a hittanos gyerekek 
pásztorjátéka.  A karácsonyi szentmisék rendjét 
a járványügyi intézkedések pontos ismerete 
alapján fogja István atya meghatározni, ezekről 
később tájékoztatjuk Önöket. 
   Kívánunk Önöknek meghitt adventi 
készülődést és kegyelemben gazdag, áldott, 
békés karácsonyt! 
 

Csóri Katolikus Egyházközség 

Poénsarok 
Karácsonykor a nagymama vízipisztolyt 
ajándékoz az unokájának...  
A lánya dühösen fordul a nagyihoz: 
- Anya, hogy vehettél neki ilyen ajándékot?! 
Már nem emlékszel, mennyire dühös voltál, 
amikor a vízipisztolyunkkal mindent 
összefröcsköltünk? 
A nagyi elmosolyodik: 
- Dehogynem, nagyon is. 
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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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