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A Polgármester naplója 
Tisztelt Polgárok! A márciusi Új-Krónika 
megjelenése óta eltelt időszak eseményeiről 
szeretném Önöket tájékoztatni. 

Mielőtt részletes visszatekintésbe kezdenék, 
szeretnék pár, a közvéleményt érdeklő témához 
nyúlni. Hosszú éveken át komoly (talán már 
megoldhatatlannak tűnő) problémát jelentett a 
kóbor ebek aktivitása a közterületeken. 
Örömömet és hálámat fejezem ki, hiszen a 
nagyon kemény civil közreműködésnek, 
valamint az ebnyilvántartás újrateremtésének 
köszönhetően egyértelmű javulás állt be. Nem 
szeretnék külön kiemelni senkit sem, mert 
tisztában vagyok vele, hogy nagyon sok polgár 
munkája van benne. Nekik, nektek köszönöm a 
lakosság nevében is. Természetesen a javulás az 
ebtulajdonosok hozzáállása nélkül nem 
történhetett volna meg. Kérem, hogy továbbra is 
tegyen meg mindenki mindent azért, hogy a 
közbiztonság ezen a téren is fennmaradjon.  

Szintén visszatérő téma, ami minden bizonnyal 
számos polgárban véleményt formáz: a 
közterületek állapota, a falu arculata. Egy fontos 
információval kezdeném: az ingatlantulajdonos 
köteles az ingatlana előtti közterületet az úttest 
széléig gondozni (füvet nyírni, fákról és bokrok 
nyírásáról gondoskodni, az árok tisztántartását 
ellátni, az úttest melletti padka balesetmentes 
állapotát fenntartani). Ez nem csóri sajátosság, 
ez minden magyarországi ingatlantulajdonos 
feladata. És most ne a kötelezettségről 
beszéljünk, hiszen tisztában vagyok vele, hogy 
ami muszáj, az többnyire teher és ellenszenvet 
vált ki. Azonban egy település, a mi esetünkben 
Csór arculatát nagyban maghatározza, hogy ezt a 
kötelességünket ellátjuk, vagy sem. Természete-
sen egy nagyobb eső után önkormányzatunk 
mindig segített és segíteni is fog a településen 
élőknek, de szeretnék kérni mindenkit, hogy 
ebben a munkában legyen a segítőtársunk! Azzal 
is tisztában vagyok, hogy valakinek 8-10-szer 

nagyobb közterület jut, mint egy másik 
utcában élőnek. Köszönöm mindenkinek, aki 
eddig is becsülettel elvégezte ezt a feladatot. 
Sőt, olyanok példák is vannak, mikor nem a 
saját területük előtt végeznek közösségi 
munkát a polgárok, hanem a közintézmények, 
vagy más magáningatlanok előtt. Sok ilyen 
pozitív példa után lesz szebb és szebb Csór. De 
nem egyik napról a másikra. Viszont szerintem 
megéri ennyit dolgozni a falunkért. Külön 
kategóriába tartoznak a nagyobb levezető 
árkok, hiszen azok fenntartása (mélyítés, 
átereszek tisztítása) az önkormányzat feladata. 
A kaszálásuk, gyommenetesítésük azonban 
lakossági feladat, amennyiben a közút és a 
telek között helyezkedik el (kivéve a volt 
patakmeder). 

Ebben az évben a hulladékszállításban a 
szelektív gyűjtés egyre jobban az életünkké 
vált. A tapasztalatok szerint a háztartások 
többségében a szelektív gyűjtőedénybe kerül 
már a több hulladék, ami azt jelenti, hogy a 
kéthetenkénti szállítás miatt már kénytelen az 
ingatlantulajdonos plusz zsákot kitenni. És ez 
így rendjén is van. A szolgáltató a gyűjtőedény 
mellé kitett zsákok mennyiségét nem vizsgálja. 
Ha szabályosan van kihelyezve (csak az van 
benne, amit ki lehet tenni), akkor korlátlan 
mennyiséget elszállít. Én bíztatnék mindenkit, 
hogy éljen ezzel a lehetőséggel, hiszen így 
egyre több hulladék kerülhet bele az 
újrahasznosítási rendszerbe. 

Most pedig szeretném összefoglalni milyen 
fejlesztések történtek március óta, illetve hogy 
állunk a beadott pályázatainkkal. Kezdeném a 
vis maior támogatással. A tavaly augusztus 
viharkár helyreállítását idén júniusban 
végezhettük csak el. Így már az első nagy 
júliusi vihar megmutatta, hogy miért is volna 
égetően fontos a csapadékvízelvezető-
rendszerünk sürgős fejlesztése. Több kritika is 
ért bennünket, hogy a vis maior helyreállítás-
nak nincs értelme, kidobott pénzt. Azonban 
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fontos tisztázni, hogy a vis maior támogatást a 
belügyminisztérium helyreállításra adja, nem 
fejlesztésre. Magasabb műszaki tartalmat 
ugyanis kifejezetten tilos belőle építeni. 
Magyarul, ahol murva volt, oda murvát lehet 
csak tenni, ahol föld volt, oda földet. Az 
önkormányzat anyagi lehetőségei pedig egyelőre 
nem engedik meg, hogy saját erőből építsen 
nagyobb átereszeket, szegélyeket. Egyébként a 
július 11-i viharkárokra ismét beadtunk egy vis 
maior kárigényt.  

Pályázataink nagy részét már elbírálták, a 
mérlegünket inkább pozitívnak értékelném. 
Belügyminisztériumi forrásból közel 27,5 millió 
forintot nyertünk az orvosi rendelőnk 
felújításának második fázisához. Itt lesz 1,5 
millió forint önerő is. Ebből szeretnénk a rendelő 
tetőzetét lecserélni, a fűtésünket napelemekkel és 
hőszivattyúval korszerűsíteni, valamint az épület 
környezetét átalakítani. Az árajánlatok 
beszerzését megkezdtük, a kivitelezés még az 
idén elindul.  

 

 

 

 

 

 

4 millió forint támogatást nyertünk a Hermann 
Ottó Intézet jóvoltából, amiből a leendő 
falumúzeum helyét újítanánk fel a plébánia 
épületén belül, valamint kiadványokkal 
gazdagítanánk a Helyi Értéktár Bizottság 
munkáját. A Magyar Falu Programban 
pályáztunk a hivatal és óvoda épületének 
energetikai korszerűsítésére. 44,5 millió forintot 
kaptunk rá, amiből egy napelemes-hőszivattyús 
rendszert szeretnénk kialakítani. Ennek 
köszönhetően az épület fűtése stabilabb lesz és 
teljesen automata is. Nem beszélve arról, hogy 

várhatóan évente közel 5 millió forintot meg 
fogunk vele spórolni. A kivitelezés a 
következő év elején fog megkezdődni. Sajnos 
a Belátó és Radnóti utcákat érintő útfelújításos 
pályázatunk idén sem nyert. Csakúgy, mint a 
tanyagondnoki buszra beadott igényünk sem. 
Nagy a várakozás a csapadékvizes pályázatunk 
elbírálása végett. Továbbra is arra törekszünk, 
hogy minél több hazai és uniós forrást 
szerezzünk településünk fejlesztésére. 

Lássuk a képviselő-testület munkáját április 
eleje óta. A vírushelyzet miatt június 24-ig 
nem tudtunk ülést tartani, de a halasztást nem 
tűrő esetekben meghozandó polgármesteri 
döntésekben a képviselők is részt vettek. Ezt 
ezúton is köszönöm nekik! Fontos, hogy a 
hivatal és az önkormányzat is működőképes 
maradt, a munka mindig el lett végezve.  

 

 

 

 

 

 

 

(Fotó: Boros László) 

A június 24-i ülés döntései: 
Kinevezésre került az óvoda élére Wittmanné 
Csapó Anikó eddigi intézményvezető. 
Elindítottunk egy közös gondolkodást a 
település közvilágítási rendszerének 
korszerűsítéséről. Célunk, hogy korszerű LED-
es rendszerre álljunk át. Viszont elkapkodni 
nem szeretnénk a döntést, mert mind 
minőségben, mind a bekerülési költség 
tekintetében több variáció van. Módosítottuk a 
talajterhelési rendeletünket. Ezek után azon 
ingatlanokra nem vonatkozik a rendelet 
hatálya, ahol nincs a lakóépületbe bevezetett 
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víz és csatornarendszer.  Döntés született a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program hatályának 
meghosszabbításáról. 
Július 29-i ülés döntései: 
Benyújtásra került a minisztérium felé a szociális 
tűzifa pályázatunk. A nyertes orvosi rendelős 
pályázat kivitelezésére elindítottuk az 
ajánlatbekéréseket. Döntöttünk, hogy pályázatot 
adunk be a belátói és baglyasi utak modernizáci-
ójára, valamint a kis-iszkai katolikus kápolna 
felújítására. A július 11-i özönvízszerű eső által 
okozott károk helyreállítására vis maior 
kárigényt nyújtottunk be a Belügyminisztérium 
felé. Módosítottuk a könyvtár nyitvatartását 
(kedd helyett szerdán lesz nyitva a könyvtár 16-
18 óra között). Végezetül igazgatási szünet 
kijelöléséről döntöttek a képviselők. Ez azt 
jelenti, hogy augusztus 23-27. között csak 
ügyeleti rendszerben lesz nyitva a hivatal. 
Beszámolómat azzal szeretném zárni, hogy 
figyelmükbe ajánljam az önkormányzati 
kertészet működését. Keddenként 14-18 óra 
között, péntekenként 7-12 óra között várjuk 
vásárlóinkat a megszokott piacon, a helyben 
termelt friss zöldségekkel. Ne felejtsék! A saját 
egészségük támogatása mellett az önkormányzat 
fejlődését is segíthetik vásárlásukkal! 
Köszönjük! 

Csete Krisztián 

Iskolai hírek 
 
Szeretettel köszöntöm az újság minden kedves 
olvasóját! Mire Önök olvassák ezt a cikket, már 
a nyári szünet utolsó napjait éljük, a 2020/21-es 
tanév már csak emlékeinkben él. Az utolsó, 
áprilisi megjelenés óta, az alábbi eseményekkel, 
programokkal bővült iskolánk eseménynaptára: 
2021. április 19-től az alsó tagozatos gyermekek 
digitálisról jelenléti oktatásra tértek vissza, 
mindenki nagy örömére. A felső tagozatos 
tanulóink május 10-én tudták a jelenléti oktatást 
folytatni. Rögtön hasznos és egyben nagyon 
fontos tudást is szereztek ezen a napon a 7. 

osztályosok, akik az újraélesztés fontosságával, 
lépéseivel, folyamatával ismerkedtek meg 
interaktív módon. A gyerekek nagyon 
komolyan álltak a tudásanyaghoz, lehetett 
érezni rajtuk, hogy komolyan vették és 
megértették ennek a fontosságát. 

 
Ments életet, ha kell! 

A Föld napja alkalmából vércseköltő ládákat 
helyeztek ki a környezetvédelmi szakkör 6. 
osztályos tagjai, az alsó tagozatosok pedig az 
iskolaudvarra szebbnél szebb virágokat 
ültettek. 
Május 17-én online osztályfőnöki órát 
tartottunk külsős szakemberek meghívásával 7. 
osztályosaink számára. 
Május 19-én idegen nyelvi mérést, május 26-
án pedig az országos kompetenciamérést 
tartottuk meg. Mindkettő rendben lezajlott, az 
idegen nyelvi mérések eredményei már meg is 
születtek és tanulóink nagyon jól teljesítettek, 
Fliszárné Németh Ágnes angoltanárnő 
hatékony munkájának köszönhetően. 
Iskolánkba látogatott Pothárnné Gárdonyi 
Ágnes szaktanácsadó, aki útmutatásaival a 
hatékony pedagógiai munkát jött segíteni. 
Elsősorban fejlesztőpedagógiai kérdésekben 
adott hasznos tanácsokat. 
A járványügyi szabályok enyhítésével 
iskolánkba is kezdett visszatérni az élet a régi 
kerékvágásba. Június 4-én egy nagyon vidám 
hangulatú gyermeknapot tartottunk a 8. 
osztályosok és osztályfőnökük Ács Miklós 
tanár úr segítségével, valamint a szülői 
közösség, a lelkes anyukák támogatásával. 
Szeretném megköszönni Kiss Tímea szülőnek 
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a meghitt helyszín biztosítását, a finom ebédet, 
italokat és ajándékokat is! Nagyon jó volt együtt 
lenni, a gyerekeket vidámnak és felszabadultnak 
látni, és mindezt egy csodás környezetben. 
A tanév végének közeledtét jelezte minden 
tanuló számára a számonkérések időszaka. A 
tantestület döntése alapján a szóbeli vizsgák 
elmaradtak idén is, de sor került az alsó 
tagozatos gyermekek hangos olvasásának, a 4. 
osztályosok szövegértésének, illetve matematikai 
képességeinek felmérésre. Folytatódott a 
Szegedi Iskolai Longitudinális Program a 2. 
évfolyamos tanulók részvételével. A gyerekek 
kombinatív gondolkodásának felmérésére volt 
lehetőségünk, mely megvalósítása online módon 
történt, valamint a MaTalent, mely a 
matematikai gondolkodást vizsgálta.  
A tanévben az alábbi versenyeken vettek részt 
tanítványaink:  
A környezetismereti Tudásbajnokságon Tamás 
Anna 1. osztályos tanuló 3. helyezést ért el. 
A Világnyelvész angol nyelvi vetélkedőn 
Dunavölgyi Adrienn, Dunavölgyi Máté, Komjáti 
Kíra 7. osztályos tanulók alkotta csapat 4. 
helyezést érte el. Felkészítő pedagógus: 
Fliszárné Németh Ágnes tanárnő 
A megyei matekÁsz versenyen Prátscher Dániel 
7. osztályos tanuló 3. helyezést érte el. 
Felkészítője Pásztohy-Baranyai Katalin tanárnő. 
A Curie Környezetvédelmi Emlékverseny 
országos döntőjén 8. helyezést és ezüst fokozatot 
ért el Kovács Lili, Rabóczki Dóra és Vizi Zsófia 
6. osztályos tanulók alkotta csapat. Felkészítő 
pedagógus: Ács Miklós tanár úr 
Az életet adó víz-a 2020/2021.évi Bisel verseny 
országos döntőjében 5. helyezést ért el Balom 
Dominik, Berényi Nóra Vera, Szegedi Márk, 
Szemenyei Mózes 8. osztályos tanulók alkotta 
csapat. Felkészítő pedagógus: Ács Miklós tanár 
úr. A Biblia, világ legolvasottabb könyve 
elnevezésű versenyen Csete Natália, Helt Lili és 
Módi Réka 5. osztályos tanulók alkotta csapat 8. 
helyezést ért el az induló 113 csapatból. 
Felkészítő pedagógusok: Cseténé Szabados 
Amrita tanárnő és Dr. Hári Gyula tanár úr. 

Az Ókori vizeken elnevezésű, Szépművészeti 
Múzeum által kiírt versenyen Helt Lili és Módi 
Réka 5. osztályos tanulók alkotta csapat 6. 
helyezést ért el. Felkészítő pedagógus: Dr. Hári 
Gyula tanár úr. Szívből gratulálunk 
tanítványainknak és felkészítő tanáraiknak a 
színvonalas versenyzéshez, s az elért 
eredményekhez. 
Júniusban az osztálykirándulások ideje is 
elérkezett. Az 5. és 6. osztályosok 
Balatonfüredre és egy kalandparkba látogattak 
el. A 7. osztályosok Vértesbogláron voltak, 
ahol sok élménnyel lettek gazdagabbak: 
extrém sportokat próbáltak, számháborúztak, 
fürödtek, langallót sütöttek ebédre, lovagoltak. 
A 8. osztályosok útja a Sobri Jóska 
Kalandparkba és a pápai fürdőbe vezetett. 
Nagyon jól érezték magukat, sokat nevettek, 
mozogtak és vidám órákat töltöttek el. Az alsó 
tagozatos diákok helyben töltöttek el egy 
vidám napot, ahol a különböző állomásokon 
jobbnál jobb programok várták őket: volt 
bohóc, arcfestés, népi játszótér, ugrálóvár és 
fagyizás is.  
Június 12-én, szombaton, elköszöntünk 8. 
osztályos tanulóinktól. A ballagást 
hagyományos keretek között, meghívott 
vendégekkel tudtuk megtartani. Szeretettel 
néztük tanulóink meghatódottságát, szép 
műsorát. Az azt megelőző napon, azaz 
pénteken, megtartották a bolondballagást, 
illetve a pedagógusokkal közös bankettet is. A 
szülők finom ételekkel, süteményekkel, 
üdítőitalokkal járultak hozzá a jó hangulathoz. 
Köszönjük nekik a gondoskodást! 
Június 15-e volt az a nap, amit a gyermekek 
egész évben várnak: az utolsó tanítási nap. 
Június 18-án, pénteken pedig sor került a 
tanévzáró ünnepségre is, melyen külön 
jutalmaztuk iskolánk kitűnő és jeles tanulóit. 
Kitűnő tanulók: 
Berkes Erik Levente, Kuhinkó Réka, Németh 
Dániel, Pókó Tamás, Stadler Levente, Szekfü 
Botond, Tamás Anna (1. osztály) 
Barbély Barnabás, Bodri Barnabás, Hegedüs-
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Ari Júlia, Siliga Ákos Levente, Volkensdorfer 
Hanga (2. osztály) 
Balom Zorka, Barbély Benedek, Bodri Leila 
Kata (4. osztály) 
Csete Natália (5. osztály) 
Komjáti Kíra (7. osztály) 
Jeles tanulók: 
Nikolics Ruben Andzseló, Orosz Natasa, Szabó 
Krisztián (1. osztály) 
Malina Erik Gyula (3. osztály) 
Sütő Luca (4. osztály) 
Sütő Réka (5. osztály) 
Berkes Lara, Fister Dorina (8. osztály) 
Az alsó tagozat legjobb diákja Barbély Benedek 
4. osztályos tanuló lett.  
Iskolánk szép hagyománya az az iskolai 
márványtábla, melyen azon tanulóink neve 
szerepel, akik tanulmányaikkal, magatartásukkal 
és közösségi életükkel kiérdemelték azt, hogy 
felkerülhessenek erre a helyre. Ebben a tanévben 
Fister Dorina tanuló volt nevelőtestületünk 
döntése értelmében, aki ezt az elismerést 
kiérdemelte 8 éves munkája jutalmaként. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fister Dorina az elismerő táblánál… 
 

Minden kitűnő, jeles és díjazott tanulónak sok 
szeretettel gratulálok! Tiszta szívemből kívánom, 
hogy tanulni akarásuk, szorgalmuk, kitartásuk 
maradjon meg az elkövetkezendő években is! 
Június 21-től 25-ig tartott az Erzsébet napközis 
táborunk, melyen 61 fő tanuló vett részt. 
Igyekeztünk érdekfeszítő, izgalmas programokat 

összeállítani, kicsik és nagyobbak örömére 
egyaránt. Volt japán dobbemutató, 
kézműveskedés, önismereti tréning, közös 
palacsintasütés, játék, móka, kacagás, 
kirándulás az állatkertbe. A gyermekek nagyon 
jól érezték magukat, sok-sok élménnyel lettek 
gazdagabbak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Június 28-án, hétfőn, tanévzáró értekezleten 
értékeltük a tantestülettel az elmúlt tanév 
történéseit, a pedagógiai munkát. 

A nyári szünetben szerdánként tartunk 
ügyeletet az iskolában. Ekkor lehet ügyeket 
intézni, azonban előzetes időpontegyeztetés 
szükséges, melyet az mkicsor@gmail.com 
címen lehet kérni. 

A következő tanévhez szükséges felszerelések-
ről a listák felkerültek iskolánk honlapjára, 
ahol mindig friss hírekkel, tájékoztatókkal 
várjuk Önöket: www.csoriiskola.hu 

A nyári szünet hátralévő idejére jó pihenést, 
nyugodt, élményekben gazdag nyári szünetet 
kívánok magam és kollégáim nevében! 

Köszönöm figyelmüket! 

Cseténé Szabados Amrita Teresa 
intézményvezető 

Óvodai hírek 
 
Köszöntöm a Kedves Olvasókat! 
A lap utolsó megjelenése óta az alábbi dolgok 
történtek az óvodai életben: Április 19-től 
óvodánk az ügyeleti rendszer után visszatért a 
normál működési rendre. A dajkanénik és az 
óvodapedagógusok az óvodában található 
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összes játékot és berendezési tárgyat 
lefertőtlenítették, hogy tisztán, megújulva 
fogadják a visszatérő gyermekeket. 
Április 22-én a Föld napja alkalmából a 
gyerekek megismerkedhettek „Glóbival” a kis 
föld bolygóval, és ismereteket szerezhettek a 
földünk természeti és társadalmi értékeinek 
megőrzésével kapcsolatban. Az udvarunkon 
felállítottuk mindkét csoport magaságyását, 
melyet tele ültettünk szebbnél-szebb virágokkal.  
A nagyon klassz magaságyásokat köszönjük 
Goricsán Tibornak. 
Majd kihelyeztük a komposztálónkat, melynek 
használatára megtanítottuk ovisainkat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Áprilisban zajlott az óvodai beiratkozás, 27-én 
és 28-án vártuk a jövő tanévtől óvodánkba járó 
gyermekeket, és szüleiket. A beérkező 
jelentkezések alapján annyira megnövekedett az 
óvoda gyermek létszáma, hogy szeptembertől 
ismét szükségessé vált a harmadik csoportunk 
megnyitása. 
Köszöntjük új óvodásainkat: 
Almádi Noel István, Barbély Botond 
Gajdó Titanilla Kendra, Gonda Alexander László 
Goricsán Ádám, Gyarmati Tamara Zoé,  
Györök Luca, Halmai Molli                             
Hordós Panka, Klesitz Málna Róza 
Kun Rudolf Barnabás, Magyar Márk Valentin 
Nagy-Vakulya Máté, Németh Soma 
Szűcs Ádám, Tóth Bella 
Veiczi Noel, Viniczai Tamira 
Zsigmond Karina Katrina 
Május 2-án, vasárnap reggel, a járvány helyzetre 

való tekintettel rendhagyó módon, egy 
videóval köszöntöttük az édesanyákat.  
Május elején egy szombati napon a szülők egy 
csoportja és óvodánk dolgozói feláldozva 
szabadidejüket, eljöttek és segítettek szebbé 
varázsolni óvodánk udvarát és előkertjét. 
Köszönet illeti őket és azokat is akik, 
felajánlásaikkal támogattak minket:  
Abdai-Csete Anna, Ari Orsolya 
Baba Gáborné, Berkes Gábor 
Bíró Zsolt, Boda Róbert 
Bognár Csaba, Csete Krisztián 
Fazekas Józsefné, Fodor Balázs 
Hári Istvánné, Horváth Lajos 
Kardos Kata, Müllner Adrienn 
Németh-Szabó Andrea, Roth Esztella 
Sipos Sándorné, Sütő Erika 
Szakos Judit, Szekfü Gergely 
Szücs Balázs, Szücs-Szalma Tímea 
Tóth-Bakó Rita, Tóth Erika 
Tóth Péter, Török Ferenc 
Varga Petra, Wittmann Tibor   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyben megkérem a kedves olvasókat, hogy 
segítsenek nekünk abban, hogy ez a rendezett 
állapot a jövőben is megmaradhasson! 
Ehhez az szükséges, hogy az előkertben 
elhelyezett kavics ágyásokban, es a kihelyezett 
kis padokkal és szobrokkal ne engedjék 
játszani gyermekeiket, mivel ezek nem 
játékszerek, hanem esztétikai célt szolgálnak. 
És nem utolsó sorban törékenyek is. 
Köszönjük! A Madarak és fák napján ismét 
megrendeztük a már hagyománnyá vált „Ovi 
futás” programunkat. A gyerekek nagyon 
lelkesen és kitartóan lefutották a számukra 
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kijelölt távot, ezért mindenkit egy csillogó 
aranyéremmel a nyakában térhetett haza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gyermeknap alkalmából izgalmas sorversenyek 
várták az ovisokat a focipályán és a műfüves 
pályán. A feladatok teljesítése után minden 
gyermek egy zsákbamacskát kapott ajándékba, 
és a Moto-Rock Fagyizó jóvoltából délelőtt egy 
gombóc fagyit is elnyalhattak a gyermekeink. 
Ezúton is köszönjük a Szilárd bácsinak a 
támogatását! 
 
 

 
                

   
 
 
 
 

Május végén a helyi rendőr szervezésében egy 
kerékpáros napon vehettek részt az ovisok. Itt 
megismerkedhettek a gyalogos- és a biciklis 
közlekedés szabályaival.  
Természetesen a jól megérdemelt jutalom sem 
maradt el a gyerekek számára. Köszönjük Borics 
Mihálynak és Hegedűs Péternek a 
közreműködését! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Kihívás napján rendhagyómódon zárt körben 
tornáztunk a gyerekekkel az udvaron, mivel 
fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek életébe 
beépüljön egészségünk védelme és a mozgás. 
Fényképeket és videót készítettünk a 
gyerekekről és Lajos bácsi közreműködésével 
elkészült az óvoda „Jerusalema” tánca, mely a 
YouTube-on megtekinthető. Készülődtünk az 
évzáróra, és a ballagásra is. Ezt az esemény 
június 4-én tartottuk. Az érvényben levő 
védelmi intézkedések miatt mindkét csoport 
évzáró műsorát online közvetítettük. 8 ballagó 
nagycsoportosunknak feldíszítettük az 
óvodaépületének az elejét, és itt vettek búcsút 
egymástól a maradó és az iskolába lépő 
gyermekek. A ballagó gyermekek szüleinek 
lehetőségük volt ezen eseményt személyesen is 
megtekinteni. 
 
Akiktől búcsúzunk: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A hagyományos „ittalvós” buli helyett az idén 
egy táncos, lovaskocsikázós, pizzázós, 
sötétben bújócskázós, fergeteges estét 
tölthettek együtt a ballagó gyermekek és az 
óvoda dolgozói. Köszönjük a lovaskocsikázás 
lebonyolításában nyújtott segítséget: Egyed 
Zoltánnak és Balogh Zsoltnak! 
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Nem csak a gyerekek nőnek, a felnőttek felett is 
elszáll az idő. Ebben a nevelési évben ismét 
búcsút vettünk, és búcsút veszünk néhány 
kollégánktól. Roth Esztella konyhai dolgozónk 
2020.dec 30-tól, Hollósi Györgyné, (Éva néni) 
pedagógiai asszisztensünk, 2021.szeptember 1-
től és Sipos Sándorné, (Ildi néni) dajka nénink, 
2021.deceber 30-tól a jól megérdemelt nyugdíjas 
éveiket élik tovább. Köszönjük eddigi 
munkájukat és nagyon nagy szeretettel kívánunk 
nekik hosszú, boldog, tartalmas éveket! 
Óvodánkban a nyáron nagyszabású felújítási 
munkák zajlanak. Ezért az óvodai ügyelet a 
művelődési házban zajlik. Óvodánk 
nyitvatartása: 2021 július 30-ig tart. 
Augusztusban az Iszkaszentgyörgyi Vackor 
Óvoda várja az előzetesen bejelentkezőket. 
Az új tanév 2021. szeptember 01-én kezdődik, 
amikor is reméljük az immáron megszépült 
óvodaépületben fogadhatjuk ismét a 
gyermekeket. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alapítványunk nevében szeretném megköszönni 
a felajánlásaikat, amivel gyermekeinket 
támogatták! A nyár hátralevő részére az óvoda 
dolgozói nevében is, jó pihenés kívánok 
mindenkinek! 

Wittmann-né Csapó Anikó 
                                                         óvodavezető 

 
 
 
 
 
A Művelődési ház hírei 
 
2021.08.21-én XIII. Csukafesztivál a 
Kastélyparkban! Sok szeretettel várunk 
mindenkit! 
Programok:  
15.00 Vincze Tamás tárogatózik, a XIII. 
Csukafesztivál megnyitója 
15.30 Idősek és fiatalok köszöntése 
16.00 Polinéz Táncok Stúdiója - Hawaii táncok 
16.30 Edu-Show műsora 
17.00 Csóri Csuka Népdalkör előadása 
17.30 Senior Örömtánc Valival 
18.00 Hangover Porch Zombies zenekar 
előadása 
19.00 Rétessütő verseny eredményhirdetése - 
Tombolasorsolás 
20.00 Effekt koncert 
21.00 JAM Showband koncert 
23.30 Szabadtéri buli hajnalig 
 
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 
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 
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Tisztelt Csóri Lakosság! 
  
A Csóri Polgárőrség Közhasznú Egyesület az 
Önök támogatói segítségét kéri! 
 
Amennyiben úgy gondolja, hogy pénzadomány-
nyal tudná munkánkat segíteni, azt kérnénk az 
OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11736006-
20396684 számú bankszámlánkra átutalni, vagy 
rózsaszín postai utalványon befizetni 
szíveskedjen.  
Ez úton szeretnénk köszönetet mondani: Fekete 
Józsefnének, Tamás Jánosnénak, Paksi 
Józsefnének és Horváth Károlynak, hogy anyagi 
támogatást nyújtottak egyesületünk számára.  
Amennyiben személyesen szeretné támogatását 
eljuttatni hozzánk, akkor azt megteheti az 
egyesület pénztárosánál, Rácz Péternél.  
Ha bármiben segíthetünk, hívja az alábbi 
telefonszámot:  
Kalmár László (elnök): 06 20 951 9403 
E-mail: csoripolgarorseg@gmail.com  
  

Csóri Polgárőrség 

CSAK Önöknek 
 

KÁPOSZTAFESZTIVÁL! 

BORVERSENY! 

Nagy erőkkel álltunk neki a szervezésnek és 
nagy szeretettel várjuk a jelentkezéseket! Az idei 
Káposztafesztivál, szeptember 25-én, 
szombaton kerül megrendezésre. Rossz idő 
esetén október 2.  

A részvétel feltételei ugyanazok, mint az eddigi 
években. Káposztaételt kell elkészíteni 
bográcsban.  

Idén is várjuk főzőcsapatok jelentkezését.  
Nevezési díj min. 3000Ft, de mivel az itt 
befolyt összeget jótékony célra fordítjuk (a 
közösségi parkot szeretnénk tovább 
fejleszteni), ennél nagyobb összegű 
felajánlásokat is elfogadunk.  
Amit mi adunk: kötény, fa a főzéshez, illetve 2 
fej édes káposzta vagy 1 kg savanyú káposzta. 
Jelentkezéseket szeptember 17 - ig tudunk 
elfogadni. 
Folyamatosan lehet már jelentkezni, részletes 
információ az alábbi: telefonszámokon 
06 30 352-31-36 (Gombaszögi- Szalai Tímea),  
06 30 536-16-48 (Bódis Veronika). 
Az idei káposztafesztivált szeretnénk 
egybekötni egy hasonlóan színvonalas 
borversennyel.  
A borversenyre Csór és környékének boros 
gazdáit várjuk sok szeretettel! Jelentkezni a 
fentebb megjelölt telefonszámokon lehet. 
Színes programokkal várjuk a főzőket és a 
főzni nem kívánó, csak kóstolgató, nézelődő 
vendégeket.  
Részletes programot majd a plakátjainkon 
láthattok a szokott helyekre kitéve (fagyizó, 
buszmegállók, orvosi rendelő, bolt), illetve 
facebookon a CSAK oldalán, és Csór község 
oldalán.  
Kérlek Benneteket, kövessétek figyelemmel 
ezeket a csatornákat, más lehetőségünk sajnos 
nincs a Veletek való kapcsolattartásra. 
További, az ősz, illetve a tél folyamán 
megrendezésre kerülő programjaink később 
lesznek elérhetőek. 
 
Remélem továbbra is támogattok bennünket, 
akár anyagilag, akár azzal, hogy rendezvénye-
inken egyre többen részt vesztek. 

Számlaszámunk:  
10400889-50526785-75751003  
Mindenkinek további szép nyarat kívánok!  

 
Bódis Veronika 

                                                           CSAK elnök 
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A nyugdíjasokról 
 
Köszöntök Mindenkit! 
 
Az elmúlt hónapok sem voltak olyanok, mint 
eddig, de talán kicsit szabadabban élhettünk, 
mely egyesületünk életében a következő 
eseményeket jelentette: 2021.06.12-én a 8. 
osztályosok ballagására virággal készültünk a 
diákoknak, 06.04-én néma főhajtással és 
koszorúzással emlékeztünk meg a Trianoni 
békediktátumról. 07.09-én végre együtt lehetett 
mindenki, jól sikerült estével és finom 
vacsorával koronáztuk meg a zámolyi Pedró 
étteremben. A Csóri Csukások Népdalkör próbái 
is elkezdődtek, ezúton is köszönjük a meghívást 
a XIII. Csukafesztiválra, ahol ismét felléphetünk. 
A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap 
keretében „civil közösségi tevékenységek és 
feltételeinek támogatása” pályázaton 1 850 000 
Ft vissza nem térítendő összeget nyertünk.  
Az eszközök megérkeztek, úgymint egy 
rendezvénysátor, rendezvényasztalok és 
rendezvényszékek, egy mobil hangosítás, és egy 
gázos főzőzsámoly. Ezeket az eszközöket már 
mindenki megtekintheti és igénybe veheti a 
Csukafesztiválon.  A kamerarendszer kiépítése a 
helyi közösségi színtér épülete környezetében 
folyamatban van. 
Ezzel jó hírrel zárnám soraimat, egyben minden 
kedves csóri lakosnak további kellemes nyarat és 
feltöltődést kívánok! 

Szemenyei Zsoltné 
elnök 

A könyvtárból a könyvtárról   
 
A csóri könyvtár már 7. éve tagja a 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek, és 
ezáltal lehetőségünk van nagyobb összegű 
könyvrendelésekre. Sok új, remek könyvvel 
gyarapodott az állomány ezalatt az idő alatt. 
Ebben az évben az első negyedéves rendelés 
során a mi rendelésünk egyik könyve éppen a 
százezredik lett. A Vörösmarty Könyvtár ebből 

az alkalomból ünnepélyes keretek között adta 
át a rendelt könyveket, köztük a százezrediket. 
A „jubileumi” kötet Rick Riordan Apollo 
könyvsorozatának első kötete, Az elrejtett 
orákulum, egy gyerekeknek szóló fantasy 
regény.  

 
Június 22-én az iskola által szervezett Erzsébet 
tábor diákjai töltöttek el egy délelőttöt a 
könyvtárban tanáraikkal, ahol játékos 
feladatokat oldottak meg, miközben 
ismereteiket is gyarapították. Július hónapban 
az önkormányzatnál nyári munkára jelentkezett 
fiatalok közül hárman, több alkalommal 
eljöttek a könyvtárba segíteni. Ezúton is 
szeretném megköszönni munkájukat. 

 
 

Varga Lászlóné 
könyvtáros 

      
       Felelős állattartás 
            Csóron  
 
 
Célunk, hogy településünkön teljes mértékben 
megvalósítható legyen a felelős állattartás! 
Ami nemcsak az ebekre vonatkozzon, hanem a 
kedvtelésből tartott állatokra és haszonállatok-
ra egyaránt! 
Szeretnénk segíteni az állattartóknak, hogy ha 
az állattartással bármilyen kérdésük is van, 
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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. Akik 
pedig nem tartanak ők is tudják azt, hogy milyen 
kötelezettséggel jár bármilyen állat tartása is, így 
akár ők is tudnak segíteni másoknak. Illetve ha 
valaki találkozik egy kóborló kutyával, rosszul 
tartott állattal, vagy csak kérdése van, mert 
valamiben bizonytalan, akkor tudja, hogy mi itt 
vagyunk és bátran fordulhat hozzánk! 
Személyesen találkozhattok velünk a Csóri 
Csuka Fesztiválon és a Káposzta Fesztiválon is. 
Ha bármi kérdésetek van saját állatotok 
tartásával, viselkedésével kapcsolatban, vagy 
esetleg bizonytalan vagy, hogy vajon jól 
csináljátok-e, vagy csak meg szeretnétek ismerni 
minket, keressetek bátran!  
Létrehoztunk egy Facebook csoportot is igaz, 
jelenleg még leginkább az elveszett vagy 
megtalált állatokról kerülnek fel posztok, de ezt 
kibővítettük azzal, hogy itt is felvehetitek a 
kapcsolatot velünk állattartással kapcsolatban. 
Facebook csoportunkat „Csór – Elveszett, talált 
kutyák (és más állatok)” néven találjátok. Aki 
szeretné telefonon is elérhet minket egyelőre egy 
ideiglenes telefonszámon a 0630/7822677- es 
számon, ami jelenleg az Animal Rescue Team- 
A.R.T. telefonszáma is. 
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! 
Kutyák tartása esetében szinte mindenkinek 
egyértelmű, hogy kerítésen belül kell tartani. De 
nézzük mi van a macskák tartásával kapcsolat-
ban, ami sajnos nagyon nincs még elterjedve. 
Fontosnak tartjuk kiemelni a macskákkal 
kapcsolatos problémákat, ugyanis már 
településünkön is előfordult mostanában, hogy a 
felesleges szaporulat más módon való 
megszabadulásától és nem gazdásítással.  Más 
udvarába lettek betéve, vagy éppen közterületre 
kitették őket. De volt olyan eset is, amikor a 8-as 
útnál az anyamacskát elütötték és a kicsinyei ott 
maradtak a teteme mellett… ők se maguktól 
kerülhettek oda. A régimódi „megszabadulásról” 
ami sajnos még mindig előfordul, nem is 
beszéljünk… Számunkra döbbenet, hogy szinte 

kétnaponta kapunk a fentiekkel kapcsolatosan 
tájékoztatást. 
Az állatvédelmi törvény kimondja, hogy az 
állattartónak kötelessége a területén belül 
tartania az állatot, közterületre nem engedheti 
ki megfelelő felügyelet nélkül. Ez bizony 
bármilyen hihetetlen, a macskákra is 
vonatkozik. 
A macskák akárhogy is nézzük, de Csóron is 
sajnos kezdenek túlszaporodtak. A kijárós 
macskák talán 2-3%-a van ivartalanítva 
településünkön, ez iszonyatosan kevés!!!. 
Hosszútávon, érdemben kizárólag a macskák 
gazdái tudnak a túlszaporodás ellen tenni 
mégpedig az ivartalanítással!  
A házimacska átlagosan 6-9 hónapos korára 
válik ivaréretté, szezonálisan ivarzó állat. 
Egyetlen kijárós, ivaros nőstény egy év alatt 
háromszor szül, átlagosan 4 kicsinek ad életet, 
Ez egyetlen év alatt 12 kiscica. 
De nézzük Csór esetében, hogy is néz(ne) ki: 
2019-es adatok alapján Csór lakossága 1900 fő 
volt, ha csak minden huszadik lakosra 
számolunk egy ivaros macskát, falunkban 
közel száz egyed van. Ha ezeknek csak a fele 
nőstény, akkor egy évben 600 kiscica jön 
világra csak itt, a mi falunkban! 
A megmaradt macskákból csak kevesen érik 
meg a felnőttkort, legtöbbjük még kölyökként 
fájdalmas és szenvedéssel teli betegségek, 
fertőzések, illetve balesetek áldozata lesz. 
Azok pedig, akik elérik az ivarérett kort, és 
újabb kicsinyeknek adnak életet, folytatják a 
település macskapopulációjának gyarapodását. 
Ezt felelősen csak együtt tudjuk megelőzni! 
 

Berke Linda 
Animal Rescue Team- A.R.T. 

Teke  
 
Sajnos a tekepályák még mindig a pandémia 
hatása alatt vannak mert csak védettségi 
igazolvánnyal látogathatók, de azért beindulni 
látszik a teke élet. 
Augusztus 21. megrendezzük a XIII. 
Csukafesztivál amatőr tekeversenyt. 
Nemzetközi versenyről tudok beszámolni.  
Augusztus 22.  U18 - U23 világbajnokságot 
rendeznek Szlovéniában. Nagy örömünkre a 
községünkből lányoknál Hegedűs Tímea ( 
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FTC) és Jezsoviczki Anna (Balaton Vasas) a 
fiúknál Németh Attila (FTC) is a keret tagja, 
valamint a felnőtt női világbajnokság októberi 
eseményén Hári Boglárka (FTC) is szerepel. Jó 
gurítást kívánunk nekik. 

Csehi Sándor 

Labdarúgás 
Először is szeretném a 2020/21-es szezon rövid 
összefoglalójával kezdeni. Ha a felnőtt csapat 
teljesítményét kell értékelnem, akkor azt a szót 
használnám, hogy felemás. A koronavírus miatt 
több játékosunk is hosszabb-rövidebb időre 
kidőlt, így Pécsi mester dolga rendkívül nehéz 
volt. Akadtak nem várt vereségeink (Pákozd, 
Szár, Bicske II.), de volt részünk szép sikerekben 
is (Puskás III, Herceghalom). Tipikus 
középcsapattá váltunk és az 5. helyen végeztünk. 
Ifjúsági gárdánk a 8. pozícióban zárt.  

Az új szezon előtt három kulcsjátékosunk 
(Kaufmann, Budai, Kalapács) távozott. Nekik az 
elmúlt évek nagyszerű pillanataiért ezúton is 
köszönetemet szeretném kifejezni. Az élet 
azonban nem áll meg és idén is lesz csapatunk. 
Igazolásaink: Lázár Márk (Pátka), Kincses 
Dávid (Csákvár), Király Krisztián (Csákvár), 
Kazári Péter (Csetény), Molnár Bence (Mór). 
Valamint több mint egy évnyi kihagyás után 
újból csatlakozott a csapathoz Cserna Barnabás. 
Sok sikert kívánok a csapatnak a 14 csapatos 
megyei II-es bajnokságban.  

A magyar kupában augusztus 8-án Szabadbaty-
tyánban kezdünk, a bajnokságban pedig 
augusztus 21-én hazai pályán a Pusztavám ellen. 
Várjuk a szurkolókat! 

Fontos, hogy a sportöltöző felújítása megkezdő-
dött, de a bajnokságban a hazai meccseinket is 
helyben rendezzük meg. Az új öltöző várhatóan 
egy év múlva készül el. A sportkomplexum egy 
hazai szinten is minden igényt kielégítő hellyé 
fog válni általa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fotó: Horváth Lajos) 

Csete Krisztián 

Poénsarok 
Az öreg székelyhez egy újságíró látogat le 
falura, hogy riportot készítsen kisiskolások 
részére. 
- Kérem mondja el egy napját! 
- Hát édes fiam, reggel felkelek, megeszek egy 
fél oldal szalonnát. Megiszok rá 4-5 pálinkát... 
- Na de bátyám, ezt így nem lehet, mondja 
inkább hogy könyvet olvas. 
- Jól van fiam. Tehát felkelek reggel, megeszek 
egy fél oldal szalonnát. Elolvasok 4-5 könyvet, 
aztán addig dolgozok kinn a szántón, amíg 
olyannyira megnő a tudásszomjam, hogy 5-6 
könyvet ismét el kell olvasnom.  
Bele is szédülök a sok olvasásba, ezért 
lefekszem, pihenek egyet. Mikor felébredek, 
megeszek egy jó nagy darab csülköt 1 vekni 
kenyérrel. Ebéd után elmegyek a könyvtárba.  
A Pista már rendszerint ott vár.  
Együtt elolvasunk vagy 12-t, egészen addig, 
amíg a könyvtár bezár. Utána meg átmegyünk 
a Józsihoz, mert neki meg nyomdája van! 
 
 

Gyereksarok 
Milyen tű van minden könyvben?  (betű) 
Melyik tó zárható?  (ajtó) 
Szereted, vagy nem szereted, ha megeszed, 
megkönnyezed.  (hagyma) 
Melyik ló tud repülni?  (holló) 
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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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