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A Polgármester naplója 
 
Tisztelt Polgárok! A júliusi Új-Krónika 
megjelenése óta eltelt időszak eseményeiről 
szeretném Önöket tájékoztatni. 
Kezdeném azokkal a fejlesztésekkel, 
beszerzésekkel, amikre a pályázati támogatást 
az utóbbi időszakban nyertük el, s amik 
befejeztéről ezidáig még nem tájékoztattam 
Önöket. Talán nem járok messze az igazságtól, 
ha azt állítom, hogy legtöbb polgárt a 
csapadékvíz-elvezetési pályázatunk érdekli. 
Több mint 250 millió forintot nyertünk rá, 
jelenleg pedig a tervezési szakaszban vagyunk. 
Várhatóan februárban lesz engedélyes terv a 
birtokunkban, amire márciusban ki tudjuk írni a 
közbeszerzést. A kivitelezés a 2023-as második 
felére várható. Nagyjából hasonló ütemezést 
kalkulálunk a sportcsarnokunk energetikai 
felújítására. A kivitelezés ott is a jövő év vége. 
Sajnos ezeknél a projekteknél nem csak a 
támogatási összeg volt nagy, de a bürokratikus 
eljárásrend is legalább ugyanilyen mértékű. 
Éppen hogy elkezdtük a Magyar utcai szolgálati 
lakás felújítását. Ott a munka nagyobbik része 
januárban fog elkezdődni, ha az időjárás 
engedni fogja. Szintén jövőre csúszik az Ady 
Endre utca járdafelújítása, mivel a kivitelező 
februárra tudja magát felszabadítani más 
elfoglaltságai alól. Az óvoda és a hivatal 
épületében zajlik még az energetikai 
korszerűsítés. A hőszivattyúkat már felszerelték, 
a napelemek várhatóan januárban kerülnek a 
helyükre. Nem úgy, mint az orvosi rendelőnél, 
ahol már csak arra várunk, hogy az E.on kiadja 
az engedélyt a napelemek bekapcsolására. 
Onnantól fogva az az épületünk is (csakúgy, 
mint a művelődési házunk) energetikai 
szempontból rezsimentes lesz. Vélhetően 
decemberben ez a rákapcsolódás létrejöhet. 
Egyébként az ehhez az épülethez kapcsolódó 
pályázatunknak van egy parkosítási része is. 
Sajnos elképzeléseink teljes megvalósítására 
nem lesz elegendő pénzünk, de legalább egy 
komolyabb tereprendezést és egy új kerítést 
össze tudunk hozni januárban. Végezetül 
beszámolnék a ravatalozó felújításáról. Az 
épület nagyrészt elkészült (még némi ácsmunka 
van rajta), már csak az urnafal hiányzik. A 

befejezés márciusig várható. A pályázati 
támogatásból megvásárolt önkormányzati 
kisbusz érkezése január végére várható. A 
végére hagytam a sportöltöző felújítását. A 
TAO-s beruházás a végéhez közeledik, Bíró 
Zsolt Elnök úr arról tájékoztatott, hogy ezen a 
télen átadásra is kerül.  

És a tervekről. Mert van belőlük bőven. Az Ady 
Endre utca járdájának második szakaszára 
korábban beadtunk már egy pályázatot, de azt 
egyelőre nem bírálták el. A hivatalnak helyet 
adó épületre szeretnénk plusz napelemeket, 
amik biztosítanák, hogy itt is ingyenes legyen a 
fűtés és az áramhasználat. Ugyanez a 
törekvésünk a Fő téri iskolaépületnél is. Évek 
óta készülünk rá, hogy a Postának helyet adó 
épület tetőzetét lecseréljük. Erre sajnos 
pályázati pénzt nem tudunk szerezni, így saját 
erőből kell megoldanunk. Úgy tűnik az anyagi 
lehetőségeink erre 2023-ban meglesznek. Tehát 
vannak terveink, azonban a legmerészebb 
álmunk továbbra is a csapadékvíz-elvezetési 
rendszerünkhöz kapcsolódik. Az első fázis 
ugyanis középtávon megvalósul, de mi már a 
második fázisra készülünk, hogy a falu 
legnagyobb részén a hirtelen lezúduló 
csapadékvíz a lehető legkevesebb problémát 
okozza.  

És most szeretném a képviselő-testületi 
üléseken történteket összefoglalni: Szeptember 
1-i ülés: Megállapításra kerültek az új étkezési 
térítési díjak (3-szori óvodás étkezőnek 680 
Ft/nap, 3-szori alsótagozatos iskolás étkezőnek 
700 Ft/nap, 3-szori felsőtagozatos iskolás 
étkezőnek 730 Ft/nap, intézményi alkalmazotti 
étkezőnek 850 Ft/adag, nyugdíjas étkezőnek 850 
Ft/adag, vendég étkezőnek 1000 Ft/adag). 
Minisztériumi szintről kértek fel bennünket 
(valamint minden olyan magyarországi 
önkormányzatot, aminek víziközmű vagyon 
volt a tulajdonában), hogy nyilatkozzunk a 
közműrendszerünk sorsáról, vagyis arról, hogy 
megtartjuk-e, vagy ingyenesen átadjuk az 
államnak. Az alap gondolat az volt az állam 
részéről, hogy a közműszolgáltató cégek 
veszteségesen működnek, így vagy teljes 
egészében megszabadulnak tőlük az 
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önkormányzatok, vagy ha nem, akkor viselik 
az azokból származó veszteségeket a tulajdoni 
arányuk szerint. Mi úgy döntöttünk, hogy egyik 
vagyonelemünket sem adjuk át. Ezen az ülésen 
döntöttünk arról, hogy az önkormányzat 
tulajdonában levő Fő tér 10. szám alatt található 
ingatlant három kamerával fogjuk ellátni. Egyik 
a játszótér felé néz, a másik az óvoda 
parkolójára, míg a harmadik a sportcsarnok 
parkolójára. Az volt a célunk, hogy az első 
félévben megszaporodó rongálásoknak elejét 
vegyük. A kivitelezés is megtörtént azóta.  

Szeptember 29-i ülés: Elfogadásra került az 
önkormányzatunk első féléves beszámolója. 
Csatlakozási szándékunkat fejeztük ki a Bursa 
Hungarica ösztöndíjpályázathoz. Megalkottuk a 
szociális tűzifa rendeletünket. Az Ady Endre 
utcai járda korszerűsítésére a Platz Bau Kft-t 
választottuk ki.  

November 10-i ülés: Módosításra került a 
közművelődési rendeletünk. Elbírálásra 
kerültek a beadott szociális tűzifa igények. 

November 29-i ülés: Módosítottuk az 
adórendeletünket. Ennek értelmében 2023-tól a 
jelenleg 6000 Ft/éves kommunális adót 10.000 
Ft/év összegre változtattuk. Az iparűzési adó 
mértékét pedig 1,4%-ról 1,7%-ra emeltük. 
Mivel az önkormányzatunk magasabb állami 
támogatásokra nem számíthat, ezért a még 
megmaradt két adófajtánk emeléséről 
határoztunk, így képezve olyan pénzügyi 
keretet, amit teljes egészében a falu jobb 
működtetésére szeretnénk fordítani. Ugyan a 
költségvetési tárgyalások nem kezdődtek meg, 
én már most kijelenthetem, javasolni fogom, 
hogy a többletbevétel 100%-át a Posta 
tetőzetének felújítására fordítsuk. Ezen az 
ülésen még döntöttünk arról, hogy az óvodai 
normatíva megmaradt részéből bővítjük az 
óvodaépület napelemes rendszerét.  

December 8-i ülés: Döntés született arról, hogy 
az önkormányzatunk a 2023-as esztendőben 
belevág a közvilágítás korszerűsítésébe.  

A településen található 231 közvilágítási lámpát 
a jelenleg kapható legmodernebb 

technológiával váltanánk fel. A beruházás 
költségeit a mostani közvilágítási díjunkból 

finanszíroznánk, s még megtakarítást is tudnánk 
termelni minden évben. A konstrukció 15 éves, 
ezen idő alatt a kivitelező teljes körű garanciát 
vállal a lámpákért. Egy másik, szintén 
energiatakarékosságról, szintén a jövőbe mutató 
fejlesztésről is döntöttünk, hiszen a 
hivatalépület leendő napelemes rendszeréhez 
egy újabb 16,2 kW-os napelem mennyiség 
felszereléséről, illetve annak kivitelezőjéről 
határoztunk. 

Végezetül szeretném megköszönni, hogy egész 
évben figyelemmel kísérték a munkánkat! 
Bízom benne, hogy a szolgálatunkkal tovább 
javíthatjuk az Önök komfortérzetét, ami 
hozzájárul ahhoz, hogy még szívesebben töltsék 
Csóron a mindennapjaikat.  

Mindenkinek Áldott Karácsonyt és közös 
sikerekben gazdag új esztendőt kívánok! 

Csete Krisztián 
 

Zárja az évet az 
önkormányzati kertészet 
 
Azért is időzítettem ezt a kis szezonzárót 
december hónap beköszöntére, hogy ne rossz 
hangulatot keltsek, hanem ahogy a karácsonyt is 
a várakozás jegyében éljük meg ezen napokban, 
hetekben, úgy a kertészetünk tevékenységével 
kapcsolatban is így legyünk. Búcsúzzunk a 
gazdálkodási évtől, egyben készüljünk fel a 
következő kezdetére. Hiszen nincs is olyan 
messze. Február közepétől ugyanis már a friss 
salátával és az újhagymával nyitjuk majd meg a 
2023-as mezőgazdasági szezont. De addig 
képletesen szólva aludjunk egy kis téli álmot.  
 
Tehát nem búcsúzom, hanem inkább köszönetet 
mondok. Először is minden kedves 
vásárlónknak, akik belénk vetették a 
bizalmukat, s aminek a megfelelés rendkívül 
nehéz volt 2022-ben is. Köszönjük Önöknek, 
hogy értelmet adtak a munkánknak, s jó hírét 
vitték a termékeinknek. Biztos, hogy volt, 
mikor csalódást okoztunk, de higgyék el, ez 
sohasem szándékosan történt, sohasem 
hanyagságból, vagy mert elment a kedvünk 
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attól, amit csinálunk. Sajnos a termelési 
kapacitásunk véges, az igények pedig egyre 
csak nőnek. Példaként mondom, hogy ebben az 
évben a facebook-os termelői csoportunk több 
mint négyszáz fővel növekedett. Éreztük ezt a 
piaci napjainkon is, mikor szívmelengető 
érzésként éltem meg a vásárlók kígyózó sorát. 
Ez volt az az érzés, ami továbblendített engem a 
nehéz napokon. Mert voltak... és nem szeretnék 
panaszkodni, mert tényleg egy kellemes zárást 
szeretnék, de azért annyit elmondok, hogy néha 
azt éreztem, hogy meghaladja a képességeinket 
az, amit vállaltunk.  
Köszönöm még a munkatársaimnak, akik 
hidegben, melegben, esőben, tűző napsütésben 
is tették, amit kellett, még akkor is, ha tudták, 
több fizetést attól nem vihetnek haza, hogy 
csináljuk a kertészetet. És nem tudtam többet 
adni nekik, mint hogy amennyit csak tudtam 
kint voltam velük, hogy csökkentsem a rájuk 
háruló terhet. Köszönet jár még azoknak is, akik 
csatlakoztak hozzánk (mint termelők) ilyen-
olyan formában, s ezzel jó áron tudtunk 
minőségi mézet, diót, szőlőt, burgonyát, 
hagymát, zöldséget és még sok egyebet is 
felkínálni.  
 
Már most hiányzik... pedig az egyik felem azt 
mondja, hogy nem kell korán kelni, rekeszeket 
cipekedni, majd utána autót takarítani és a kapa 
is megpihenhet végre, de ezeken felül is érzem 
a hiányt, hogy most egy darabig nincs kert, 
nincs szín- és ízkavalkád. Csak az nyugtat, hogy 
jön majd a tavasz és újraéled minden. Hogy mi 
lesz jövőre? Minden évben úgy zárunk, hogy 
egyet biztosan állíthatunk, nem vagyunk 
dolgozói létszám tekintetében elegen ehhez a 
tempóhoz.  
Minden évben megfogadom, hogy kevesebb 
zöldségfajtát termesztünk és próbálunk 
modernizálni. Aztán a következő év is olyan, 
mint az előző, mert nehéz ezt abbahagyni. És 
tudom, hogy Önök is számítanak ránk 2023-ban 
is. Mert évről évre egyre nagyobb megbecsülése 
van a jó minőségű élelmiszernek. És mi ezért 
csináljuk! 
 
Köszönöm még egyszer azt, hogy megtiszteltek, 
megtisztelnek bizalmukkal! Találkozzunk 
jövőre is!  
 

Csete Krisztián 

Iskolai hírek 
 

Szeretettel köszöntöm az újság minden kedves 
Olvasóját! 

A szeptember minden iskola és iskoláskorú 
gyermeket nevelő család számára a 
tanévkezdéssel és az ezzel kapcsolatos 
teendőkkel kezdődik. Intézményünkben is 
nagyon sok feladat várta a kicsiket és nagyokat 
a hosszú és pihentető nyári szünet után. 

Vezetőtársammal, Lengyel Valéria tanárnővel 
már nyáron elkezdtük tervezni a 2022/23-as 
tanév programjait. Augusztus végén ebbe a 
munkába bekapcsolódtak a pedagóguskollégák 
is. Örömmel nyugtáztam, hogy iskolánkban 
teljes a szakos ellátottság, mert ez az alapja a 
széleskörű és hatékony szakmai munkának. 

Számos programon vettünk részt az elmúlt 
hónapokban, igyekeztünk településünk életét is 
színesíteni jelenlétünkkel. Megemlékeztünk a 
mese napjáról, az állatok világnapjáról, 
köszöntöttük az szépkorúakat az idősek 
világnapján, tartottunk pályaorientációs napot, 
az egészségnap keretében csatlakoztunk a 
Mézes reggeli című programhoz, osztályaink 
ellátogattak a községi könyvtárba, rendbe tettük 
az iskolák környékét, tartottunk tökfaragással 
egybekötött sulibulit, rendhagyó történelemórát, 
járt nálunk a Mikulás és túráztunk is egy 
nagyot, közösen. 

 

 

 

 

 

 

Méltó módon emlékeztünk meg nemzeti 
ünnepeinkről is. Az 5. osztályosok ünnepi 
műsort tartottak iskolánkban az aradi vértanúk 
kivégzésének emlékére, a tanulókat felkészítette 
Pásztohy-Baranyai Katalin tanárnő. Az ’56-os 
forradalom és szabadságharc emlékét ebben a 
tanévben a Csóri Csuka Népdalkörrel közösen 
ünnepeltük, ami igazán felemelő érzés volt.  

Kirándulás 
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Szorgos kezek 

A műsort Dr. Hári Gyula tanár úr tanította be a 
gyerekeknek, illetve készítette fel őket, ünnepi 
beszédet mondott Csete Krisztián polgármester 
úr. 

Az idei tanévben nagy feladatot ró az iskolákra 
az országos kötelező bementi mérések 
szervezése, lebonyolítása. A felső tagozaton 
tanító kollégák előzetesen gyakoroltatták a 
gyerekekkel a tesztsorokat, mégpedig 
matematikából és szövegértésből, 
természettudományból és angol nyelvből. A 
mérések rendben lezajlottak, tanulóink 
komolyan vették a feladatok megoldását, 
remélem ez eredményeikben is tükröződni fog.  

Tanítványainkkal folyamatosan készülünk 
különböző tantárgyi meghirdetett versenyekre, 
mely versenyfeladatok többségét jelenleg online 
módon kapják a gyerekek. A felkészülés alapos 
kutatómunkát igényel, a versenyfeladatok 
megoldása tanuló és tanár közös munkáján 
alapszik. 

 

 

 

 

 

8. osztályos tanulóink a pályaválasztással 
kapcsolatos nehéz döntés előtt állnak. A 
választásban, illetve az eljárási folyamatban 
segítettük őket és szüleiket szülői értekezleten. 
A gyerekeknek felvételi előkészítőt tartanak 
kollégáim magyar nyelv és irodalom, illetve 
matematika tantárgyakból. Tanulóink részt 
vettek az iskolák által szervezett nyílt napokon 
is, így ismerkedve a középiskolákkal. Egy ilyen 
alkalomra közösen is elmentünk Várpalotára, a 
Thuri György Gimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskolába. A pályaorientációs napon a 
7. és 8. osztályosokkal Székesfehérvárra, a 
SKILL laborba látogattunk, ahol 
betekinthettünk a kórház mindennapi életébe, 
majd a Székesfehérvári SZC Bugát Pál 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája fogadott 
bennünket nagy szeretettel. A 4., 5. és 6. 
osztályosokhoz az Alba Tűzőrség két 
munkatársa érkezett, akik a tűzesetek 

megelőzését mondták el, valamint a tűzoltók 
munkáját mutatták be. Fel lehetett próbálni a 

védőruhát, sapkát s megnézhettük az egyéb 
felszereléseket. Ezt követően a székesfehérvári 
E.on előadói a megújuló energiákkal 
kapcsolatban mutattak be kisfilmeket, tágították 
ismereteinket s készítettünk közösen 
szélforgókat. Mindnyájan jól éreztük magukat, 
hasznosan töltöttük el a délelőttöt. 

 

 

 

 

 

 

Örömmel tudatjuk, hogy a Gaja Környezetvédő 
Egyesülettel együttműködési megállapodást 
kötött intézményünk s már egy pályázat 
keretében bemutató foglalkozást is tartottak az 
1. és 2. osztályosok számára. A projektóra 
keretében a talajt, annak tulajdonságait 
vizsgálták a tanulók V. Bőhm Erika és Varga 
Gábor irányításával.  

Azt tartja a mondás, hogy aki fát ültet, az 100 
évre tervez. Az az igazság, hogy mi többre is 
tervezünk éppen ezért minden évben örömmel 
vesszük a 10 Millió Fa Alapítvány felajánlását, 
melynek köszönhetően ebben a tanévben is 
megajándékozták intézményünket 
facsemetékkel. A tanulók közreműködésével 
elültettük az ajándékba kapott fákat, gondozzuk 
s vigyázunk rájuk. 

Pedagóguskollégáim és jómagam is részt 
vettünk több továbbképzésen, mellyel 
bővítettük szakmai-módszertani tudásunkat. Mi 
is rendeztünk egy szakmai találkozót, 
bázisintézményi napunk keretében a 
nyelvtantanìtás módszertani kérdéseit 
elemeztük Széplaki Erzsébet érdemes 
tankönyvíró segítségével. Örömmel vettük, 
hogy sokan megtisztelték jelenlétükkel az 
előadást, az intézményünket és egy nagyon 
hasznos délutánt tölthettünk együtt. 

Bázisintézményi 
program 
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Az adventi időszak kezdetén meggyújtottuk az 
első gyertyalángot mindenki örömére, hogy 
ezáltal is lélekben egyre jobban készülhessünk a 
közelgő ünnepre. 

Örömmel jelentem be, hogy iskolai számítógép-
állományunk 10 új laptoppal bővült, illetve a 
magyar tanterembe új asztalokat és székeket 
kaptak tanulóink fenntartónknak, a 
Székesfehérvári Tankerületi Központnak 
köszönhetően. Hálásak vagyunk, és nagyon 
örülünk! 

A Fő téri iskolaudvaron található játszótér 
javítására is sor került és egy szülői 
összefogásnak köszönhetően az engedélyeztetés 
is megtörtént, így újból birtokba vehették azt 
nebulóink. Hálásan köszönöm Varga Petra 
szülőnek a segítséget, aki összefogta a gyűjtést, 
valamint a Csóri Csuka Népdalkörnek és a 
Levendula Természetjáró Egyesületnek a 
pénzadományt. 

Természetesen mi segítünk, ahol, és amikor 
csak tudunk! Nekünk is jó érzés az, hogy 
kérésünkre összefognak és mellénk állnak a 
szülők és hozzátartozók, községünk lakói, ezért 
mi is viszonozzuk ezt. A tanító nénik a 
gyerekekkel összeszedik a köztereken a 
szemetet, összepakolják a játszótéren a 
játékokat, öntözzük a ránk bízott virágokat. 
Palkovics Ágnes tanító néni közreműködésével 
a Gyermekmosoly Nagycsaládos Egyesület és a 
Magyar Élelmiszerbank Egyesület 
felajánlásának köszönhetően több rászoruló 
családot is tudtunk segíteni tartós élelmiszer 
adománnyal. 

 

 

 

 

 

 

 

Az előttünk álló programokról is szeretnék írni 
néhány sort. December 14-től 16-ig iskolánk 

névadójára, Mátyás királyra emlékezünk, ekkor 
kerül sor a Mátyás király- napokra.  December 
16-án, pénteken, 16 órától rendezzük meg 
hagyományos Műsoros estünket községünk 
szépen felújított művelődési házában, melyre 
mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 2 év 
kihagyás után biztosan nagy élmény lesz a 
gyerekek előadása, melyet idén adventi 
jótékonysági vásárral egészítünk ki. A műsoros 
est ideje alatt és utána a művelődési ház 
előterében különböző ajándéktárgyak közül 
lehet majd válogatni és vásárolni, kinek-kinek 
kedve szerint. A befolyt összegből iskolánk 
tanulóit fogjuk támogatni. Ezzel párhuzamosan 
szeretnénk segítséget nyújtani egy rászoruló 
családnak is, akik nagyon nehéz helyzetbe 
kerültek, így ebből a célból ki fogunk helyezni 
egy perselyt a bejáratnál és a befolyt összeget a 
család számára továbbítjuk.  
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A téli szünet 2022. december 21-től 2023. 
január 8-ig fog tartani, a szünet utáni első 
tanítási nap 2023. január 9-e, hétfő lesz.  

www.csoriiskola.hu 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

Cseténé Szabados Amrita Teresa 
intézményvezető 

Óvodai hírek 
 
Köszöntöm a kedves olvasókat!  
Az újság legutóbbi számának megjelenése óta 
az alábbi dolgok történtek óvodánkban.  
A szokásos nyári zárva tarás után szeptember 1-
én, csütörtökön kezdődött a 2022-2023-as 
nevelési év. A hét elején már vártuk az új 
kiscsoportosokat, hogy a szüleikkel együtt, 
ismerkedjenek az óvodánkkal. A beszoktatás 
hamar lezajlott, minden új gyermek és a szüleik 
is, jól vették az akadályokat és könnyen ment az 
elválás folyamata. A következő héten már több 
új gyermek itt is aludt az oviban. 
Az első programunk szeptember 22-én zajlott. 
Az autómentes nap alkalmából a nagy 
csoportosok biciklivel, futó biciklivel, rollerrel 
érkeztek az oviba, és délelőtt tettek egy nagy 
kört a faluban, ki-ki a saját járgányával. 
Szeptember 28-án az immár hagyományos 
óvodai szüret helyett az idén termény betakarító 
ünnepséget rendeztünk az ovi udvaron. Mivel a 
szőlő már nagyon korán leérett, így nem 
tudtunk megtekinteni egy hagyományos 
szüretet, de helyette mindenféle őszi 
gyümölcsöt, zöldséget, termést betakarítottunk, 
összeszedtünk, amit a szülők jóvoltából az 
udvarunkon találtunk. Leszedtük a 
magaságyásunk paprika termését, és felszedtük 

a gyerekek által még tavasszal ültetett répát is. 
Ehhez kapcsolódóan eldramatizáltuk a 

szabadban A répa című mesét, majd közösen 
énekeltünk és mulatság keretében kitáncoltuk 
magunkat. 
 
 
 
 
 
 
 
Október elsején, hagyományainkhoz híven az 
óvoda Katica csoportosai egy kis dalos-játékos 
összeállítással köszöntötték a falunk idős 
lakosait a kultúrházban rendezett ünnepségen. 
A népmese napja alkalmából közös mozizást 
szerveztünk a gyerekeknek az óvodában. 
 
 
 
 
 
 
 
Október 4-én, az állatok világnapja alkalmából, 
ellátogatott óvodánkba az Agárdi madármentő 
egyesület nevében Bence, aki igen érdekes és 
ritkán látott madarakat hozott a gyerekeknek, és 
érdekes előadást is tartott róluk. E 
rendezvényükre meghívtuk volt ovisainkat a 
mostani első osztályos gyermekeket is.  
 
 
 
 
 
 
 
Október 20-án vendégül láthattuk a Gaja 
Környezetvédő Egyesület két tagját, akik egy 
roppant érdekes ismeretterjesztő, interaktív 
előadást tartottak a Katica csoportos 
gyerekeknek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Munkatársaim nevében kívánok Önöknek  
áldott, meghitt, kegyelmekben gazdag  

karácsonyi ünnepeket,  

az újévre pedig jó egészséget,  

közösen megélt és átélt sok szép élményt! 
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Október végén ismét megrendeztük a „tök jó 
hetet”. Ahol is minden a tök körül forgott. 
Sütöttünk sütőtököt, készítettünk tökös 
díszítést, sütöttünk tökös süteményt, és 
lehetőség volt töklámpás készítésére is. 
November 8-án a Katica csoportosok 
ellátogattak egy helyi baromfiudvarba, ahol 
libát simogattak és malacokat, kecskét és 
tehenet is etettek. 
November 11-én Márton nap alkalmából ismét 
megnyitottuk a kapuinkat a szülők és 
hozzátartozók előtt. Lehetőség volt délután a 
gyermekekkel közösen Márton napi lámpás 
készítésre. A rendezvény sikerét mi sem 
bizonyította jobban, mint a hatalmas érdeklődés 
a program iránt. Utána közösen részt vehettek 
szülők és gyermekek, a Márton napi lámpás 
felvonuláson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
December 6-án délelőtt, Bóbita és Bendegúz 
bohócok szórakoztatták a gyerekeket, és a zenés 
műsor után idén is ellátogatott óvodánkba a 
Mikulás bácsi a Krampuszával. A gyerekek már 
reggel óta izgatottan várták a jó Öreget és 
dalokkal, versekkel kedveskedtek neki. Ő pedig 
cserébe egy finomságokkal teli csomagot hozott 
minden óvodásnak. 
                      
 
 
 
 
 
  
 
 
Az adventi időszakban gyertyagyújtással, 
ünnepi díszítéssel, közös énekléssel, verseléssel 
hangolódunk a közelgő karácsonyra. 
 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! A magam 
és munkatársaim nevében, békés ünnepeket 
kívánok mindenkinek! 
 

Wittmann-né Csapó Anikó                                                                                                
óvodavezető 

Csóri Csukások 
Természetjáró Egyesület  
 
Idén immár 21. alkalommal került 
megrendezésre a Csóri "Harci túra” gyalogos, 
nappali, tájékozódási túraverseny 2022. 
november 19-én egy szombati, vidám őszi 
napon. Mottója volt: "Aki e szép tájkép minden 
részét külön tanulmányozza, az egésznek teljes 
és összetett hatását is jobban megérti. 
A versennyel kapcsolatban: A rajtolás a csóri 
Sportcsarnok elől indult egy lézerfegyver 
lövészettel a 3-5 fős csapatok számára. 
Regisztrálás: indulás előtt közvetlenül. 
Csapatok indítása: Előzetes időbeosztás alapján.  
A táv kb.12-15 km volt- Csór környékén, a 
Kelet-Bakony lábánál található vadregényes 
horgok, horhosok csúcsain és bugyraiban. 
Az idén nagyobb hangsúlyt kaptak a lövészeti 
feladatok a tájékozódás, valamint a 
sziklamászás és ereszkedési állomások, mivel a 
Kadét képző iskolás tanulók jelentkezési aránya 
jelentősen megnövekedett. (Air-soft, légpuska, 
lézerfegyver lövészet, íjászati lőelemek). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az EÜ feladat és a GPS koordináták kijelölt 
pontjainak megtalálása is egy újabb kihívást 
jelentett a 34 induló csapat számára, akik 
átlagosan 3-4 óra alatt teljesítették a távot, majd 
a megérdemelt jutalommal (érmek, kupák, 
kitűző, póló) és babgulyással a hasukban 
indulhattak jókedvűen haza, ki-ki Ajkára, 
Kiskunhalasra, Debrecenbe, Komáromba, vagy 
a közeli településekre.  
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Köszönjük szépen a támogatóinknak: Csór 
Község Önkormányzata, Csóri Csemege, 
Palkovics Csaba, a szakácsoknak (Soltész Jutka, 
Kitti, Laci), Kiss Zsaniéknak, akiknek a 
várakozási időben a kiváló paripáin is volt 
lehetőség ügetni, és nem utolsó sorban az 
összes állomásvezetőnek, segítőnek. 
 

Madár Zsolt 
 
 
 
 
 
 
 
Levendula  
Természetjáró Egyesület 
 
Egy szép nyári napon, 2022.08.09-én tíz lelkes 
civil úgy döntött, hogy megalakítja a Levendula 
Természetjáró Egyesületet. Az ok egyszerű volt. 
A csapat szívesen járja a természetet, van 
közöttünk, aki a helyi túraútvonalakat ismeri 
alaposan, van, aki az állat- és növényvilágot.  

A természetjáráson kívül az egyesületünk fő 
célja az, hogy hagyományőrző, 
közösségfejlesztő és kulturális programokat 
szervezzünk Csór lakosai számára, melyek 
bővítésére és színvonalának emeléséhez a 
későbbiekben, amint lehetőség nyílik, 
pályázatokat kívánunk beadni.  

Tervben van még különböző infrastrukturális 
fejlesztés is a községben, melyet szintén 
pályázat révén szeretnénk kivitelezni.  

Az alapító tagok:  
1.) Abdai-Csete Anna (tag) 
2.) Calanni-Fraccono Klára (tag) 
3.) Gombaszögi-Szalai Tímea (elnök) 
4.) Hajnal Zsuzsanna (tag) 
5.) Magdics Márta (pénztáros) 
6.) Müllnerné Paitli Éva (alelnök) 
7.) Németh Istvánné (titkár) 
8.) Szabó Gyuláné (tag) 
9.) Szalai Istvánné (tag) 
10.) Varga Lászlóné (tag) 
 
Megalakulásunk után rövid időn belül 

megszerveztük 2022.08.30-án első 
programunkat a Vörösmarty Mihály 

könyvtárral karöltve, ahol a „Befejezetlen 
mondatok” – verses estet tekinthették meg az 
irodalmat kedvelők.  
2022.09.25-én, a Káposztafesztiválon közösen 
főztünk és éreztünk nagyon jól magunkat.   
Első önálló rendezvényünket az Idősek napja 
alkalmából valósítottuk meg, ahol a Csóri 
Csivitelő Óvoda gyermekei és a Csóri Mátyás 
Király Általános Iskola tanulói emelték 
részvételükkel az est fényét.  
A következő program sem váratott sokáig 
magára, hiszen 2022.10.09-én csóri Petőfi 
Sándor Művelődési Ház Közösségi Színtérben a 
„A lelki egészség fenntartásának lépései” című 
beszélgetésen vehettek részt a kedves 
érdeklődők.  
Nem maradhatott el a Gyalogló hónap 
keretében az 5 km-es séta sem, mely 
2022.10.22-én valósult meg, s ahol gyűjtést 
szerveztünk Fő téri iskolaudvaron található 
játszótér engedélyeztetésére.  
Nemzeti ünnepünkön 2022.10.23-án a 
Levendulások is lerótták kegyeletüket nemzeti 
hőseink előtt.  
„Örökbe fogadtuk” a Betlehemet, ezentúl mi 
fogjuk ápolgatni, szépítgetni, mindenki 
örömére. Az iskola előtti virágládákat is 
karácsonyi díszbe öltöztettük.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022.12.16-án a Mátyás Király Napok 
keretében az adventi kézműves vásáron 
szeretnénk az egyesületünk tagjai által készített 
szépségeket árusítani, melynek bevételét fel 
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szeretnénk ajánlani településünk egy nagyon 
nehéz helyzetbe került családjának. 
 
Amennyiben úgy gondolják, hogy egyesületünk 
tevékenysége megnyerte tetszésüket és szívesen 
támogatna bennünket, a következő 
számlaszámon fogadjuk felajánlásaikat, 
melyeket hálásan fogadunk:  
11600006-00000000-99754671  
 
Az egyesületünk oldalán a facebookon 
értesülhetnek a további rendezvényeinkről. 

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és 
egészségben gazdag boldog új évet kívánunk! 

      Gombaszögi-Szalai Tímea 
        elnök 

Bepillantás a nyugdíjasok 
életébe 
 
Nyár óta nagyon sok esemény zajlott az 
egyesület, de főleg a népdalkör életében. Erről 
szeretnék röviden beszámolni. Mint minden 
évben, a 2022-ben is jelen voltunk, aktív 
részesei voltunk minden fontos rendezvénynek. 
Szerepeltünk a Csuka Fesztiválon, a Káposzta 
Fesztiválon, és nagy örömünkre az iskolás 
csoporttal közösen léphettünk a színpadra az 56 
–os forradalom emlékét idéző ünnepélyen is.  A 
legnagyobb vállalásunk mégis az I. Csóri Csuka 
Népzenei Fesztivál megrendezése volt.  A 
meghívott 9 fellépő csoport műsora nagyon 
változatos volt, hiszen dalkörök, 
citerazenekarok, néptáncosok nyújtottak 
maradandó élményt mindannyiunknak. 
Mindenkit vendégül láttunk, egész nap volt elég 
étel és ital, majd a program befejeztével finom 
ebéd várt ránk, na és sok – sok finom süti. 
Nagyon pozitív visszajelzést kaptunk a 
fellépőktől és a megjelent érdeklődőktől is, 
ezért ismét megrendezzük 2023-ban is. Az 
elképzelésünk ugyanis eleve az volt, hogy 
hagyományt kívánunk teremteni. Itt szeretnék 
ismét köszönetet mondani minden kedves 
támogatónknak, a szervezésben és a 
lebonyolításban résztvevőknek egyaránt. 
Az ősz folyamán még egy fontos esemény 
történt, közgyűlést hívtunk össze, és új 
választást tartottunk. November 9-én dőlt el, kik 
lesznek az új vezetőségi tagok. 
Elnök: Buresné Mészáros Edit 

Elnökhelyettes: Szabó Imréné  
Pénztáros: Samu Mihályné  

Vezetőségi tagok: Dr. Nap Ágnes és Báthory 
László Külsős vezetőségi tagként pedig Sipos 
Jánosné és Vörös Lajos segítik majd a munkát 
az egyesület életének minél gazdagabbá, 
változatosabbá, szebbé tételének érdekében. 
Decembert írunk, közeledik a karácsony, és a 
várakozást mi is fontos időszakként éljük meg. 
Advent 3. vasárnapján lépünk fel, a bodajki 
Szív Hang kórussal és a Vadrózsa 
Citerazenekarral együtt.  Reméljük, idén is 
tetszeni fog a műsorunk, mi örömmel, szívvel – 
lélekkel készülünk. Az évet, amely gazdag volt 
programokban, egy vacsorával és élőzenével, na 
és tánccal egybekötött esten fogjuk búcsúztatni. 
Befejezésül áldott, békés, szeretetteljes 
ünnepeket kívánok Mindenkinek Mindannyiunk 
nevében.  
 

Buresné Mészáros Edit 
elnök 

 

CS.A.K. Önöknek és Nektek 
 
Nagy szeretettel köszöntünk minden kedves 
Olvasót! Eseménydús időszakot tudhatunk 
magunk mögött a Krónika legutóbb megjelent 
száma óta, engedjétek meg, hogy röviden 
beszámoljak az azóta lezajlott közösségi 
programokról, tevékenységünkről! 2022. 
szeptember 25-én került megrendezésre a VII. 
Csóri Káposztafesztivál, a korábbiaktól eltérően 
egy kissé szeles, esős vasárnapi napon. A rossz 
időjárás miatt az eredetileg szeptember 17-re 
tervezett rendezvényt el kellett halasztanunk 
emiatt néhány főzőcsapat sajnos nem tudott 
eljönni. Ennek ellenére szép számban indultak 
versenyzők, színvonalas műsorokat láthattunk, 
nagyon finom káposztás ételek készültek. I. 
helyen a Csóri Tupperesek, II. helyen a Fehér-
team, III. helyen Laliapu csapata végzett, 
különdíjat kaptak a Fiús Anyukák. A 
rendezvény keretében sor került egy régóta várt, 
örömteli eseményre is! Felavattuk a 
drótkötélpályát, új mászókát és a pergolában 
lévő pad-asztal szettet!  
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A Magyar Falusi Civil Program (FCA-KP-1-
2021/3-000611) keretében ez az 
eszközbeszerzési projekt 1.942.765 Ft állami 
támogatással valósult meg. Köszönjük a 
támogatást Magyarország Kormányának! 
Ugyanakkor hatalmas köszönet illeti Csór 
Község Önkormányzatát, valamint azokat a 
lelkes magánembereket, akiknek a segítsége 
nélkül a projekt építési munkálatait nem tudtuk 
volna kivitelezni! Kedves Gyerekek! 
Használjátok egészséggel az új eszközöket és 
vigyázzatok rájuk, hogy minél tovább örömet 
okozhassanak a település lakóinak! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Október végén immár harmadik alkalommal, 
nagy sikerrel zajlott le a Csokit Csalunk Csóron 
halloweeni rendezvényünk. A Márton naphoz 
kapcsolódó hagyományokat egy kis műsorral és 
a szokásos lámpás felvonulással elevenítettük 
fel, teával, forralt borral, pereccel és 
süteményekkel vendégeltük meg a sok-sok 
felvonulót. Köszönjük a Csóri Csivitelő 
Óvodának, hogy a rendezvényt össze tudtuk 
kapcsolni az óvodai lámpáskészítő délutánnal! 
Az adventi időszakban – a tőlünk megszokott 
módon – sokféle programmal szeretnénk 
hozzájárulni a készülődés közös öröméhez. Az 
Adventi Ablakok játék keretében minden este 
más-más csóri család ablakában gyúlnak fel 
fények, amelyekhez fejtörők segítségével 
találhatnak oda a nézők, és fénykép készítésével 
vehetnek részt az ajándéksorsoláson. November 
27.-én a Fejér Megyei Szent György Kórház 
kórusa, december 4.-én a Portéka Színpad 
előadása, a 3. gyertyagyújtáson pedig a Csóri 
Csuka Népdalkör, a Vadrózsa Citerazenekar és a 
Bodajki Szívhang Kórus közös karácsonyi 
műsora hangolta szívünket az ünnepre. A 
negyedik adventi gyertyagyújtásra 
2022.december 18.-án kerül sor, ahol egy 
Adventi mesét hallgathatunk meg. Teával, 
forralt borral, süteményekkel és sok-sok 
szeretettel várunk Mindenkit! 
2023-ban is készülünk majd elűzni a telet, aki 

kedvet érez, hogy együtt táncoljon velünk 
Boszorkányként, jelentkezzen!  

Ezúton ismét szeretnénk megköszönni 
Mindenkinek az önzetlen munkáját, anyagi 
támogatását, akik ezzel is hozzájárultak a 
CSAK működéséhez! Jövőre ismét izgalmas 
programokkal várunk Benneteket! Ha pedig 
kedvet kaptatok ahhoz, hogy a falu 
közösségéért velünk együtt dolgozzatok, a 
programok megvalósításában részt vegyetek 
várunk Benneteket, jelentkezzetek tagnak! 
Áldott, szép karácsonyt és sikerekben, 
egészségben gazdag boldog új évet kívánunk! 
 

Bódis Veronika 
 elnök 

 
 
 
 

 
 
Polgárőrség? 112! - avagy mikor hívj minket 
és mikor a rendőrséget. 
 
Az OPSZ által közzétett, hivatalos írást 
megelőzően pár gondolat: 
- Köszönjük az egyre több jelzést, örülünk a 
megnövekedett figyelemnek! Minden közösség 
csak így működhet: ha figyelünk egymásra és 
segítünk a bajbajutottaknak. Ma te, holap én… 
ettől lesz közösség ez a körülbelül 2000 ember. 
- Vannak különösen fontos esetek, például ha az 
emberi élet, a testiépség a tét. Ilyenkor 
késedelem nélkül a 112-es segélyhívószámot 
kell hívni! 
Ha szakszerű segítség kell (mentők, rendőrség, 
tűzoltóság) abban az esetben NE a 
polgárőrséget keressék elsőször. 
Tudnivalók a 112-es segélyhívószámról  
Magyarországon a nap 24 órájában magyar, 
angol és német nyelven is hívható a 112-es 
segélyhívószám. 
Segélyhívást már nem csupán telefonhívással 
lehet kezdeményezni. A bajba jutott, illetve a 
különböző fogyatékossággal élő személyek, 
amennyiben bármely okból kifolyólag nem 
tudnak beszédalapú segélyhívást indítani, abban 
az esetben SMS-ben, illetve egy ingyenesen 
letölthető mobil applikáción 
(„112SOShallássérülteknek”) keresztül is 
tudnak segítséget kérni.  
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Amit először el kell mondaniuk: 
- Az Ön neve 
- Telefonszám amelyen elérik 
- Hol történt a baleset vagy tűzeset. 
Röviden a Polgárőrség által ellátott feladatokról 
A polgárőr tevékenysége során közfeladatot 
ellátó, hatósági jogkörrel nem rendelkező 
személy, aki fokozott büntetőjogi védelemben 
részesül, illetve fokozott büntetőjogi felelősség 
terheli.  
A polgárőr egyesület alapfeladatként a helyi 
közrend és közbiztonság védelme, valamint a 
bűnmegelőzésben való közreműködés 
érdekében közterületi járőrszolgálatot, 
figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, 
valamint bölcsőde, óvoda, általános és 
középiskola közvetlen közelében jelzőőri 
tevékenységet lát el.  
Előbbiek mellett az önkormányzatok által 
szervezett rendezvények esetén, a polgárőrséget 
felkérhetik a forgalom biztonságának érdekében 
jelzőőri tevékenység ellátására.  
A polgárőr szervezet tevékenysége során 
együttműködik az általános rendőrségi 
feladatok ellátására létrehozott szervvel, a 
hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel, 
továbbá együttműködhet az egyéb rendvédelmi 
szervekkel, az önkormányzati tűzoltóságokkal 
és az önkéntes tűzoltó egyesületekkel, az állami 
és önkormányzati szervekkel, a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal vámszervével, a közlekedési 
hatósággal, a környezet- és természetvédelmi 
szervekkel, a mezei és természetvédelmi 
őrszolgálatokkal, az erdészeti 
szakszemélyzettel, a hivatásos vadászokkal, a 
lovas járőrszolgálattal érintett erdőterület 
tulajdonosával, kezelőjével, illetve ezek 
képviselőjével, valamint a közforgalmú vasúti 
személyszállítási szolgáltatást végző 
vállalkozással.  
 
Köszönjük, hogy időt szántak a fenti sorok 
elolvasására, reméljük tudtunk/tudunk segíteni a 
2023-ban is Önként, Csórért! 
 
Végül, de nem utolsó sorban: nyugodt, 
eseménymentes, de bőségben gazdag és Boldog 
Karácsonyi Ünnepeket, s majd Boldog Új Évet 
kíván Önöknek a Csóri Polgárőrség! 
 

Csóri Polgárőrség 
 
 

 
 

 
 
 
Állattartás télen 
Mire figyeljünk, és mit ne tegyünk? 
 
Kutya-, cicatartás télen:  
Gondoskodnunk kell egy meleg, szigetelt 
kutyaházról/ cicaházról, ami jól tartja a hőt, és 
nem ázik be sem alulról, sem felülről. Ezért 
ajánlatos szigetelni az ólat, és alulról talapzatra 
(például téglalábakra, raklapra) állítani, 
lehetőleg az udvar egy szél- és esővédett részén. 
A mérete hőtartás szempontjából akkor 
megfelelő, ha miután kibéleltük, az adott állat 
kényelmesen elfér benne és még éppen meg is 
tud fordulni. 
A bejárata szintén ne legyen túl nagy, hogy ne 
szökjön ki a meleg, a nagy hidegben még 
felerősíthetünk rá egy rongyot „függöny” 
gyanánt, (ennek hátulütője, hogy a kutya nem 
lát ki, így passzív bevackolásra van ítélve), 
illetve lehet vásárolni különböző méretekben 
hőfüggönyt, ami átlátszó, így ki is lát és a meleg 
is bent marad. Cicaházakra is lehet külön kapni. 
A macskaház azért is fontos, hogy át tudja 
melegíteni saját testhőjével és kényelmes 
menedéket, kuckót találjon magának az időjárás 
viszontagságai elől. Meleg fekhelyként 
rongyokat nem szabad betenni, azok hamar 
nyirkosak, hidegek lesznek és a kutyák, cicák 
pillanatok alatt megfáznak. Ezért szalmát vagy 
a faforgácsot tegyünk az ólba.  Mindkettőt akár 
jól szellőző nem textil zsákokba is tölthetjük, 
persze csak annyira, hogy kényelmesen rá 
tudjon feküdni kedvencünk. Így kevésbé ázik 
át, és megelőzhetjük, hogy állataink át- és 
megfázzanak a tartósan nyirkos fekhelyen. 
A mínuszokban hamar megfagyhat a víz, ezért 
gondoskodjunk arról, hogy mindig legyen 
előttük friss víz. A minőségi táplálás 
elengedhetetlen! Ahogyan nálunk, embereknél 
is elfogadott, hogy télen táplálóbb ételeket 
fogyasszunk, ilyenkor az állatoknak is 
fokozottan szüksége van az energia- és ásványi 
anyag bevitelre ahhoz, hogy a tél 
viszontagságaival meg tudjon küzdeni az 
immunrendszere. Nagyon fontos változatos 
étrend, ami kellő mennyiségben tartalmaz 
elegendő fehérjét és zsírt. Valamint a 
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kiegyensúlyozott vitamin- és ásványi anyag 
pótlásról se feledkezzünk meg, ha máskor nem 
is, de legalább télen. Kinti kutyáknál és cicáknál 
ezekre különösen figyeljünk oda. Hiszen neki 
folyamatosan hőt is kell termelnie, ami „üres” 
kalóriákkal nem fog menni, így a konyhai 
maradékkal való etetést nem a legjobb választás 
ilyenkor (sem)! Benti kutyusoknál és cicáknál 
ebből a szempontból nincsen különösebb plusz 
teendőnk, hiszen ők velünk együtt száraz, 
meleg otthonban töltik a napot, és biztosan 
megvan már a pihe-puha fekhelyük is. Havas 
időben a kutyánk lábára is kiemelt figyelmet 
kell fordítani akár az udvarunkon, akár séták 
alkalmával. Ilyenkor a legtöbb utcát, járdát, sőt 
akár az udvar egyes részeit is sózzák vagy 
egyéb síkosság mentesítővel szórják le, 
amelyek mind veszélyforrást jelentenek a 
kutyák, cicák és más állatok lábára is. 
Ezek a szerek mind kimarhatják a talpaikat. 
Ezért kutyasétáltatás után mindenképpen 
mossuk le langyos vízzel a lábaikat, és mindig 
ellenőrizzük a talppárnáit is. 
Ha eddig kizárólag kinti volt és továbbra is azt 
szeretné a gazdája akár kutya akár macska 
esetében, viszont be szeretné engedni a nagy 
hidegben pár órára, éjszakára, akkor inkább egy 
kevésbé fűtött helyiségbe legyen, mert ha a 
mínuszokból egy-egy órára bekerül egy 
alaposan befűtött szobába előfordulhat, hogy a 
hőháztartás összezavarásával, ezzel nagyobb 
bajt is tudunk okozni. Ha eddig kinti-benti 
kutya-, macskatartás volt, akkor is a fentiekre 
nagyon oda kell figyelni. Ilyenkor inkább csak 
rövidebb időkre percekre legyenek kiengedve, 
ha eddig sem úgy volt, hogy csak éjszakára 
mehetett be. 
A fenti tanácsok télire minden állat tekintetében 
igazak, sokkal jobban oda kell figyelnünk rájuk, 
legalább annyira, mint nyáron a hűségriadónál, 
ha nem jobban. Ők csak ránk, a gazdáikra 
számíthatnak. 

Berke Linda 
 

Jamboree Művészeti 
Egyesület 
 
Egyesületünk művészeti és kulturális céllal jött 
létre. Fő tevékenységeink közé tartozik az 
élőzenei szolgáltatás, különös tekintettel 
gyermekek részére. Ezt elsősorban a Pitypang 
gyerekzenekar működtetésével kívánjuk elérni, 

de szinte minden zenei műfaj megtalálható a 
palettánkon, legyen szó akár rendhagyó iskolai 

énekóráról vagy hangszerbemutatóról.  
Az előadó művészet mellett foglalkozunk 
koncertszervezéssel, hangosítással, stúdiózással, 
oktatással, illetve bármilyen, előadó 
művészethez kapcsolódó tevékenységgel. 
Adószám: 19184850-1-07 
Cégbejegyzés száma: 07-02-0003221 
További információ: www.jamboree.hu 
 
Boldog karácsonyt és egészségben gazdag 
boldog új évet kívánunk! 
 

Matkó Zsuzsanna 
elnök 

Labdarúgás 

Téli pihenőn focicsapataink 
 
A felnőtt csapat megyei I-es szereplését mind a 
vezetőség, mind a csapat tagjai igen izgatott 
várakozással élték meg tavaly augusztusban. 
Náluk jobban talán csak a szurkolók izgultak. 
Érthető is, hiszen 2007 óta újra a legmagasabb 
megyei osztályban szerepelhetett kis falunk 
csapata.  
Azt előre senki sem tudta megmondani, hogy 
mire leszünk képesek, hiszen ezt a mezőnyt 
nem ismertük. Hazai pályán kezdődött a szezon 
a Kápolnásnyék ellen. 250 néző foglalt helyet a 
lelátón, s ugyan 3-1-es vereséget szenvedtünk, 
de átestünk a tűzkeresztségen.  
Egy héttel később nagyszerű játékkal vertük 
idegenben a Sárosdot 3-0-ra, majd sajnos jöttek 
a vereségek. Nehéz volt hozzászokni, de azért 
nagyjából a szezon végére mindenkiben helyére 
került az a tény, hogy ég és föld a különbség a 
két osztály között. A szezont egy Gárdony elleni 
idegenbeli 3-0-s vereséggel zártuk, de ennek 
ellenére elmondhatom, hogy a kivívott 12. hely 
-annak tükrében, hogy megalázó vereséget 
egyszer sem szenvedtünk el-, nem is rossz. Az 
utolsó meccsekre elfogyott a csapat, 
remélhetőleg tavaszra újra rendezni tudjuk a 
sorainkat. 
Az ifjúsági gárda szereplése sokkal jobban 
sikerült. Ők a 11 csapatos U-19-es megyei II-es 
bajnokságban a második helyen telelnek. Csak a 
Pákozd csapata előzte meg őket. Minden 
bizonnyal képes lesznek arra, hogy ezt a 
helyezésüket megtartsák. További sok sikert 
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kívánok nekik! 
Egyéb utánpótláscsapataink (U11, U9, U7) a 
Bozsik Programon belül kisebb tornákon vettek 
részt, ahol a legfontosabb cél a gyermekek 
sportolási lehetőséghez juttatása, illetve a 
futball alapjainak elsajátítása volt. Az U13-asok 
már bajnoki rendszerben mérték össze a 
tudásukat a környékbeli csapatokkal. 
 
Azt kívánom mindenkinek, hogy továbbra is 
járjanak edzésre és legyenek szorgalmasak. 
Egészen biztos, hogy meg lesz ennek a 
munkának a gyümölcse. 

Csete Krisztián 

A könyvtárból a könyvtárról  
  
Nagyon szerencsés helyzetben van a 
művelődési házunk és benne a könyvtár. Az 
energiaárak emelkedése miatt sok helyen nem 
tudják fűteni ezeket az intézményeket, bezárták 
őket. Nekünk a napelemek biztosítják a 
világítást és a megfelelő hőmérsékletet. 
Kis változás történt ugyan, a nyitvatartási időt a 
korai sötétedés miatt november közepétől 1 
órával előrehoztuk. Szerdán és pénteken 15-től 
17 óráig, szombaton pedig a régi időpontban, 9-
től 11-ig lesz nyitva a könyvtár. Az elmúlt 
hónapokban is leginkább a kisgyermekek 
számára szerveztem a programokat.  Augusztus 
13-án, a falunapon Ács Tamás előadóművészt 
hívtam, aki a Leprikónok átka című zenés, 
interaktív mesejátékkal szórakoztatta a kicsiket, 
nagyokat. Szeptemberben az iskola alsó 
tagozatos osztályai jöttek el, beiratkoztak és 
kölcsönöztek könyveket. Azóta rendszeres 
olvasói a könyvtárnak. Egyre több anyuka is jár 
óvodás vagy elsős gyermekével. A kicsik 
lelkesen válogatják, nézegetik a 
mesekönyveket. Fontos, hogy már ebben a 
korban megismerjék, megszeressék azokat, 
rajtuk keresztül fejlődjön képzeletük, 
fantáziájuk, ismereteik a világról. Október 3-án 
a Könyvtárak Szolgáltató Rendszerén keresztül 
újra meghívhattam az Ákom-Bákom 
bábszínházat. Most Az aranyszóló pintyőke 
című mesét játszották el. A visszajelzések 
pozitívak voltak, színvonalas előadást 

láthattunk. Tervezem jövőre is meghívni őket. 
November 30-án Könyvtármozit tartottam a 

Levendula Természetjáró Egyesület tagjainak a 
100 éve történt sorozatból, akik az ezt követő 
kézműves foglalkozáson elkészítették a 
művelődési ház karácsonyfájára a díszeket. A fa 
az előtérben látható. Decemberben még egy 
előadást sikerült szervezni, szintén a KSZR-en 
keresztül. Tormási Attilát, Ribizli bohócot 
hívtam meg, hogy jöjjön el, és egy vidám 
karácsonyi hangulatú előadással tegye 
örömtelibbé a karácsonyvárás idejét. 
Mindenkinek áldott, szeretetben eltöltött 
karácsonyt és békés, boldog új évet kívánok! 

Varga Lászlóné 
könyvtáros 

 
 

 

A Művelődési ház hírei 
 
Tájékoztató a művelődési ház bérleti díjairól 
2023.01.01-től: 
Civil szoba: 3250.-/óra (maximum 19.500.-
Ft/alkalom) Kaució: 3250.-Ft/óra  
Színházterem: 6500.-/óra (maximum 39.000.-
Ft/alkalom) Kaució: 6500.-Ft/óra 
Sörpad garnitúra (1 db asztal+2 db pad) 
bérleti díja: 2.000.-/alkalom 
Kaució: 20.000.-/alkalom  
 
Örömmel értesítem a kedves olvasókat, hogy 
Csór Község Önkormányzat és a Mátyás Király 
Általános Iskola - személy szerint Gombaszögi-
Szalai Tímea és Cseténé Szabados Amrita 
Teresa - közösen benyújtott Petőfi 200 
ideiglenes kollégium pályázata nyertes lett! 
750 000.-Ft összegben fogunk a 2023-as év első 
felében különböző Petőfi Sándor nevével 
összefüggő rendezvényeket megvalósítani. 
Többek között nagyszabású március 15-i 
ünnepséget, területi versmondó versenyt, 
kulturális és kulináris estet! 
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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 

Teke 

 
Nagyszerű hír hogy semmi rossz körülmény 
nem zavarta meg a Csóri Amatőr 
Tekebajnokság 2022-2023-as bajnokság 
elindítását. Annyira várták már a tekézők a 
bajnokságot hogy eddigi legnagyobb 
létszámmal neveztek a csapatok. 13 csapat 
indult neki az őszi fordulónak.   Az 5. forduló 
után a bajnokság állása.         

 
A tavalyi bajnokság Csak Csajok csapatából 
három lány úgy döntött, hogy megpróbálnak 
egy magasabb szintet elérni a tekesportban. 
Megkereste őket a Ferencvárosi 
Tekeszakosztály vezetője, és igent mondtak a 
felkérésnek. Bognár Barbara, Fister Dorina és 
Bodó Bettina a női szuper liga ifjúsági 
csapatában már 9. fordulón túl vannak és 
nagyon szép eredményeket érnek el. További 
sok sikert kívánok a lányoknak. 

Csehi Sándor 

Katolikus hírek 
 

Kedves Olvasó! 
 
A római katolikus templomban az ünnepi 
szentmisék időpontjai a következőképpen 
alakulnak: December 24.  Szenteste: 20 órakor 
hittanosok misztérium játéka, 20.30 órakor 
éjféli mise 
December 25. Karácsony:  9 órakor ünnepi 
szentmise  
December 31. Szilveszter: 15 órakor év végi 
hálaadás, igeliturgia áldozással 
Január 1. Szűz Mária Isten anyja ünnepe, Új év 
napja: 9 órakor ünnepi szentmise 
A szentmisék előtt gyónási lehetőség van. 
Az alkalmakra mindenkit szeretettel várunk! 
Hálás szívvel köszönjük mindenkinek, aki 
munkájával, adományával, imáival támogatta 
egyházközségünket! 
 
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és 
eredményekben gazdag, boldog új évet 
kívánunk mindenkinek! 
 

Müllnerné Paitli Éva 

Református hírek 
 
Templomunkban az Istentisztelet adventi 
időszakban a következő rendben zajlik: 
2022.12.24. 16:00 órakor gyermekek 
előadásával ünnepi Istentisztelet a templomban. 
2022.12.25-én és 12.26-án 10:00 órakor 
Istentisztelet a templomban. 
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk 
Önöknek! 
 

Csóri Református Egyházközség 
Nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvízszállítás 
Csór településen 
 

2022. DECEMBER 21-én 
 

A kijelölt szolgáltató: 
„ÓZON” Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 
Cégjegyzékszám: 07-09-002489 
Adószám: 11103970-2-07 
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Kamilla u. 11. 

  M Gy. D. V. A.p
. 

K.p
. Össz T.p. 

  5 5 0 0 29 1 4774 10 
  5 5 0 0 25 5 4659 10 

3. Insolidum 4 4 0 0 21 3 3715 8 
4. Palota Mix 5 3 0 2 16 14 4152 6 
5. Sportkedvelők 4 3 0 1 15 9 3721 6 

6. Csór 
Önkormányzat 4 2 0 2 13 11 3794 4 

7. SpongyaBob 4 2 0 2 10 14 3605 4 
8. Nemzeti Front 5 1 1 3 13 17 4459 3 
9. Magyaralmás 5 1 1 3 10 20 4231 3 

10. Kincsesbánya 5 1 0 4 10 20 4451 2 
11. Retro 4 1 0 3 9 15 3569 2 
12. Good boys 5 1 0 4 4 26 3650 2 

13. Fantasztikus  
4-S 5 0 0 5 5 25 3634 0 
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A szennyvízszippantási igényeket az alábbi 
telefonszámon lehet bejelenteni: 

 
06/22/315-307 

 
A Cím, név és a rendelt szennyvíz mennyiség 
megadásával. Az Ügyfélszolgálaton, amikor 
rendelést tudnak felvenni: 
 
H-K-CS: 7:30-16:00 
SZ: 7:30-19:00 
P: 7:30-14:00 
 
5 m3-es autóval fognak érkezni elképzelhető, 
hogy valakitől két fordulóban viszik el a 
rendelést. 
 

Ünnepi nyitvatartási és 
ügyfélfogadási rend 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 
POLGÁRMESTERI HIVATAL ünnepi 
nyitvatartási és ügyfélfogadási ideje az alábbiak 
szerint alakul:  
Az év utolsó munkanapja: 2022.12.21. (szerda) 
2022. 12. 22. és 2023. 01. 06. között, ZÁRVA. 
Az újév első munkanapja: 2023. 01. 09. (hétfő) 
Sürgős, halasztást nem tűrő esetben a 
Polgármesteri Hivatal ügyeletet biztosít, pl. 
haláleset anyakönyvezése vagy más rendkívüli 
ügy bejelentése stb. tárgyában a 06-20/258 -
2459-es telefonszámon, Bedőcs Andreánál, 
illetve a 06-70/600-3750-es telefonszámon dr. 
Kmetz Norbert jegyző úrnál és a 06-70/313-
9344-es telefonszámon Dancsné Ficsóri Enikő 
aljegyző asszonynál ahol lehetőség lesz a 
bejelentést megtenni.  
A hivatal elektronikus úton történő eléréséről a 
www.csor.hu honlapon találnak pontos 
tájékoztatást. 
 

Tájékoztató a helyi iparűzési 
adóról 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi 
területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 

végzett vállalkozási tevékenység.   Az adó 
alanya a vállalkozó. Adóköteles iparűzési 

tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett 
nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló 
tevékenysége. 
Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett 
iparűzési tevékenység 
A vállalkozó állandó jellegű iparűzési 
tevékenységet végez az önkormányzat 
illetékességi területén, ha ott székhellyel, 
telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy 
tevékenységét részben vagy egészben 
székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. 
Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha 
az önkormányzat illetékességi területén az ott 
székhellyel, telephellyel nem rendelkező 
vállalkozó 
a) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg 
természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, 
hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal 
végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 
30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot, 
b) bármely - az a) pontba nem sorolható - 
tevékenységet végez, ha annak folytatásából 
közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy 
egyetlen önkormányzat illetékességi területén 
sem rendelkezik székhellyel, telephellyel. 
Az adó mértéke:  2023. január 1. napjától Csór 
Község Önkormányzatának illetékességi 
területére eső adóalap 1,7%-a  
Bevallási határidő: Az adóévet követő év május 
31, illetve a tevékenység megszűnését követő 
30 napon belül. 
Befizetési határidők: 
Első félévi előleg:   március 15. 
Előző évi adókülönbözet:   május 31. 
Második félévi előleg:   szeptember 15. 
 
A befizetést Csór Község Önkormányzatának 
59300292-11024628 számú számlájára 
történhet csekken vagy banki átutalással.  
 
Az eljárás jogi alapjai: 
- Az adózás rendjéről szóló 2017.éci CL. 
törvény 
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- A helyi adóról szóló többször módosított 
1990. évi C. törvény  
- A személyi jövedelemadóról szóló többször 
módosított 1995. évi CXVII. törvény 
- Csór Község Önkormányzata 
Képviselőtestületének a 18/2022.(XI.30.) Kt 
rendelettel módosított helyi adókról szóló 
15/2015.(XI.26.) önkormányzati rend 

Tájékoztató magánszemély 
kommunális adójáról  
 
A magánszemély kommunális adója 
meghatározott adóalanyra és adótárgyakra 
vonatkozik.  
Adóalany: a magánszemély, aki az év első 
napján ingatlan tulajdonosa, több tulajdon 
esetén az adóalany fizetési kötelezettsége 
történhet:  

 tulajdonosok tulajdoni arányában 
 vagyonértékű jog alapján 
 illetve egyéb módon, adóhatósággal 

kötött megállapodás szerint.  
 (elsődlegesen haszonélvező az 

adóalany) 
A magánszemély kommunális adójának 
adótárgya: az ingatlan, amelybe beletartozik a 
lakóház, a garázs, a nem lakás céljára szolgáló 
épület (pince is), és az építési telek is. Zártkert 
esetén a kivett terület. Kommunális 
adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt is, 
aki az önkormányzat illetékességi területén nem 
magánszemély tulajdonában álló lakás, bérleti 
jogával rendelkezik.  Az adókötelezettség 
kezdete az adótárgyhoz kapcsolódik: 
építmények esetén a használatbavételi illetve 
fennmaradási engedély kiadását követő év első 
napján, földrészlet (telek) esetén a belterületté 
minősítés, illetőleg építési tilalom feloldását 
követő év első napján.  
 
Az adókötelezettség megszűnik földterület 
átminősítése esetén az átminősítés évének 
utolsó napján. Építmény és lakásbérleti 
jogviszony esetében az adókötelezettség 
megszűnik az első félévben (június 30-án) ha a 
változás az adóév első felében következik be. 
Adóév második felében történt változás esetén 
az adófizetési kötelezettség az adóév végével ér 
véget.  

Egy adóalany maximálisan két adótárgy után 
köteles magánszemélyek kommunálisadóját 

fizetni. Minden további adótárgy adómentes, de 
bevallási kötelezettség köteles. 
Az adó mértéke: 2023.01.01-től adótárgyanként 
10.000,- Ft 
 
Befizetési határidők: 
Első félévi előleg: március 15. 
Második félévi előleg: szeptember 15. 
 
A befizetést Csór Község Önkormányzatának  
59300292-11024604 számú számlájára 
történhet csekken vagy banki átutalással.  
 
Az eljárás jogi alapjai: 

 18/2022.(XI.30) helyi adó rendelettel 
módosított Csór Község Önkormányzata 
Képviselőtestületének 15/2015.(XI.26.) 
önkormányzati rendelet helyi adókról 
számú rendelete 

 Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. 
törvény 

Csór Község Önkormányzat 

66 éves osztálytalálkozó 
emlékére (1956-2022) 
 
66 éves osztálytalálkozót tartottunk 
településünkön. 
Osztályfőnök: Takács Lászlóné, Tőkés Mária, 
akire nagy szeretettel gondoltunk. 
 
Az osztálytalálkozón részt vettek névsora: 
Baranyai István, Fekete József, Fekete Pálné, 
Galambos Éva, Németh Árpádné, Nagy Mária, 
Sárközi István. Szűcs Imréné, Zsédely Margit, 
Vizi János, Zsédely Gyula és jómagam Kucziné 
Faddi Éva 
 
Akik már nincsenek közöttünk: 
Espár Lászlóné, Szentgyörgyi Ilona, Hufnágel 
Pál, Kamarás Lajos, Polák József, Szabó 
Lászlóné, Langenbacher Éva 
  
„Szeretném kitárni szívem előttetek, 
S szívembe zárni, mind ki eljöttetek. 
Szebbé akarjátok tenni életemet, 
Elviselhetőbbé, fogyó éveimet. 
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Szeretném magamhoz ölelni 
Minden osztálytársam, aki tud szeretni 
Szívetekből az érzés, mint a fény sugárzik, 
Virág nyílik, s az pompázik. 
 
Kinek a szívéből nő ki ez a rózsa, 
Nem a tüske szúr, csak az illatát ontja. 
Az én rózsáimat közétek szórom 
Sokáig éljetek, szívemből kívánom!” 
 

Kucziné Faddi Éva 

A mézeskalács készítés 
hagyománya 
A mézeskalács készítés hagyománya ősibb, 
mint azt gondolnánk: a méz már az ókor óta 
ismert, pótolhatatlan édesítőszer, fogyasztása az 
előkelők, uralkodók luxusa volt. A méznek nem 
csak, mint élelmiszernek tulajdonítottak nagy 
jelentőséget, misztikus tulajdonságokkal is 
felruházták, ezek a vonások pedig a 
mézeskalácsra is átragadtak: a régészek számos 
ókori görög és római ásatáson találtak a 
sírokban különféle mézeskalács 
maradványokat, amelyek a mondák szerint a 
holtak túlvilágra való átkelését biztosították. 

Magyarországon a mézeskalács sütés 
hagyománya Nagy Lajos király idejében 
honosult meg, még a középkorban. A méz 
mindig is nagyon drága élelmiszer volt, ezért az 
emberek csak ritkán, főként ünnepi alkalmakkor 
engedhették meg maguknak a fogyasztását. 
Mivel a karácsony volt az egyik legnagyobb 
keresztény ünnep, így a mézeskalács sütés az 
évek során összekapcsolódott Krisztus 
születésének ünneplésével. A mézeskalács 
sütést kezdetben a kolostorokban művelték, ám 
fokozatosan kialakultak mézeskalács készítő 
céhek is: a gyönyörűen készített, drága 
sütemények nagyszerű ünnepi ajándékokká 
váltak. 

A mézeskalács sütés az évszázadok során 
beépült az európai népi hagyományokba és a 
népmesékbe is: a Grimm testvéreknek 
köszönhetően fennmaradt Jancsi és Juliska című 

meséből mindannyiunk számára ismerős lehet 
a mézeskalács ház. A mesékben a méz és a 

mézeskalács ellenállhatatlan, értékes 
csábításként jelenik meg, amelyre egyetlen 
gyermek sem tud nemet mondani.  

Gyereksarok 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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