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A Polgármester naplója
Tisztelt Polgártársak! A márciusi Új-Krónika
megjelenése óta eltelt időszak eseményeit
szeretném most Önöknek megírni.
A képviselő-testületi üléseken történtek:
Április 12. A Belügyminisztérium újból
meghirdette a pályázatát a települési járdák
felújítására. A testület úgy döntött, hogy
pályázatot ad be az Ady Endre utca 1/h és az
Ady Endre utca 35 között található járdaszakasz
felújítására. Szintén döntés született, hogy a
Magyar Államkincstár és a Belügyminisztérium
által kiírt pályázatokon részt veszünk. Mind a két
esetben a cél a forrásszerzés a művelődési ház
belső felújítására. Eldőlt továbbá az is, hogy a
művelődési házunk új neve: Petőfi Sándor
Művelődési Központ lesz.
Május 24. Elfogadásra került a 2017. évi
önkormányzati
zárszámadás.
A
testület
támogatta Gillányi Eszter csóri lakos családi
bölcsőde nyitási szándékát. Ezzel biztossá vált,
hogy szeptembertől lesz lehetőség a 0-3 éves
korosztály nappali elhelyezésére, amennyiben az
anyukák vissza szeretnének menni dolgozni.
Kiírásra került a civil szervezetek számára az
önkormányzati pályázat. Döntés született arról,
hogy az önkormányzat 500 ezer forintért
megvásárolja azt a területet, ahol a kertészkedést
részben folytatja (2702/2 hrsz).
Június 4. Döntött a testület, hogy az éves
alapvető működési költségeit vállalja a csóri
sportegyesületnek (1 millió forint), amiben a
labdarúgáson kívül asztalitenisz és teke
szakosztály működik. A testület elhatározta,
hogy az ifjúsági házat lakás célú használatra adja
ki, aminek felújításáról, lakhatóvá tételéről a
bérlőnek kell gondoskodnia.
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- Még tavaly decemberben nyertünk közel
16 millió forintot a központi járdáink
felújítására. Így sikerült megszüntetnünk az
áldatlan állapotokat a Málnagyártól az Angeli
keresztig (Felsőtabán). A beruházás 17.5
millió forintjába került az önkormányzatnak,
amihez közel 16 millió forint állami
támogatást kaptunk. Bízom benne, hogy a
nemrég beadott pályázatunk is nyertes lesz.
- Zajlik a Művelődési Ház, valamint a két
iskolaépületünk energetikai korszerűsítése.
A művelődési házban már csak a tereprendezés és a fűtési rendszer átalakítása folyik, míg
a két iskolaépületben még „csak” a szigetelésnél járnak.

Felső iskola, nem sokkal a kezdés után
Ezen beruházások várható befejezési
határideje: 2018. október 31. Egyébiránt az
orvosi rendelő korszerűsítéséről csak annyit
szeretnék írni, hogy annak a közbeszerzése
augusztus végén fog indulni. A kivitelezés
így a jövő év tavaszára tolódik. Ezen
beruházások összértéke eléri a 200 millió
forintot.

Június 25. Beadásra került a vis maior IX.
pályázatunk. A május 22-i nagy viharban
megsérült Táncsics Mihály utcát, a Dózsa
György utcát, valamint a Kis-Iszka szőlőhegy
3278 hrsz-ú dűlőutat szeretnek helyreállíttatni. A
pályázat várható elbírálási ideje: augusztus vége.
Egyéb történések a településünk életéből:

Művelődési Ház, lassan elkészül
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- Újra van helyi rendőre a településünknek.
Július 1-től látja el a feladatokat Borics Mihály,
aki helyben is lakik. Amennyiben segítségre
van szükségük, akkor a 20/2939995-os számon
hívhatják. Jó munkát kívánunk neki!
- Jó hír, hogy a tavasszal beadott kertészeti
pályázatunkat
támogatásra
alkalmasnak
ítélték. Így aztán több mint 15 millió forint
forrást használhattunk fel a termelésünk
korszerűsítésére. Ebből a pénzből a dolgozók
munkabérén túl fűthető fóliasátrat állítottunk,
bekerítettük a kertészetet, valamint hűtőkonténert vásároltunk. Úgy vélem a kertészeti
termelésnek, valamint a helyben termelt
zöldségeknek van jövőjük. Sajnos a dolgozói
állományunk megfogyatkozott, így még
messze állunk a tökéletes működéstől, de talán
nem leszek nagyképű, ha azt mondom, hogy a
helyben termelt zöldség, még ha nem is olyan
szép, mint a tankönyvekben, azért még mindig
sokkal finomabb. Várjuk továbbra is a
piacunkon a kedves vásárlókat!
- Az utóbbi időszakban több helyi ingatlantulajdonos is kapott az önkormányzattól
tájékoztató levelet, amiben felhívtuk a
figyelmüket arra, hogy a közterületek
gondozásának mi a módja. Éveken keresztül
az önkormányzati dolgozók vágtak több olyan
utcaszakaszt, amit nem is nekünk kellett volna.
Mivel a dolgozói létszámunk megfogyatkozott,
ezért két lehetőség között kellett választanunk.
Vagy a lakosok gondozásába adjuk azt, amit a
törvény is előír, vagy az önkormányzat
továbbra is kaszáltatja az érintett területeket, de
kénytelenek leszünk növelni a kommunális adó
mértékét. Utóbbi nem lett volna etikus azokkal
szemben, akik eddig is gondozták a területüket,
így az előbbit választottuk. A továbbiakban
tehát az alábbi közterületek kikerülnek az
önkormányzat fenntartásából: Dózsa György
utca 55-57, Vörösmarty utca 2., Magtár
környéke, Fő tér 1-2., Ady Endre utca 1/h-30.,
Rákóczi utca 1., Alsótabán utca 11/a., Arany
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János utca északi része, Ady-köz teljes
szakasza. Köszönjük megértésüket!
- Megkezdődött a Fő téri emlékparkban az
első világháborús emlékmű felállítása. Az
építésre 5 millió forint állami támogatást
nyertünk el pályázati formában. A kész
emlékművel szeretnénk az első világháborúban elesett csóriak emlékének adózni. És itt
szeretném megragadni az alkalmat, hogy
kérjem a lakosság segítségét. Kérjük azok
jelentkezését, akiknek csóri hozzátartozójuk
is életét adta az első világégésben. Szeretnénk, ha az emlékmű tábláira minden hősi
halott neve felkerülne. Egyben, ha van a
birtokukban olyan háborús relikvia, amit
megmutatnának nekünk, akkor azt lefényképeznénk, s egy későbbi könyvbe belekerülhetnének. Egyébiránt az emlékmű avatása
várhatóan novemberre fog esni, az első
világháború befejezésének 100. évfordulójára. Erről természetesen időben értesítjük majd
a lakosságot.
- Április 4-től a Magyar Élelmiszerbankkal közösen elindítottunk egy csóri családsegítő programot. Ennek keretén belül minden
héten egy, vagy több rászoruló családot
segítünk meg az Aldiból származó maradék
élelmiszerből. Köszönjük minden résztvevőnek a segítő közreműködést!
- Április 14-én falutakarítási napot
tartottunk, mivel az eredetileg meghirdetett
április 7-ét az eső elmosta. Sajnos kevesen
jöttek el, így nem tudtunk olyan komoly
eredményt elérni, mint az utóbbi években.
Ettől függetlenül köszönöm mindenkinek, aki
segített!
- Lezajlott a vis maior VIII. pályázatunk
kivitelezése. A több mint 16 millió forintból a
Felsőtabánban, az Arany János utcában, a
Mátyás király utcában és Kis-Iszka
szőlőhegyen
végeztünk
helyreállítási
munkálatokat.
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Mátyás király utca a felújítás után
- Első alkalommal került megrendezésre a
csóri lovas találkozó a falu határában. A rossz
időjárás ellenére is sokan vettek részt.
Szeretnék gratulálni a szervezőknek és a
segítőiknek. Remélem jövőre is megrendezik
és szép hagyományt csinálnak belőle!

Ovisok műsora
A Táci Közös Önkormányzati Hivatal Csóri
Kirendeltsége augusztus 6-10. között zárva
tart. Kérjük, az ügyeik intézésénél ezt vegyék
figyelembe! Köszönjük!
Csete Krisztián

Csór nem csak egy hely a
térképen, hanem a mi falunk
Adott egy város és adott egy falu alig 7 km-re
tőle. Csór gyorsan változó település, tele nagy
lehetőségekkel. 1990-ben még alig 1600-an
lakják, míg napjainkban meghaladta a lakosság
száma az 1900-t. Ha megüresedik egy ház, akkor
gyorsan új tulajdonosra lel. A város közelsége
miatt sokan választják lakhelyüknek Csórt. De
vajon lesz-e közösségi gondolkodás a faluban?
Van-e
még
létjogosultsága
a
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lokálpatriotizmusnak? Alvó faluban fogunk
élni? A település arculata, a fejlesztési irányai
mind a benne élők akaratától függenek. Az
önkormányzat
a civilek nélkül csak
részsikereket érhet el. Önökön múlik minden!
Egy közösségi sikernek az alapja a magán
ingatlanok rendjének megteremtése. Ha a porta
szép és rendezett, azzal már elindultunk a jó
úton. A következő megálló az utcafront. Egy
virágoskert, egy szépen nyírt és fákkal
beültetett zöldfelület sokat lendít az utcaképen.
A jó példa pedig ragadós. A régi időkben a
szomszédok azon versengtek, hogy kinek a
kerítése, vagy a kertje gondozottabb. Ez az
egészséges verseny rendezettséget szült. A
közterületekért természetesen az önkormányzat
felel, de engedtessék meg, hogy hozzáfűzzek
valamit. A minap megosztotta egy helyi lakó a
véleményét velem. Hiányolta a virágokat az
oszlopokról, a köszöntő táblák alól. Szebb
parkokat és még több fát látna szívesen. Az
önkormányzat szerepvállalását kérte. De vajon
csak az önkormányzat felel egy település
vonzó arculatáért? Én azt mondom, hogy nem.
A közösség nem csak véleményt kell, hogy
formáljon, a tetteire is szükség van. A sok apró
kis tett mind fontos része a közös sikernek.
Egy ház előtti tönkrement járda felújítása, egy
közlekedést akadályozó fa megnyesése, egy
eső után keletkezett hordalékkupac eltakarítása
az útról. Sorolhatnám. A mondandóm lényege
talán mindenki számára érthető: ha tudjuk,
akkor tegyük, ne várjunk a másikra! A
településünkért dolgozni nem szégyen, hanem
önzetlen áldozatkészség. Már rövidtávon is
megtérül! Az önkormányzatok szerepe
Magyarországon a jövőre nézve erősen
kétséges. 1990 óta hosszú és rögös utat jártak
be. Egyre több a rájuk rakott teher, de egyre
kevesebb pénzből gazdálkodnak (kivéve a
városok és a nagyiparral rendelkező községek).
Csór esete különleges. A város közelsége miatt
az ipar nem települ ki. Éppen azért az egyetlen
komoly bevételnek számító iparűzési adó
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tekintetében is jócskán az országos átlag alatt
vagyunk. Az államtól kapott juttatások nem
elegendőek a feladatainkra. És a jelek szerint ez
már rövidtávon is romlani fog. Hogy mi lesz a
jövő? Kérem, ne higgyék, hogy a keserűség
beszél belőlem, de sajnos azt kell mondanom,
nem látom bíztatóan az olyan forráshiánnyal
küzdő önkormányzatok helyzetét, mint Csór.
Ahogy egy másik cikkemben írtam, két
választási lehetősége van a testületnek. Az egyik
szerint az önkormányzat továbbra is a kezében
akarja tartani a korábban vállalt feladatait, ezért
magasabb béreket kell fizetnie a dolgozóknak,
hogy ne menjenek el máshová dolgozni, vagy
külsős vállalkozókat fizet meg. Ez viszont jóval
több forrást igényel. De mint írtam, az állam
több pénzt nem fog adni. Ebben az esetben
maradna az új adó bevezetése, vagy a
kommunális adó mértékének növelése. A másik
eset pedig az, hogy csökkentjük az
önkormányzati terheket, de egyben növekedni
fog a lakosság szerepvállalása a közfeladatokból.
Gondolok itt a közterületek magánterületekkel
határos részeinek rendezésére, a nagyobb
feladatok
esetében
társadalmi
munkák
szervezésére. Mert az önkormányzat pályázik
becsülettel, talán erről már mindenki tudomást
szerzett, de minden feladatra nem szerezhetünk
pályázati forrást.
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valamint a környezet rendezésére elég. A belső
megszépítésre nem kaptunk eddig támogatást.
Van bent jelenleg is két pályázatunk, ami
részben elég lehet belülre, de ha mind a kettő
nyer, akkor is marad még olyan feladat, ami a
falura hárul. Minden bizonnyal pár héten belül
kiderül,
hogy
nyertünk-e
ezeken
a
pályázatokon, vagy sem. És akkor letisztul a
kép. Akkor tudni fogjuk, hogy mennyibe
kerülne a belső megszépítés. Tudom, hogy a
lakosságnak
fontos az,
hogy valódi
ékszerdobozzá váljon a „művház”. Az állapota
miatti sok éves szégyen dacossá tett mindenkit.
Amint eljön az idő, fel fogunk keresni minden
helyi mestert, ha kell gyűjtést szervezünk, de
belül is újjá fogjuk varázsolni a közösség
erejéből a művelődési házunkat. És ez lesz
majd a közösség alkotó erejének nagyszerű
példája. Csak együtt sikerülhet!
Csete Krisztián
ISKOLAI HÍREK
Az utolsó újságcikk megjelenése óta is
bővelkedtünk érdekes programokban és persze
a tanulás hajrája is hátra volt még. A Music
Fashion Art and Managment jóvoltából
tanulóink rendhagyó énekórán vettek részt
Garami Gábor és Temesi Berci művész urak
vezetésével. Ellátogatott intézményünkbe
Csisztu Zsuzsa tornász világbajnok és Vincze
Ottó
labdarúgó,
akik az egészséges
életvezetésről tartottak interaktív előadást.

Reméljük, sokáig ilyen marad!
Mondandóm zárásaként egy példával
hozakodnék elő. A művelődési házunk
felújítására 45 millió forintot nyertünk. De ez
csak a külső hőszigetelésre, a tetőcserére, a
nyílászárók cseréjére, a fűtés korszerűsítésére,

Kirándulás a réten
Voltunk túrázni,

tartottunk gyermeknapot,
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diákjaink
kirándultak,
8.
osztályosaink
elballagtak, tanévet zártunk. Egy lelkes
szülőcsapat segítségével raklapokból bútorokat
készítettünk, amiket azóta is lelkesen használnak
a gyermekek. Az órák közti szünetekben, de
délutánonként is jó ezeken megpihenni,
beszélgetni.
A tanév vége közeledtével nem csak a témazáró
dolgozatok
nehezítették
tanulóink
mindennapjait, de a kompetenciamérés, valamint
az iskolai vizsgák is alapos felkészülést
kívántak.
A 2017/18-as tanévben kitűnő és
tanulmányi eredményt elért diákjaink:
1.

jeles

osztály: Kitűnő: Balom Zorka, Barbély

Benedek, Bodri Leila, Krihó Eszter, Sütő
Luca, Vizi Sára
Jeles: Bálint Hanna, Bartók Angyalka, Kun
Martin Ottó, Vincze Tamás
2.

osztály Kitűnő: Csete Natália, Hegedüs-

Ari Nóra, Nagy Cintia Víta, Prátscher
Dominik, Sütő Réka
3.

osztály Kitűnő: Hegedüs-Ari Mátyás,

Hollósi Bence, Kovács Lili, Vizi Zsófia
Jeles: Fister Bálint
4.

osztály Kitűnő: Komjáti Kíra, Szakács

Gábor
Jeles: Prátscher Dániel
5.

osztály Kitűnő: Fister Dorina

Jeles: Berkes Lara, Kun Ivette Alexa
6.

osztály Jeles: Regecz Hanna

Legjobb alsó tagozatos diák: Komjáti Kíra
Legjobb felső tagozatos diák: Szemenyei Péter
Egész éves kimagasló munkájáért igazgatói
dicséretben részesült: Hegedüs-Ari Mátyás
Tanulóinknak szívből gratulálok!
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Búcsú
A tanévzáró ünnepségen nem csak az elmúlt
tanév zárása történt meg, hanem elbúcsúztunk
kedves kolléganőnktől, Molnárné Tóth
Gyöngyitől is, aki 2018 szeptemberétől
nyugdíjba vonul. A tanévzárón és a tantestületi
búcsúzáson is hullottak a könnyek, a diákok
szép kis műsorral köszöntek el mindenki
kedves tanító nénijétől. Az alábbiakban ott
elhangzott beszédemből idézek néhány sort:
„Kolléganőnk 1979-ben végzett Győrben, az
Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola
tanító szakán, pedagógia és testnevelés
szakkollégiumi
képesítéssel.
A
pedagóguspályát elhivatottsága, gyermekek
iránti szeretete, a velük való foglalkozás öröme
miatt választotta. 1979 szeptemberében
jelentkezett a csóri iskolába, megüresedő
álláshelyre. Azóta lelkes tagja a mindenkori
tantestületnek,
volt
osztálytanító,
igazgatóhelyettes és munkaközösség-vezető is.
Munkavégzése során mindig nagy figyelmet
fordított
a
felzárkóztatásra
és
a
tehetséggondozásra. Tanítványai eredményesen
szerepeltek különböző versenyeken. A kevésbé
tehetséges tanulók számára is igyekezett
megtalálni azt a foglalkozási formát, amiben
sikereket érhettek el. Hivatása kapcsán fontos
megemlíteni, hogy mindig foglalkozott
tanítványai
lelkével,
személyiségével.
Szeretettel nevelte, ha kellett gondozta őket.
Már-már
második
anyukaként,
egyéni
igényeiket, szükségleteiket figyelembe véve,
de mindig következetesen tanította, oktatta
őket. Jó osztályközösségeket formált.
Hasonló jó kapcsolat jellemezte a szülőkkel
való viszonyát is. Ha problémája adódott azt is
mindig korrekt módon intézte. Példamutató,
szavahihető, igazságos pedagógus.
A kollégái szeretik, megbecsülik, véleményét
minden esetben kikérik. Bátran lehet hozzá jó
tanácsért fordulni, mindig segít és készségesen
áll a hozzá fordulók rendelkezésére. Mentoráló
pedagógusként sok gyakornoknak segített a
szakma
elsajátításában,
jó
példákat,
gyakorlatokat,
tanácsokat
adva
nekik,
bevezetve őket a tanítás művészetébe.
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Gyöngyi néni első és utolsó osztálya
Az évek során a helyi közösségbe is
beilleszkedett, annak elismert és megbecsült
tagja lett. Az iskola hagyományait felhasználva
alakította ki pedagógiai munkáját. Tanítványait
településük, iskolájuk szeretetére nevelte.
Kiemelten
foglalkozott
tisztelettudásra
neveléssel is. 2005-ben érdemes és eredményes
munkássága
elismeréseként
a
Magyar
Köztársaság Elnöke a Magyar Köztársasági
Bronz Érdemkereszt kitüntetést adományozta
részére, 2018-ban pedig Pedagógus Szolgálati
Emlékéremmel
jutalmazta
munkáját
a
miniszter.”
A nyugdíjas évekhez ezúton is kívánok neki
egészséget, örömet és sok-sok szeretetteljes
pillanatot családja körében!
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Bagdy Emőke-, mivel iskolánk egyetért a
Boldog Iskola cím célkitűzéseivel. Jelenleg a
pályázattal kapcsolatos tevékenységek folynak.
A tanév végén ehhez kapcsolódva képkirakót
készítettek a 3.,5. és 6. osztályos tanulók
puzzle sablonra, s az egyéni alkotásokból egy
közös
montázst
állítottak
össze.
A
Boldogságóra projekt, a tízhónapos program
tematikájának ütemezése szerepelni fog a
következő tanév munkatervében is.
Nagy örömmel jelentem be, hogy sikeresen
pályáztunk az Erzsébet Tábor „Őszi balatoni
tábor csóri gyerekeknek” c. projektjére,
melynek köszönhetően 2018. szeptember 1012. között iskolánk tanulói Fonyódligeten
táborozhatnak. Azt gondolom, nem is kell
ennél jobb hír a nyári szünidőre!
Az iskola felújítása a tanévzárást követően,
június 18-án el is kezdődött. Sor került a
födém szigetelésére, valamint a nyílászárók
cseréjére. Bízom abban, hogy szeptemberben
megújult,
megszépült
iskolaépületekben
köszönthetjük az új tanévet.

Pályázatok
Intézményünk sikeresen pályázott a Denso
Gyártó Magyarország Kft. által meghirdetett
interaktív tábla beszerzésre irányuló kiírásra,
megszületett már a támogatási megállapodás is.
Ennek kapcsán szeptemberben már be is szerelik
az újabb interaktív táblát a gyerekek és
pedagógusok nagy örömére.
Elballagtak
Kedves Gyerekek! Vigyázzatok magatokra és
egymásra is, szeptemberben várunk
Benneteket az iskolába!
A nyári szünidőre kívánok mindenkinek jó
pihenést, szép időt, sok élményt, feltöltődést!
Friss hírek: www.csoriiskola.hu
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Csatlakozni
kívánunk
a
Boldogságóra
programhoz - melynek fővédnöke Prof. Dr.

Cseténé Szabados Amrita Teresa
igazgató
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Óvodai hírek, események
Márciusban megtartottuk a Víz világnapját.
Mindenki kék ruhában jött ezen a napon, és
vízzel kapcsolatos játékokat, kísérleteket
végeztünk. Felhívtuk a gyermekek figyelmét a
víz és környezetünk védelmének fontosságára.

Nyílt napra vártuk az érdeklődő szülőket
(március 23.), ahol betekinthettek az óvoda, a
csoport délelőtti életébe. Vártuk a húsvéti
nyuszit, „aki” ajándékait a játszótéren, bokrok,
fák tövében rejtette el. Minden kisgyermek
megkereste, megtalálta a sajátját.
Tavasszal elkezdtük az óvodai kiskert
gondozását,
veteményeztünk.
Nagyméretű
dömperekkel
bővítettük
az
udvari
játékkészletünket.
Megfigyeltük a visszaköltöző madarakat (gólya,
fecske). Április 21-én megemlékeztünk a Föld
napjáról.
Gyakoroltuk
a
szelektív
hulladékgyűjtést
is
játékos
formában.
Egészséghetet tartottunk, mely során a
testmozgás, az egészséges étkezés fontosságát
hangsúlyoztuk. Gyümölcssalátát készítettünk.
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Áprilisban zajlott az óvodai beiratkozás, ahol
vártuk a jövő tanévtől óvodánkba járó
gyermekeket, szüleiket.
Új óvodásaink lesznek ősztől:
1. Boda Zoé Lia
2. Csete Bendegúz
3. Hegedüs-Ari Anna
4. Kovács Mercédesz Rubina
5. Mihály Bálint
6. Noszkó Patrik Viktor
7. Péter Anita
8. Rechner Lilla
9. Sánta Annamária
10. Soltész Krisztián Tibor
11. Szedlák Izabel
12. Török Marcell Ferenc
13. Volkensdorfer Amira
14. Viniczai Kiara
A nyár folyamán szívesen látjuk őket, hogy
ismerkedhessenek az óvó nénikkel, az
óvodával.
Májusban köszöntöttük az édesanyákat verssel,
dallal, ajándékkal, majd a Madarak és fák
napjára emlékeztünk. Gyermeknap alkalmából
fagyizhattak gyermekeink.
Részt vettünk a Kihívás napján (futás, aerobic),
mivel fontos, hogy a gyermekek életébe
beépüljön egészségünk védelme és a mozgás.
Készülődtünk az évzáróra, nagycsoportosaink
a ballagásra is. Ezt az esemény június 1-én
tartottuk.
Akiktől búcsúzunk:
1. Csete Márton
2. Gajdán Benett
3. Képli Panni
4. Lits Fruzsina
5. Malina Erik Gyula
6. Molnár Ármin
7. Molnár Kristóf
8. Németh Noémi
9. Péntek Ádám
10. Szabó Nóra Lívia
11. Szalay Liza Emma
12. Szemenyei Noé
13. Tóth Csanád Attila
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A búcsúzást egy oviban alvós éjszakai bulival is
emlékezetessé tettük számukra.
A Katica csoportosok műsort adtak a faluban
zajló jótékonysági lovasbemutatón is. Köszönjük
nekik is, valamint az esemény szervezőinek,
résztvevőinek a belefektetett munkájukat,
idejüket és az anyagi felajánlásokat óvodánk
részére.
Júniusban hagyományos közös kirándulást
tettünk a szülőkkel együtt a Gaja-völgyi
Tájcentrumba.
Köszönjük
az
aktivitást,
segítséget ezen az eseményen, és az egész tanév
során mindenkinek.

A Gaja-völgyben
A „Vigyázz Rám” Alapítvány a farsangi
mulatság adományaiból egy jó minőségű
projektort vásárolt az óvodának. Nagy örömmel
nézik a gyerekek a kivetített bemutató videókat,
mesefilmeket,
diavetítéseket.
A
baráti
lovasbemutató
szervezőinek
adományából
előreláthatólag udvari labdabedobót (Polyball)
fogunk vásárolni. Az Alapítvány sikeresen
pályázott
a
csóri
önkormányzat
civil
szervezeteknek szóló támogatására. Az elnyert
összegből a nagy homokozó fölé árnyékolót
szeretnénk telepíttetni.
Óvodánk nyitva tartása: 2018. július 31-ig tart.
Augusztusban az Iszkaszentgyörgyi Vackor
Óvoda várja az előzetesen bejelentkezőket.
Az új tanév 2018. szeptember 03-án kezdődik.
Jó pihenés kívánunk mindenkinek! Az óvoda
dolgozói
Wittmanné Csapó Anikó
intézményvezető

CSAK Önöknek…
CSAK röviden 
Nyár közepe, nyaralások időszaka… Most mi
is pihenünk, mert nagy projekt előtt állunk.
Az idei nagy, örömteli hírünk, hogy
megnyertük a Mol „Zöld park ” pályázatát.
550000Ft-ot kapunk a Fő téri park
felújításához. Ennek 60%- át növényre kell
fordítanunk. A maradék összegből pedig egy
pergolát szeretnénk felállítani, ehhez a falu
asztalos, kőműves, festő szakembereinek
segítségét kértük. Az önkormányzat pedig
ígéretet tett arra, hogy a mi felújításunkkal egy
időben elvégzi a járdák letételét. Terveink
szerint a munkálatokat augusztus közepén
kezdjük, ehhez minden segítséget (eszköz,
anyag, munka) elfogadunk. A park mindenkié
lesz, szépítsük együtt! 
A következő nagy esemény az idén is a IV.
Káposztafesztivál, szeptember 29, szombat.
Rossz idő esetén október 6.
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 játszótérre szeretnénk
padokat, asztalokat kihelyezni), ennél nagyobb
összegű felajánlásokat is elfogadunk. Amit mi
adunk: kötény, fa a főzéshez, illetve 2 fej édes
káposzta vagy 1 kg savanyú káposzta.
Folyamatosan lehet már jelentkezni, részletes
információ: 0630352-31-36 (GombaszögiSzalai
Tímea),
0630536-16-48
(Bódis
Veronika) telefonszámokon.
Színes programokkal várjuk a főzőket és a
főzni nem kívánó vendégeket, nézelődőket.
Részletes programot majd a plakátjainkon
láthattok a szokott helyekre kitéve (fagyizó,
buszmegállók, orvosi rendelő, bolt...), illetve
facebook-on a CSAK oldalán, és Csór község
oldalán.
Kérlek Benneteket, kövessétek figyelemmel
ezeket a csatornákat, más lehetőségünk sajnos
nincs a Veletek való kapcsolattartásra.
Természetesen a fesztivál után is lesznek még
érdekes események, ahová nagy szeretettel
várunk Benneteket:
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November
09. Márton napi felvonulás, esőprogram:
Kultúrház- játékos vásár
 Retro disco
December
02. I. Advent
06. Mikulás ünnepség,
09. II. Advent
16. III.Advent- Karácsonyváró nap
23. IV. Advent
Bízom benne, hogy még mindig úgy
gondoljátok, a CSAK aktívan dolgozik a falu
életének
színesítésében,
célkitűzéseink
értelmesek és előremutatóak.
Remélem továbbra is támogattok bennünket,
akár
anyagilag,
akár
azzal,
hogy
rendezvényeinken egyre többen részt vesztek.
Számlaszámunk:
10400889-50526785-75751003
Mindenkinek további szép nyarat kívánok!
Üdvözlettel: Bódis Veronika, CSAK elnök

Meghívó

ismerkedési estet tartottak.
Május 26-án - immár szokásosan - a
katonafiúk a HEMO-ban léptek fel a Honvéd
Nyugállományúak
által
szervezett
Katonanóta és Katonadal Fesztiválra, ahol
nagy sikert arattak.
Június 2-án tartottuk összevontan az első
féléves
névnapokat,
köszöntöttük
mindazokat, akik ebben az időszakban
ünneplik névnapjukat.
Június 9-én a Muzsikál az erdő rendezvényen
vettünk részt, ahol mind a népdalkör, mind a
katonafiúk felléptek.
Június 23-án Budaörsre utazott a csapat, ahol
a Vass Lajos népzenei verseny középdöntőjén
vett részt a népdalkör - arany minősítést
kaptak.
Június 30-án nagyszabású halsütés volt a
Nideczki házaspár jóvoltából, a balatoni
halállomány jó részét megkóstolhatta a
tagság: keszeg, kárász, garda.... Jókora adag
halat sütöttek ki, ahogy a mellékelt képen is
látható, és akik eljöttek, nagyon jól érezték
magukat.

Szeretettel meghívjuk önöket a 2018.
Szeptember 1-én Csóri szüreti felvonulásra.
Indulás 12:00-kor a Kultúrháztól.
Útvonal: Magyar utca, Alsótabán utca, Ifjúság és
Radnóti sarok, Belátó utca, Dózsa és Széchenyi
sarok, Táncsics és Széchenyi sarok, Táncsics
domb alja, Petőfi- Kossuth elágazás, Kultúrház
előtt.
20:30-kor Nyitó tánc a Kultúrházban, Bál 21:00.
Bálban a jókedvről gondoskodik: Szőke Zoltán
"Sudri"
SZERVEZŐK

Jó barátok írják
Május elején a népdalkör Székesfehérváron
lépett fel anyák napi ünnepségen. Május 4-én
ellátogattunk Tésre, ahol az ottani nyugdíjas
klub meghívására részt vettünk a Bakonyi
Vigasságok nulladik napján. Felléptek a
katonafiúk és a népdalkör is.
Másnap egy kisebb "küldöttség" látogatott el
Szabadbattyánba, a battyáni nyugdíjas klubbal

Bíró Ágnes

In memoriam..
Emlékszem, amikor az első pár újsághoz írt
cikkeit elolvastam, akkor azonnal felmerült
bennem, hogy ilyen egységes szerkezetű,
lendületes, de mégsem csapkodó cikkeket nem
írhat egy hetven éves nénike. Több mint egy
évnek el kellett telnie, hogy megértsem, Ilonka
néni bizony egy valódi nagy lélek, s nem
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utolsó sorban írói vénával is meg van áldva.
Csehi Istvánné, de ahogy mindenki ismerte,
Ilonka néni 2002 végén írt először az újságba.
Onnantól fogva rendszer cikkíró, egy üde
színfolt volt a településünkön. Csodás
személyisége, magával ragadó optimizmusa
máig fenn tartja bennem a kérdést: miért hívta
magához az Úr? Az újság, a nyugdíjas egyesület
és az egész település nagy veszteséget
szenvedett, hogy Ilonka néni 87 éves korában
eltávozott az árnyékvilágból. Az Új-Krónika
újság írói nevében szeretném kifejezni
együttérzésünket Ilonka néni családjának.

Maradjon meg mindenki emlékében Ilonka
néni, ilyen mosolygósnak
Csete Krisztián

Dr. Lukács László néprajzkutató
előadása 2017. október 20-án a
községházán az Értékműhellyel a
századok nyomában című
előadássorozatban (2. rész)
Belkó Péter könyvében Csórt Nógrád megyébe
helyezi. Így írja: Csóri csukának nincsen mája. A
Csóri Csukában egyszer megszállt Mátyás, az
igazságos, és csukamájat akart enni csupa
tréfából, mert jól tudta, hogy a szakácsné azt
nagyon szereti. Az a királynak azt feleli, hogy a
csóri csukának nincs mája. Akkor a palotai
pálcának sincsen száma – feleli a király. Meg
akarta a szakácsnét veretni, ám a csukamáj
azonnal az asztalon termett.
Biharban úgy tudják, hogy Csór a Székelyföldön
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van. Mátyás királlyal így történt a nevezetes
eset: Amikor Mátyás király Székelyföldön járt,
Csór községbe érkezett, ahol meghívták
ebédre. Akkor ezt mondta, azért szeretem a
székely menyecskét, mert tudja főzni orjával a
lencsét! Majd később tálalták fel a halat máj
nélkül, mert elfelejtették odatenni azt. Erre azt
mondta a király, ha a csóri csukának nincsen
mája, a mogyorófavesszőnek sincsen száma!
A másik néprajzi értéke Csórnak, az a
káposzta. Meszes Palota, kőporos Inota és
pulutykás Csór. A falucsúfolók, hacsak egyegy szóval is, nagyon jellemeznek egy falut.
Például a csákberényieket bicskásoknak
nevezték; azt tartották róluk, hogy a bugylifán
terem a bugylibicska. Van egy hármas
falucsúfoló is ezen a vidéken: A csákberényi
bugylibicskával megnyúzták a sörédi békát, és
utána a csákvári csanakban megfőzték.
A csurgai káposzta volt itt Csóron a
legkedveltebb káposztafajta. Saját maguk
termesztették a csóriak a káposztát, amely
magját nagy gonddal őrizték a következő
vetésig a pincében. Egy kiló káposztamag egy
mázsa búzával volt azonos árban. A Fehérvári
piacon egykor a káposztamagot gyűszűvel
mérték. Csórról nagyon sok tonna káposztát
szállítottak eladásra. A velencei vásárra
minden ősszel vittek, és volt úgy, hogy Csórról
100-120 szekeret is számoltak a vásáron.
A szőlő nagyon híres volt, de csak a baglyasi,
amelyet külföldre is el tudtak vinni, mert nem
tört meg. Gyümölcsfákkal is rendelkezett Csór,
a legtöbb az a meggyfa volt. Itt Csóron is –
mint sok településen – szobrot állítottak Szent
Vendel, az állatok védőszentje tiszteletére. A
szobor a kastély előtt állt, mára azonban a
templomkertbe került át.
Mindenképp meg kell említenem dr. Kisari
Sándorné Pap Kovács Magdát, aki időt és
energiát nem kímélve beleásta magát Csór
község történelmébe. A szüreti mulatság és a
lakodalmak néphagyományaitól kezdve a
szántás-vetés hagyományáig mindent tökéletes
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részletességgel írt meg. Egyik csodálatos könyve
a 2004-ben kiadott Csór község története című
kötet.
Ezek röviden Csór néprajzi értékei, melyeket
összehasonlítva más falvakkal, elmondhatom,
hogy szerencsére nagyon sok van belőlük.
Sajnos egyre nehezebben lehet a régi értékeket
kutatni, mert egyre kevesebb ember él, aki
valójában ismerte, és gyakorolta a hagyományokat, a régi népszokásokat. Köszönöm, hogy
meghallgattak.

Anyatejes világnap alkalmából
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Hogy egy baba mennyire sokat gyarapszik, az
számos tényező mellett egyrészt az édesanya
megfelelő szoptatási gyakorlatán, és a baba jó
szopási technikáján múlik, másrészt a genetikai
tényezők sem elhanyagolhatóak. Fontos tudni,
hogy az anyatejes táplálás mellett a csecsemő
zsírsejtjei
átmenetileg
megnagyobbodnak
méretben, de számban nem. Ez a magyarázata
annak, hogy a kezdeti hónapokban rohamszerűen
meghurkásodó babák idővel megnyúlnak, és
elvesztik gömbölyű formáikat. És ez az oka annak
is, hogy az anyatejjel táplált csecsemők felnőttként
sokkal kisebb arányban lesznek túlsúlyosak.

1. Megváltozott a lefejt tej színe, minősége. Lehet,
hogy már nem tápláló az anyatejem?
Anyatejből nincs rossz minőségű! Az extrém
módon éhező anyáknál egy idő után valóban
csökken az anyatej minősége, de ez manapság
szerencsére nem annyira gyakori, mint pl. a
háborús időszakokban.
Az anyatej színe változik. A kolosztrum általában
sárgás, míg az érett tej többnyire kékes-fehér. Az
árnyalatok azonban széles skálán mozoghatnak. Az
anyák általában nem is tudják, milyen színű a tejük,
hacsak nem fejik le. Az esetek többségében nincs
ok aggodalomra a tej színe miatt. Ha azonban az
anya aggódik emiatt, érdemes szakemberhez
Ha igény szerint szoptatok túletethetem a babát?
fordulni. Az esetek túlnyomó részében a szín az
Nem terheli túl az emésztőrendszerét a gyakori
anya étrendjének következménye. Az ételszínezészoptatás?
kek, erős színű ételek például megváltoztathatják a
Igény szerinti szoptatás esetén a baba maga
tej színét.
szabályozza a szoptatások gyakoriságát és hosszát,
így annyi táplálékhoz jut, amennyire szüksége van.
Ha szoptatni szeretnék, alig ehetek valamit,
Ez napi 400 millilitertől 1200-ig bármennyi lehet a
nehogy fájjon a baba hasa!
gyakorlatban, az átlagosnak a napi 800 milliliteres
Az első hetekben valóban oda kell figyelni, hogy a
anyatejfogyasztást tekintjük. Ha „túl” gyakran szopik
klasszikus puffasztó ételeket kerülje a kismama, de
egy csecsemő, akkor a gyomra is akkora lesz,
fokozatosan vissza lehet majd térni a változatos
amennyit egy szopáson belül elfogyaszt, így kisebb
étrendhez. Ki kell tapasztalni, hogy a kisbaba adott
azon társai gyomránál, akik ritkábban igénylik az
időszakban milyen ételekre reagál hasfájással, így
anyatejet. Így tehát nem terhelődik túl az
egy kis ideig azok bevitelét célszerű korlátozni,
emésztőrendszer. Emellett nem utolsó szempont,
vagy felfüggeszteni. Pár hét elteltével azonban
hogy a szoptatásnak nem kizárólag nutritív szerepe
lehet, hogy ugyanaz az étel már nem okoz
van, hanem pszichésen is támogatja a babát.
problémát, így újra bevezethető. Az anyatej íze
Általában az igény szerint szoptatott csecsemőknél
folyton változik az elfogyasztott táplálékoknak
egy idő után (leggyakrabban 3 hónapos kortól) beáll
megfelelően, így a hozzátáplálás is könnyebben
a rendszer az étkezések terén, így kiszámíthatóbbá
megy majd 6 hónapos kortól.
válnak a napok.

Minden évben augusztus elsején van az
Anyatejes Világnap, augusztus első hete pedig az
Anyatejes világhét. Ez alkalomból szeretném
köszönteni a szoptató édesanyákat, akik már
önmagában az anyatejes táplálással is
hozzájárulnak gyermekük optimális testi-lelkiszellemi fejlődéséhez. Kívánok sok örömet,
egészséget, kitartást a további szoptatáshoz és
gyermekneveléshez.
Az elmúlt években a szoptatás előnyeiről volt
szó az anya és a csecsemő szempontjából. Most
néhány gondolatébresztő sort írnék pár gyakori
tévhittel kapcsolatban:
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A
szoptatás
tönkreteszi
a
szervezetemet,
csontozatomat?
A szoptatásra épp az ellenkezője igaz: a hosszú távú
szoptatás igazolhatóan csökkenti a csontritkulás
kockázatát. És nem is ez az egyetlen hosszú távú
egészségügyi előny, amit a szoptatás mintegy
jutalmul az anyáknak ad. Pl. csökkenti az emlő- és
petefészekrák, időskori cukorbetegség kockázatát,
segíti a várandósság előtti testsúly visszanyerését.
Ha sokat bukik, szoptasd ritkábban!
Ezt tanácsolják sokan, ám anélkül, hogy valaha bárki
is igazolta volna, hogy a hosszabb szoptatási
időközök csökkentenék a bukás gyakoriságát. A
gyakorlatban éppen az ellenkezője igaz: a
gyakrabban szoptatott baba hasába egyszerre
kevesebb tej kerül, így a pocak feszülése és a
bukások gyakorisága, mértéke is csökken. Ha innen
közelítenénk meg a kérdést, valamivel kevesebb
babánál merülne fel a refluxbetegség gyanúja.
Ha beteg, lázas vagyok, nem szoptathatok?
Persze betegsége válogatja, de nagyon kevés az,
amely valóban indokolja a szoptatás abbahagyását
vagy legalább felfüggesztését. Ilyen például a HIVfertőzés, a humán T-sejtes leukémiavírus fertőzés, az
aktív, kezeletlen tuberkulózis, vagy a közvetlenül a
mellbimbón elhelyezkedő herpesz. A hétköznapi
betegségek, fertőzések esetében éppen hogy jó
megoldás szoptatni, mert így át tudjuk adni a
babának a betegség ellen védő, vagy a védekezést
segítő immunanyagokat. A hétköznapi fertőzések
egyébként sem az anyatej közvetítésével terjednek,
hanem legtöbbször cseppfertőzéssel.
Minden szoptató édesanyának és várandósnak
javaslom a www.szoptatasportal.hu oldal írásait,
amiből a cikkben is használtam fel részleteket.
Emellett a www.lllfuzetek.hu is szakmailag
elfogadott,
a
mai
tudásunknak
megfelelő
információkat tartalmaz az anyatejes táplálással
kapcsolatosan.
Szántayné Mikáczó Krisztina
védőnő

Idén a Family Rock Club szervezésében a csóri
sporttelepen július 21-én a VII. F.R.C.
Rockfesztivál, augusztus 11-én a XXIV. Effekt
Születésnapi Party, augusztus 24-én a X.
Csuka Feszt pénteki Rock estje kerül
megrendezésre.

Eleinte sokan nem hittek benne, de az évek
múltával
bebizonyosodott,
hogy
van
létjogosultsága ezeknek a rendezvényeknek,
köszönhetően a fanatikus szervezőknek,
rendezőknek.
Felléptek
itt
feltörekvő
zenekarok, külföldi zenekarok, és magyar
rocklegendák is, mint például a Lord, a
Pokolgép, a Kalapács zenekar, a Zorall, a P.
Mobil, stb.
A X. Csuka Feszt pénteki Rock estjével
köszöni meg a Polgármesteri Hivatalnak a
támogatást, segítséget a Family Rock Club.
Semmit nem veszítve a lelkesedésből a
jövőben is igyekszik segédkezni a Club, ezen
családias,
jó
hangulatú
rendezvények
létrehozásában, bővítésében.
Holdosi Sándor

SPORT
Fogathajtás

Csóri rockélet
Így kezdődött: Évekkel ezelőtt négy zenekar egy
kamion platóján csinált szabadtéri bulit-óriási
volt. Kicsi hely, kicsi rendezvény, a semmiből a
semmi közepén, de van! És lesz!

Verseny közben
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Május 31. és június 3. között rendezték meg
Mélykúton a II. Nemzetközi Fogathajtó Versenyt
és az 55. Magyar Derbyt. A versenyen Palkovics
Dávid póni egyes fiatal kategóriában óriási
fölénnyel nyert. Azt a Szajkó Liliánát előzte
meg, aki több szállal is kötődik Csórhoz.
Mindkettőjüknek gratulálunk a szép sikerhez!

Európa Bajnokságon. Az EB-n egyéni
csúcsához közeli idővel ért célba, amelyet
nemcsak edzője, versenyzőtársai, hanem a
versenyre ellátogató családtagjai is örömmel
fogadtak.

CSK

Labdarúgás
Szoktuk volt mondani: Új év, új remények. A
valóság persze a pályán születik. A gárda
nagyrészt egyben marad, pár igazolásról lehet
csak szó. A tavalyi szezont a felnőtt csapatunk a
11. helyen zárta, főleg a tavaszi remeklés miatt.
A következő szezon kemény lesz, mivel minden
csapat erősödött. Az első hivatalos tétmeccset
augusztus 5-én 17 órától játszuk Magyaralmáson
(Fejér megyei kupa).
A TAO támogatásból megépült új 150 fős lelátó
hivatalos avatása az augusztus 25-i Csór 20
évvel ezelőtti bajnokcsapata-MTK öregfiúk
mérkőzésen lesz, 17 órától.

Őze Tibor

Kenyérünnep
Akik szívesen ismerkednének, kóstolnának
remek hangulatú program lehetőségek közül
választhatnak. Budapesten, a MOM Kulturális
Központban, a Kenyérlelke fesztiválon,
augusztus 20-án 10-21:00-ig, illetve Csóron, az
Ifjúsági ház udvaránál, augusztus 19-én, 10:00tól. Akik sütnének is a kemencében, kérjük
jelentkezzenek a Polgármesteri Hivatalban,
augusztus 17-ig. Várunk minden kedves
érdeklődőt! Idén legyen tele a kemence
ropogósra sült (vadkovászos) kenyerekkel!

Elkészült az új lelátó
CSK

Atlétika
Az elmúlt hetekben két versenyen is kiemelkedő
eredményeket ért el a Hunyadi színeiben Tóth
Norbert. Június 16-án Győrben megnyerte élete
első 10000 méteres gyalogló bajnokságát, majd
három héttel később, szintén Győrben részt
vehetett a hazánkban megrendezett Ifjúsági

Abda-Csete Anna

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

