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Békés, Áldott Kará-
csonyt és Boldog Új 

Évet kívánunk! 
 

 
 
 

Szálljatok le, szálljatok le 
Karácsonyi angyalok! 

Zörgessetek máma este 
Minden piciny ablakot! 
Palotába és kunyhóba 
Nagy örömet vigyetek, 
Boldogságos ünnepet! 
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A Polgármester naplója 
 
Tisztelt Polgártársak! A júliusi Új-Krónika 
megjelenése óta eltelt időszak eseményeit 
szeretném most Önöknek megírni. 
 
A képviselő-testületi üléseken történtek:  
 
Szeptember 5. Lakossági kérés érkezett a Belátó 
szőlőhegyhez tartozó Fenyves dűlő 
közvilágítással való ellátására. A testület döntött, 
hogy a kereszteződésbe elhelyeztet egy lámpát. 
Döntés született, hogy pályázatot adunk be a 
Belügyminisztériumhoz, hogy a működésünkre 
plusz forrást biztosítsanak.  
 
Október 4. A képviselők döntöttek arról, hogy a 
Művelődési Házban, az újonnan kialakítandó 
könyvtár helyiségének felújítására 
(vakolatjavítás, glettelés, festés) a szükséges 
anyagi forrást biztosítja. Felülvizsgálták a 
képviselők az önkormányzati lakások és üzleti 
helyiségek bérleti díjait. Januártól a jövő évre 
prognosztizált inflációval fognak a díjak 
megemelkedni. Döntés született a teherautós 
szennyvízszállításról. Az eddigi vállalkozóval a 
szerződést felmondtuk, új pályázatot írtunk ki. 
Valamint meghirdettük a szociális tűzifa 
pályázatot.  
 
November 6. Elbírálásra kerültek a beadott 
szociális tűzifa pályázatok. 55 háztartás kapott 
idén fát. Januárban újabb kört írunk ki, ahová 
megint lehet pályázatokat beadni a megszokott 
módon.  
 
November 29. Elbírálásra kerültek a Bursa 
Hungarica pályázatok. Minden pályázó 
megkapta az 5000 Ft/hó támogatást. Döntés 
született arról, hogy önkormányzatunk 
közbeszerzési eljárást ír ki az orvosi rendelő 
energetikai felújítására. A forrást (34.437.720 Ft) 
az Európai Unió biztosította. Terveink szerint a 
kivitelezés áprilisban kezdődhet meg. Szintén 
ezen a napon lakossági fórumot is tartottunk a 
helyi építési szabályzat felülvizsgálatával 
kapcsolatban. A jelen levő tervezőhöz lehetett 
kérdéseket intézni. Úgy vélem, hogy mindenki 
megkapta a kérdéseire a válaszokat, így az 
engedélyeztetési folyamat tovább haladhat. A 
jogerős szabályzat február legvégére kerülhet 
használatba. A teljes munkaanyag továbbra is 

megtekinthető településünk honlapján 
(www.csor.hu). 
 
Egyéb történések a település életéből: 
 

Elsőként szeretném megköszönni minden 
polgárnak, hogy visszavették gondozásukba 
az Ady endre utca közterületeket. Ezzel nagy 
terhet vettek le a vállunkról.  

Január óta zajlottak az önkormányzati 
épületek korszerűsítései. A cikk írásakor 
elmondhatom, hogy a Művelődési Házban már 
csak az E.ON által vállalt nagyobb kapacitás 
hiányzik, ami alapja a napelemes fűtésnek. 
Ameddig ez nincs kész, addig nem tudunk 
fűteni, így a használata is korlátozott. Az 
ígéretek szerint január végére meglesz a 
bővítés. A két iskolaépület felújítása nagyrészt 
befejeződött. Apróbb javítások ugyan vannak 
még, de ezek már nem befolyásolják a tanulók 
életét. Így aztán elmondhatjuk, hogy a felső 
iskolában végre megvalósult a szülők álma. A 
vizesblokk bekerült az épületbe, valamint a 4. 
osztálynak is itt lett tanterme.    

 

 
Szép iskola, igényes környezetben 

 

A nyári viharok több kárt is okoztak a 
közvagyonban. Az utak helyreállítására beadott 
vis maior pályázatunk elbírálása csúszott. 
Érdeklődésemre a minisztériumban azt 
mondták, hogy nagyon lassan haladnak a 
pályázatok áttekintésével, így legkorábban is 
februárban várható döntés. A fóliasátorban 
keletkezett kárt az önkormányzati dolgozóink 
javították ki, így „megúsztuk” az anyagköltség 
finanszírozásával. 

Sajnálatos, hogy idén nem kaptunk állami 
támogatást a járdáink felújítására, de bízom 
abban, hogy a jövőre meginduló Modern 
Falvak Programból Csór is részesülhet 
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fejlesztési támogatásban.  

Idén is megrendezésre került a Szüreti 
felvonulás. Soha nem látott létszámban vonultak 
végig a fiatalok a falun, ami azt mutatja, hogy a 
település egyik legrégebbi népi hagyománya 
megmaradhat. Köszönöm a szervezőknek a sok 
munkát és az áldozatokat! 

Önkormányzatunk közel két millió forintot 
nyert EU-s forrásból a következő két évre 
rendezvények fejlesztésére. Ebből jövőre 
szeretnénk egy Egészség-hetet szervezni, 
kombinálva az amatőr olimpiával. Várható 
időpontja: 2019. április 29. – május 5. 
Önkormányzatunkat a szervezésben a Csóri 
Alkotó Közösség segíti. A maradék összeg 
felhasználásáról később döntünk. 

Idén ősszel a helyi civil szervezetekkel 
összefogva nagyszabású parkfelújításba 
kezdtünk a Fő téren. Ezt minden bizonnyal már 
Önök is látták. Két tucat fát, közel száz cserjét 
ültettünk el, valamint kivágtuk a fekete fenyőket 
és az akácokat, amik már kiöregedtek, meg 
amúgy sem illettek a park jövőbeni arculatához. 
Ezeket a munkákat már az utánunk következő 
generációknak végeztük. Remélem mindenki 
vigyázni fog rá és örömmel használja majd. 

November 1-től apróbb változás történt a 
hulladékszállításban. Ettől a naptól ugyanis a 
Várpalotai Közüzemi Kft munkatársai végzik el 
a feladatot. Amennyiben szerződéssel 
kapcsolatos kérdésük, vagy lomtalanítási 
szándékuk van, akkor az alábbi telefonszámot 
hívják: 88/592-110. Minden egyéb változatlan 
maradt. 

 

 
100 év után… 

 

November 11-én emlékezetes avatásra 
került sor a Fő téri parkban, hiszen hivatalosan 
is átadásra került az Első Világháborús 
emlékmű. Úgy vélem, hogy ez egy nagyszerű 
összefogásból elkészült valódi szimbóluma 
lehet majd az elesett katonáknak, annak az 
áldozatnak, aminél nagyobbat nem tud adni 
egy ember a hazájáért. Köszönöm 
mindenkinek, aki akár csak egy bátorító szóval 
is támogatta a munkánkat! Újra bizonyságot 
nyert, hogy ha van összefogás, akkor van siker 
is. Az építést közel 5 millió forinttal támogatta 
a Közép- és Kelet-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. A 
szükséges önerőt (500 ezer forint) az 
önkormányzatunk biztosította. 

Jó hír, hogy a téli rezsicsökkentésre beadott 
lakossági pályázatokat elfogadta a 
minisztérium, így minden csóri pályázó 12 
ezer forintos támogatást kap abban a formában, 
ahogy a beadott kérelmében jelezte. Az 
önkormányzatunk fogja a kiszállításokat 
végezni januárban. Előbb nem tudjuk sajnos, 
mert le kell szervezni a beszerzéseket. 

Nagyon sok lakos érdeklődött a jegyzőnél, 
vagy nálam a kutak bejelentéséről. Dr. Kmetz 
Norbert jegyző úr arra kért, hogy 
tájékoztassam Önöket arról, hogy a kormány 
elfogadott egy módosító javaslatot, ami 
meghosszabbította 2020 végéig a kutak 
bejelentését, engedélyeztetését. Egyelőre 
pontosabb információnk nincs. 

A közös hivatalunk ügyfélfogadási rendje: 
December 21-ig a nyitva tartásunk a 
megszokott. Utána a hivatal már nem lesz 
nyitva idén. Első munkanap: 2019. január 2. 
(szerda) 

Végezetül pedig szeretnék egy nagyon rövid 
összegzést készíteni az évről. Úgy vélem sok 
siker, s némi kudarc után sikeresnek 
nevezhetem 2018-at. Sok mindent meg tudtunk 
valósítani a terveinkből, de természetesen 
maradt még bőven. Büszke vagyok arra, hogy 
a helyi emberek közül egyre többen 
megtalálják a falu vérkeringéséhez a 
kapcsolódási pontot. Ahogy 2018-ban, úgy 
jövőre is, próbálunk mindent megtenni azért, 
hogy jól érezzék magukat a falunkban. 
Keressenek minket (képviselőket és hivatali 
dolgozókat) bátran, hiszen ha tudunk, segítünk, 
ha pedig nem tudunk, akkor megmutatjuk az 
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utat a cél irányába.  
 

Kívánok most a közös hivatal és az 
önkormányzatunk nevében minden kedves 
polgártársunknak Áldott, Békés Karácsonyt, 
valamint egy közös sikerekben gazdag Új 
Esztendőt! 
 

Csete Krisztián 
 

Iskolai hírek 
 

Az új tanévben szeretettel köszöntöm kedves 
olvasóinkat! Szeptember 3-án, az ünnepélyes 
tanévnyitóval kezdetét vette a 2018/2019-es 
tanév. Ez az esemény az 1. osztályosok számára 
volt a legizgalmasabb, a jeles alkalomból 
emléklapot vettek át diákjaink: Csete Márton, 
Gajdán Benett, Hári László, Lits Fruzsina, 
Malina Erik Gyula, Molnár Kristóf, Németh 
Noémi, Péntek Ádám.   A gyerekek nem sokáig 
ültek az iskolapadban, hiszen szeptember 10 és 
12 között, 3 napra Zánkára utaztak Erzsébet 
Táborba, ahol sok-sok élménnyel lettek 
gazdagabbak. Az időjárás is kegyes volt, hiszen 
nyári melegben volt részük, még a Balatonban is 
fürödtek. Szeptember 30-án az iskola 
nevelőtestülete részt vett a helyi szervezésű 
Káposztafesztiválon, ahol Heltay Ferencné, 
Ágnes vezetésével és segítségével nagyon finom 
és ízletes szabolcsi töltött káposztát készítettek. 
Segítségét ezúton is köszönjük! 3. osztályos 
tanulóink nagyon kedves szüreti műsorral 
kedveskedtek iskolatársaiknak, Palkovics Ágnes 
tanító néni vezetésével. 

Októberben, iskolai keretek között 
megemlékeztünk az aradi vértanúkról és nemzeti 
ünnepünkről is. A nemzeti gyász napján – 
szokásunkhoz híven- iskolánk 5. osztályos 
tanulói megemlékező műsorát láthattuk. A 
versekkel, képekkel hűen mutatták be az akkori 
eseményeket. Az előadást osztályfőnökük, 

Pásztohy - Baranyai Katalin tanárnő készítette. 
A nemzeti ünnepünkről való megemlékezésben 
8. osztályosaink segítettek, akiket Oroján 
Mariann történelem szakos kolléganő készített 
fel. A szép őszi időt kihasználva egy szombati 
napon kirándulni mentünk a Baglyas hegyre. 
Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink 
környezetüket is megismerjék, hiszen Csór 
község igen szép helyen fekszik a Bakony és a 
Sárrét találkozásánál, gazdag növény- és 
állatvilággal rendelkezik. A gyerekek gyönyörű 
őszi fotókat készítettek, melyekből kiállítást is 
rendezünk. Október 26-án, pénteken, 
pályaorientációs napot tartottunk, melyen az 
alsós kisdiákok a méhészkedéssel ismerkedtek 
Barna Dávid helyi méhész interaktív 
előadásán, a felsős diákoknak pedig a 
Pályaválasztási Tanácsadó szakemberei 
segítettek a szakmák megismerésében, az 
önismeret fejlesztésében. Az őszi körzeti 
megyei futóbajnokság Csóron került 
megrendezésre, melyen diákjaink nagyon 
eredményesen szerepeltek. 
 

Egyéni versenyek 
1. korcsoport egyéni lány: Nagy Boglárka II. 
helyezett, Vizi Sára III. helyezett 
2. korcsoport egyéni lány: Rabóczki Dóra I. 
helyezett, Vizi Zsófia III. helyezett 
4. korcsoport egyéni lány: Kolmer Jázmin I. 
helyezett 
 

Csapatversenyek 
1. korcsoport, csapat, lány: II. helyezett (A 
csapat tagjai: Bodri Leila Kata, Krihó Eszter, 
Nagy Boglárka, Vizi Sára) 
2. korcsoport, csapat, lány: I. helyezett (A 
csapat tagjai: Bartók Angyalka, Bartók Letícia, 
Rabóczki Dóra, Vizi Zsófia) 
2. korcsoport, csapat, fiú: III. helyezett (A 
csapat tagjai: Lestyán Alex, Lestyán Krisztofer, 
Madár Levente, Rózsa Gábor) Felkészítők: 
Bodri-Kapás Katalin testnevelés szakos 
kolléganő és Őze Tibor edző. Tanulóinknak az 
elért szép eredményekhez szívből gratulálok! 
 Az őszi szünet előtt tökfaragást és bulit 
szervezett a DÖK a gyerekeknek, Fliszárné 
Németh Ágnes tanárnő volt a program felelőse.  

 

Novemberben részt vettünk az iskola 
mellet található park avatásán, a CSAK 
szervezésében. Minden osztály - ünnepélyes 
keretek között - örökbe fogadott egy fát, 
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melyet ezután gondoznia kell. Előtte 4. 
osztályosaink a parkban összeszedték a szemetet, 
ezzel is segítve a közös program megvalósulását. 
3. osztályos tanulóink Márton - napi műsorral 
készültek Palkovics Ágnes tanító néni 
segítségével. A Székesfehérvári Hétvezér 
Általános Iskola és a Móra Könyvkiadó az idén 
immár 24. alkalommal hirdette meg olvasási 
versenyét negyedik osztályosoknak. Iskolánkat 
három tanuló képviselte: Bartók Letícia, 
Hegedüs-Ari Mátyás és Hollósi Bence. A 
gyerekeknek előzetesen Astrid Lindgren: Kalle 
nyomozni kezd című ifjúsági regényét kellett 
elolvasniuk. A színvonalas vetélkedőn a 
megyéből 34 iskola tanulói vettek részt és az 
iskolánkat képviselő gyerekek az előkelő 
harmadik helyezést érték el. Felkészítőjük 
Heltay Ágnes tanító néni volt. Gratulálunk a 
szép eredményhez! A méz jótékony hatásait 
felismerve és népszerűsíteni kívánva mi is 
beneveztünk az Európai Mézes Reggeli 
Programba, melynek keretében az iskola tanulói 
előadásban és egy finom reggeliben részesültek 
ugyancsak Barna Dávid helyi termelő jóvoltából. 
Köszönet érte! A 8. osztályos fiúk sziklakertet 
készítettek Ács Miklós tanár úrral a Magyar 
utcai iskolaépület udvarán. Sokat dolgoztak 
azért, hogy szépítsék környezetüket. 
Novemberben részt vettünk a Harci túrán is, ahol 
nagyon jól éreztük magunkat. 
 

Boldog Iskola Program 
Nagy örömünkre szolgált, hogy intézményünk a 
Jobb Veled a Világ Alapítvány által kiírt 
pályázaton elnyerte a BOLDOG ISKOLA címet, 
s így a 2018/2019-es tanévben jogosult a cím és 
a logó használatára. A címátadó ünnepséget 
Budapesten, az Erkel Színházban rendezték meg, 
ahol Lengyel Valéria tanárnő átvette az oklevelet 
valamint a szakmai anyagot is, mely 
használatával a 4. 6. és 7. osztályban 
Boldogságórákat tartanak a gyerekeknek. A 
programban Lengyel Valéria, Fliszárné Németh 
Ágnes és Heltay Ágnes kollégák vesznek részt. 
 

Elektronikus napló 
A 2018/19. tanévtől iskolánkban is bevezetésre 
került az elektronikus napló. Ezután ezen 
keresztül kísérhetik figyelemmel a szülők 
gyermekük tanulmányi előmenetelét. A naplóba 
az alábbi linken keresztül tudnak belépni: 
https://klik030114001.e-kreta.hu 

 

Elkészült az új mosdó 

 
 

Sajnos a tanévkezdésre nem sikerült az 
iskolafelújítást befejezni, de november 
közepén, annál nagyobb örömmel vehettük  
birtokba az új mosdókat, illetve 2. 
osztályosaink az új tantermet is. Így most már 
elmondhatjuk, hogy 21. századi körülmények 
között tanulhatnak gyermekeink. Az új mosdók 
szépek, igényesek lettek, a gyerekek és 
pedagógusok nagy örömére. Nagyon örülünk 
neki, hogy ennyi év után végre sikerült 
megvalósítanunk ezt az álmunkat! Mindkét 
iskolaépület akadálymentesített lett. 
 

 

Köszönetnyilvánítás 
Nagy-nagy köszönettel tartozunk 
mindazoknak, akik bármilyen segítséget 
nyújtottak nekünk az utóbbi hónapokban. 
Gondolok itt akár kisebb, akár nagyobb 
dolgokra is. Jó érzéssel tölt el, hogy ennyi 
segítőkész ember él a környezetünkben. Mi, 
pedagógusok a csóri iskolában a gyermekekért 
dolgozunk. Szeretünk itt dolgozni, szeretjük az 
iskolánkat, a tanulóinkat. Éppen ezért visszük 
őket kirándulni, szervezünk nekik érdekes 
programokat, nevezünk be különböző 
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felhívásokra, írunk pályázatokat. Nem 
panaszképpen írom, de nagyon sokat dolgozunk 
és teszünk azért, hogy fejlődjünk.  
 

 
 

Fontos számunkra a szép, igényes környezet, a 
jó hangulat is a tanulás mellett. Talán ezt mások 
is észrevették, hiszen nagyon sokan kerestek 
meg különböző adományokkal, lehetőségekkel. 
Ha segítséget kértem, azonnal kaptam is.  
Sokszor olyan emberek is megkeresnek, akik 
nem kötődnek semmilyen szállal az iskolához, 
de adódik egy lehetőség és ránk gondolnak. 
Őszintén mondom, nagyon jólesik és mindennél 
többet ér! Így kaptunk szép virágokat, 
berendezési tárgyakat, de így lett egy új digitális 
táblánk is. A 3. osztályban tanító kolléganőnk 
nagyon szerette volna, ha az ő osztálytermébe is 
ilyen modern eszköz kerül, ezért levelet írt a 
szülőknek. A tábla ára beszereléssel együtt 
600 000 Forint, mely pillanatok alatt összejött, 
olyannyira, hogy november 27-én, kedden már 
be is szerelték. Határtalanul boldogok vagyunk! 
Még egyszer köszönjük az önzetlen segítséget! 

 

Mi is segítettünk… 
Ha már velünk ennyi szép és jó dolog történt úgy 
gondoltuk, hogy rajtunk a sor… Az esztergomi 
ferences szerzetesek felhívást tettek közzé, 
miszerint édességeket gyűjtenek kárpátaljai 
rászoruló gyermekeknek. Csatlakozva a 
felhíváshoz mi is elkezdtünk gyűjteni és 
hamarosan 3 nagy szatyor édességet juttattam el 
a szerzeteseknek. Öröm volt látni, ahogyan 
tanulóink csillogó szemekkel hozták a csokikat.  
Hisszük, hogy a gyermekek jó példával 
nevelhetők a legjobban. És ehhez kapcsolódóan 
egy kis gondolat Kalkuttai Szent Teréztől: „Nem 
az számít, hogy mennyit adunk, hanem hogy 
mekkora szeretet fektetünk az adásba.” 
 

Felhívás 
Tájékoztatom a kedves lakosságot, hogy 

elektronikai hulladékot 2018. december 20-ig 
tudunk átvenni. Akinek van ilyen, az eddig az 
időpontig hozza el a Fő téri iskolába. A PET 
palackokat továbbra is gyűjtjük, de kérem, 
hogy a PET palackokon kívül más egyéb 
műanyagot ne hozzanak, mert azt nem áll 
módunkban átvenni. Kérem, hogy a palackokat 
ne ömlesztve dobálják be az iskola udvarára, 
hanem zsákba téve hozzák be azt! Köszönöm! 
 

Mátyás király- napok 
December 12 és 14. között rendeztük meg a 
Mátyás király- napokat, melyre mindenkit 
szeretettel hívtunk és vártunk! 12-én, szerdán 
15 órakor ünnepélyes megnyitóval kezdődött a 
rendezvény a művelődési házban, majd a 
Szabad Ötletek Színházának reneszánsz 
műsorát tekinthették meg az érdeklődők. 13-án 
14 órától „Kinizsi Pál nyomdokán -az iskola 
erős tanulója” játékos sportverseny volt a 
sportcsarnokban.  14-én, pénteken 16 órától 
műsoros estre vártuk a kedves nézőket a 
művelődési házba, ahol iskolánk tanulói adtak 
műsort. A belépőkből származó bevétel a DÖK 
kapta meg és a gyermekek jutalmazására fogja 
fordítani a befolyt összeget. 
 

 
 

Ovi-suli 
Intézményünkben már régóta hagyomány, 
hogy játékos foglalkozásokra hívjuk a leendő 
első osztályos gyerekeket. Az idén sincs ez 
másképp. December 19-én, délelőtt 10 órára, a 
Fő téri iskolába, közös játékra várják a 
nagycsoportos ovisokat a leendő első osztályos 
tanító nénik: Heltay Ágnes és Borbás Mária 
Anita. Előtte, december 17-én, 17 órától a Fő 
téri épületben szülői értekezletet tartunk az 
érdeklődőknek, ahol bemutatjuk 
intézményünket és a leendő elsős tanító 
néniket. A további foglalkozások időpontjai: 
2019. január 9. 16 óra 30 perc, Fő téri épület: 
Mozogni jó! – Mozgásos foglalkozás 
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2019. február 13. 16 óra 30 perc, Fő téri épület: 
Beszéljünk szépen, helyesen! – Anyanyelvi 
fejlesztés 
2019. március 13. 16 óra 30 perc, Fő téri épület: 
Játékosan angolul – angol nyelvi foglalkozás 
2019. április 10. 16 óra 30 perc, Fő téri épület: 
Számláljunk együtt!  - logikai gondolkodás- és 
természetismereti foglalkozás 
A hagyományokhoz híven, a foglalkozások ideje 
alatt a szülőknek előadásokat fognak tartani 
oktatási szakemberek az iskolakezdésről, a 
gyermeki lélekről. 
Szeretettel hívunk és várunk minden 
kisgyermeket szülőjével együtt! 
Friss hírek és információk: www.csoriiskola.hu 

 
A közelgő ünnepekre - az iskola közössége 

nevében- kívánok áldott felkészülést és 
szeretetben megélt pillanatokat! 

 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

 

Cseténé Szabados Amrita Teresa 
intézményvezető 

 

Bemutatkozik a… 
 

Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

 
8041 Csór, Fő tér 2. 
Postacím: 8111 Seregélyes, Bethlen G. u. 2. 
 

Ügyfélfogadás:  
Páros héten szerda: 9:00 – 12:00, illetve szükség 
esetén előre egyeztetett időpontban 
Sándor Szilvia családsegítő 
Elérhetőségek: sarviz@aba.hu / 06-30-695-58-
55 
 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: 
  

A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a 
családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási 
feladatait. A szolgálat szervezési, szolgáltatási és 
gondozási feladatokat végez. Tevékenysége 
körében: tájékoztatást nyújt a szociális, 
családtámogatási, társadalombiztosítási ellátások 
formáiról, az ellátásokhoz való hozzájutás 
módjáról, szociális, életvezetési, mentálhigiénés 
és adósságkezelési tanácsadást nyújt, 
segítséget nyújt a szociális, gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi ügyek vitelében, segítséget 

nyújt a családban jelentkező krízis, működési 
zavarok, konfliktusok megoldásában. 

Rendszeres szociális segítő munkát biztosít 
az ellátott családok számára, folyamatosan 
figyelemmel kíséri a településen élő 
gyermekek szociális helyzetét, 
veszélyeztetettségét. Szabadidős és közösségi 
programokat szervez a településen élő 
gyermekek számára, meghallgatja a gyermek 
panaszát, és annak orvoslása érdekében 
megteszi a szükséges intézkedést. Segíti a 
nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi 
feladatának ellátását, felkérésre 
környezettanulmányt készít, kezdeményezi a 
települési önkormányzatnál új ellátások 
bevezetését, biztosítja a gyermekjogi képviselő 
munkavégzéséhez szükséges helyiségeket. 

Lehetőség szerint adománygyűjtést szervez, 
nyilvántartást vezet a helyettes szülői 
férőhelyekről, tájékoztatja a születendő 
gyermeke felnevelését nem vállaló, 
válsághelyzetben lévő várandós anyát a nyílt és 
a titkos örökbefogadás lehetőségéről, 
joghatásairól. A válsághelyzetben lévő 
várandós anyát, illetve a segítségre szoruló 
gyermekes családokat segíti a támogatásokhoz, 
ellátásokhoz, szükség esetén a családok 
átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz 
való hozzájutásban. 

Hamvas Bálint 
 

Mi lesz veled csóri víz? 
 
December 6-án sajtónyilvános bejárást tartott a 
Fejérvíz Zrt és Székesfehérvár Város 
Önkormányzata a csóri karsztaknánál. Dr. 
Cser-Palkovics András elmondta, hogy a 
szolgáltató és a város közösen próbál pénzt 
kérni a Belügyminisztériumtól az akna 
megvédésére. Olyan megoldást terveznek 
ugyanis, ami a talaj felső rétegeiből az aknába 
beszivárgó vizeket zárja ki, valamint 
szabályozhatóvá válna a vízbázisból a levezető 
árokba kifolyó víz útja. Egy azonban teljesen 
világos: a karsztszint emelkedése nem állt 
meg. Becslések szerint már két év múlva 
elérheti azt az állapotot, ami a kincsesi 
bauxitbányászat megkezdése előtt volt. Ez 
pedig azt jelenti, hogy a ma még csörgedező 
erecske 2020-ra robogó felduzzadt patakká 
válhat. Valamint (és erről még nyilatkozni is 
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félnek) kiszámíthatatlan, hogy hol tör majd fel 
újabb forrás a falu belterületén.  
 

 
A karsztakna és környéke 

 

A problémát ismerik a minisztériumban, a 
város tervei között pedig ott van egy újabb 
vezeték kiépítése, amivel meg tudnák duplázni 
az elszállított víz mennyiségét. Vannak tehát 
tervek, ötletek, de konkrétumokról még nem 
tudok. Palkovics András alpolgármester úrral a 
helyszínen azt tapasztaltuk a szakemberek 
közlései után, hogy a problémánkkal (kibocsátott 
vízmennyiség emelkedése) egyedül maradtunk. 
Egyet tehetünk csak. Kérhetjük a város 
lobbierejét (ezt a jegyző úrral december 13-án 
meg is tettük), s írhatjuk sorban a Fejérvíz 
szakmai alátámasztásaival megspékelt leveleket.  
És mi ülünk Magyarország legnagyobb 
vízkincsének tetején, olvasgatva a Nemzeti 
Vízstratégiát, s közben meghasad a tudatunk, 
mert nem értjük, miért nem lehet ezt a kitűnő 
vizet felhasználni, miért kell a kaszálók alá 
engedni. De majd talán egyszer… 

 

Csete Krisztián 
 

Csivitelő hírek 
 

 A 2018/19-es nevelési év szeptember 3-án 
kezdődött, melyet a gyerekek és a felnőttek is 
izgalommal vártak. Augusztusban a takarítási 
szünet alatt alaposan kitakarítottuk, 
fertőtlenítettünk az óvodát és kijavítottuk a 
meghibásodott dolgokat. Átrendeztük a 
csoportokat, otthonosabbá téve azokat. 
 Szeptemberben a Süni csoport 25 fővel, a 
Katica csoport 24 fővel kezdte meg a nevelési 
évet. 16 új gyermek érkezett az óvodánkba, 
abból 13 kis csoportos és 3 nagy csoportos. 
Nagyon nagy szeretettel fogadtuk őket! 
Új kollégákat is köszönthettünk 

intézményünkben:  
- óvodapedagógusok: Fazekas Józsefné és 
Huszárné Pajor Krisztina 
- pedagógiai asszisztens: Gombaszögi-Szalai 
Tímea 
- szakács: Szalai István Sándorné. 
 

Örülünk, hogy közösségünket választották, 
kitartó és sikeres munkavégzést kívánunk 
nekik! 
 Az óvoda első hagyományos programja a 
szüret volt. A gyermekek szedték, szemezték, 
darálták és préselték a szőlőt. Majd a nagy 
munka fáradalmait egy kis táncos mulatsággal 
pihenték ki. Persze a munkájuk gyümölcsét, a 
mustot is elfogyasztották. 
 

 
 
 Népmese napja (szept. 30.) alkalmából 
szeptember utolsó hetében a mese kapta a 
főszerepet. Az óvó nénik előadásában A mezei 
nyúl és a sündisznó című bábelőadással 
koronáztuk meg a heti tevékenységeket. 
 Állatok világnapja alkalmából idén is 
rendeztünk katica és süni kiállítást. Október 
végén a „Tök jó héten” mutatós töklámpásokat 
készítettünk, és sütőtököt és tökös süteményt 
sütöttük a gyermekekkel. 
 

 
 

Márton nap alkalmából a libák körül forgott a 
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világ. Készítettünk lámpásokat, s persze a 
libazsíros kenyér sem maradt el. 
 Novemberben a gyermekek az Eleven 
Társulat előadásában A három kismalac című 
bábelőadását nézhették, meg a Szülői Közösség 
támogatásával. Az előadás igen színvonalas és 
szórakoztató volt. Reméljük a jövőben lesz még 
alkalmunk találkozni e remek társulat tagjaival. 
 A CS. A. K.  jóvoltából óvodánk mindkét 
csoportja örökbe fogadott egy-egy virágos 
kőrisfát. 
 Köszönjük a kezdeményezést, és ígérjük, 
hogy a jövőben igen nagy szeretettel és 
odaadással fogjuk gondozni és nevelgetni a 
fáinkat. 
 Intézményünkben lezajlott a vezetői és az 
intézményi tanfelügyelet. Óvodánk nagyon   
pozitív értékelést és sok dicséretet kapott minden 
téren. 
 A „Vigyázz Rám” Alapítvány az 
önkormányzati Civil Szervezeteknek kiírt 
pályázatán elnyert összegből napvitorlát 
telepíttetett az egyik homokozó fölé, amely majd 
árnyékot és védelmet nyújt a meleg tavaszi és 
nyári napokon a gyermekeknek. 
 Adó 1% felajánlásokból 79 121 Ft gyűlt 
össze. Hálásan köszönjük, hogy minket 
támogattak! 
 

 
 

 Az adventi időszakban gyertyagyújtással, 
ünnepi díszítéssel, közös énekléssel, verseléssel 
hangolódunk a közelgő Karácsonyra. 
 

„Kívánok én hitet, kedvet, 
egészséget, békességet, 

boldogságot, hű szerelmet, 
az élethez sok türelmet, 

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

varázslatos, szép Karácsonyt!” 
(Lénárt Anna) 

 

Illésné Rácz Tímea és  
Wittmann-né Csapó Anikó 

 

Kedves Olvasó! 
 

Templomunkban advent vasárnapjain a 
szentmisék 5 perccel előbb kezdődnek (8.55-
kor), az adventi gyertyagyújtás miatt. 
 
December 24-én este 9-kor a hittanos gyerekek 
misztérium játéka után kezdődik a szentmise. 
 

December 25-én karácsony Jézus Krisztus 
születése, December 26-án Karácsony 
másnapja, Szent István első vértanú  ünnepén a 
misék reggel 9-kor kezdődnek. 
 

December 31-én délután 3-kor év végi 
hálaadás  
 

Január 1-én reggel 9-kor Szűz Mária Isten 
Anyja, a béke világnapja ünnepi mise. 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

Szeretném megköszöni mindenkinek, aki 
anyagi hozzájárulásával, adományával, 
munkájával, imájával támogatta egyházunkat! 

 
Áldott békés karácsonyi ünnepéket és 
boldog új évet kívánok minden kedves 

olvasónak! 
 

Müllnerné Paitli Éva 
 

CSAK Önöknek  
Örömök a CSAK életében… 

 
Szép Napot kívánok Mindenkinek!  
 

Egy rövid beszámoló a CSAK legutóbbi 
bejelentkezése óta eltelt időről. Sok minden 
történt, de talán a leglátványosabb a Fő téri 
park megújulása. Mint már az előző 
Krónikában írtam róla, egy pályázatot nyertünk 
a park felújítására. Az elnyert összeg 550000 
Ft, amelyhez jócskán hozzáraktuk a saját 
tartalékainkat, lelkes munkánkat és nagyon sok 
falubéli önkéntes munkáját, felajánlását. 

A pénzügyi elszámolást megosztom 
Veletek, hogy lássátok, mire és hogyan 
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költöttük el a megkapott pénzt, illetve, lássátok 
azt is, hogy mit és mennyit raktunk hozzá. A 
pályázat szabályozása szerint a megnyert összeg 
60% át, azaz 330000 Ft- ot növényekre kellett 
fordítanunk, a maradék összegből (220000Ft) 
valósíthattuk meg a további ötleteinket. 

 

Ez a következőképp alakult: 
Növények: 330000Ft (pályázati pénz)  
Anyagok a pergolához: 341000Ft (ebből 
pályázati pénz: 220000 Ft, saját forrás: 121092 
Ft), köztéri elem (3 db szemetes) 60000Ft 
(felajánlás), köztéri elem (4 db pad), növények 
szállítása 15000Ft (felajánlás), vendéglátás az 
önkénteseknek 17500 Ft (saját forrás) 
Tehát a park összköltsége: 963592Ft, ebből 
413592 Ft volt a saját forrás. 
 

Sajnos az időjárás közbeszólt, így csak tavasszal 
tudjuk befejezni a munkálatokat:a pergola 
lefestése, lakkozása. Tavasszal lesz az átadó 
ünnepségünk is, amelyre már most meghívok 
minden kedves csóri lakost, ennek pontos 
időpontjáról később adunk tájékoztatást. 
Reméljük Ti is örömmel használjátok majd a 
megújult parkot, vigyáztok rá és szívesen 
vesztek részt a fenntartásában, hiszen „Miénk a 
park!”a pályázat elnevezése is ez volt.  
 

Ezúton is köszönöm Mindenkinek, aki részt vett 
ennek a projektnek a megvalósításában, akár 
anyagilag, akár a munkájával támogatta azt! 
Ilyenkor mindig megerősödik bennem, hogy egy 
jó dolgot el kell kezdeni és mindig lesznek 
jóérzésű, segítőkész emberek, akik mellénk 
állnak, hogy segítsenek! Köszönöm! 
 

Öröm volt számomra a Márton napi felvonulás 
is. Nagyon sokan lejöttetek, hogy 
végigvonuljunk lámpásainkkal a „besötétített” 
falun. A gyerekek nagyon élvezték, és különösen 
jól sikerült az utána lévő sütizés, teázás. 
Köszönöm a polgárőrségnek és a rendőrségnek, 
hogy vigyáztak ránk! 
 

Az adventi gyertyagyújtások idén, rajtunk kívül 
álló okok miatt, átkerültek a kastélykertbe. Ide 
várunk Mindenkit, aki egy rövid gyertyagyújtás 
erejéig szeretné velünk megosztani a szeretetet a 
szívében az adventi készülődés alatt. 
 Az időpontokról több információt a CSAK 
facebook oldalán, illetve a kihelyezett 
plakátokon találhattok. 
December 23-án az utolsó adventi gyertya 

meggyújtására kis műsorral és 
szeretetvendégséggel várunk mindenkit! 
Reméljük, sokan eljöttök, süti tea mellet egy 
kicsit tudunk beszélgetni. 
 

Ennyit az idei év zárásaként. 
Bízom benne, hogy jól éreztétek Magatokat 
velünk! Jövőre szintén nagyszabású, izgalmas 
programokkal várunk Benneteket! 
 

Számlaszámunk:  
10400889-50526785-75751003 

 
 

Nagyon szép, áldott karácsonyt és vidám, 
sikeres új évet kívánunk 
Mindannyiótoknak!  

 
         Bódis Veronika 

         CSAK elnök 
 

Jóbarátok hírei 
 
Nyáridézéssel indítom mostani beszámolómat 
az egyesület eseményeiről. 
 

Kezdem a Csukafesztivállal, ahol az 
Egyesület már hagyományos módon műsort 
adott. Ahogy mindig, énekelt a népdalkör, a 
Katonafiúk, és műsorunkat színesítette a 
szabadbattyáni nyugdíjas klub bemutatója. 

Szeptember 29-én mi is neveztünk a 
Káposztafesztiválra, ahová bodajki barátainkat 
is meghívtuk, és vendégül láttuk nemcsak 
káposztával, de süteménnyel is. A bodajki 
csoport énekkel és tánccal szórakoztatta a 
résztvevőket. 

Októberben hagyományosan az Idősek 
Világnapján vettek részt az egyesület tagjai, 
ezúttal Velencén, a Velence Resort & Spa-ban. 

Október 20-ra kirándulást szerveztünk 
Visegrádra, megnéztük a Fellegvárat, a Királyi 
Palotát, nagyot sétáltunk, és mindenki jól 
érezte magát. 

Október 23-án a többi civil szervezettel 
együtt vettünk részt a koszorúzáson. 

November 3-án közreműködtünk a turista 
fogadáson, 9-én a Márton napi felvonuláson 
vettünk részt, 11-én pedig műsorunkkal 
közreműködtünk az I. világháborús és trianoni 
emlékmű avatásán. 

December 1-jén azoknak a névnapját 
ünnepeltük, akik az év második felében tartják 
azt. 29-én a 2018-as évet búcsúztatjuk majd, 
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zenével, tánccal, vacsorával, tombolával. 
 

Minden kedves olvasónak békés, boldog 
karácsonyi ünnepeket, és sikeres új évet 
kívánnak az egyesület tagjai! 
 

Vezetőség 

Mit hoz majd 2019? – avagy, merre 
folytassuk? 

 
Az Új-Krónikában eddig megjelent 

polgármesteri beszámolókban főleg az idei évre 
tekintettünk vissza. Most viszont szeretnék a 
tervekről, a lehetőségekről írni. Tenném ezt 
abban a tudatban, hogy 2019 végén választások 
jönnek, tehát amit a képviselő-testület tervez, az 
nagyban függ az emberek akaratától.  

Úgy fogok elképzelésekről írni, hogy két 
forrást említek meg. Az egyik az államtól 
érkezhet fejlesztési célokra (Modern Falvak 
Program), a másikat pedig a helyi költségvetés 
teremti meg. Az előbbi nagysága és időzítése 
teljesen bizonytalan, az utóbbi jobban 
tervezhető, bár itt is vannak előre nem látható 
körülmények. Ebből kifolyólag, az utóbbira 
alapozva vázolom a jövő évi terveinket.  

Ugyan még nem ismerem a 2018-as év precíz 
pénzügyi teljesítését, de nagyságrendekben már 
merek számolni. Így az alábbi feladatokkal 
kellene megbirkóznunk jövőre: 

 

- Új könyvtárhelyiség kialakítása (erre a 
szükséges pályázati forrás adott), a kivitelezés 
januárban indul. 

- A művelődési ház belső felújítása (vizesblokk 
és az előtér, valamint a teljes színházterem) 

- Temető körbekerítése 
- Külterületi lakott ingatlanok fejlesztése az ott 

élőkkel egyeztetve 
- Sportcsarnok öltözőjének bővítése (TAO 

forrásból) 
- Temető felé vezető járdák felújítása 
- Posta tetőzetének cseréje 
- Utcanév táblák cseréje 
 

Optimista vagyok, de azért annyira nem, hogy 
bizton állíthassam, ezek közül mindent meg 
fogunk tudni valósítani. Törekszünk rá és bízunk 
benne, hogy a pénzt is elő tudjuk teremteni. A 
fentieken kívül pedig még lesznek olyan 
feladatok, amiket eddig is vállaltunk, ezek után 
is szeretnénk (talán nem kapok ki, ha a 

képviselőtársaim nevében is beszélek). Ilyen a 
szociális tűzifa program, a közmunka program, 
közparkok fejlesztése, civilek támogatása, 
programom szervezése, kertészet fejlesztése.  

A 2019. évi költségvetés tervezését január 
közepén kezdi meg a képviselő-testület. 
Elfogadott költségvetése a falunak február 
végére várható. Akkor tudok majd 
konkrétumokról beszámolni. 
 

Csete Krisztián  
 

Szüreti felvonulás (képekben) 
 

 
 

 
 

 
 

Köszönjük a szervezőknek!  
Egy év múlva találkozunk! 
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Labdarúgás 
 

A júliusi Új-Krónikában olvasható szezon eleji 
beharangozóban keménynek tituláltam azt az őszt, 
ami immáron mögöttünk van. És nem tévedtem, 
hiszen valóban kemény, de számos szép 
mérkőzéssel fűszerezett fél szezont tudhatunk 
magunk mögött.  

Minden mérkőzésről hely hiányában nem tudok 
írni, de röviden vázolnám Bíró Zsolt elnök úr 
évadzárón elhangzott szavait. Elégedett volt a 
helyezésünkkel, bár hiányérzete van a sok 
elhullajtott pont miatt. Ha a tudásuknak 
megfelelően játszanak a srácok, akkor bőven 
dobogón végeztek volna az őszi szezonban. És ez 
igaz az ifjúsági csapatra is. Több munkát kért a 
játékosoktól, aktívabb edzéslátogatást. Alapvetően 
nem tervez igazolásokat, de a védelem 
megerősítése fontos cél (5. legtöbb gólt kaptuk a 
bajnokságban). Kiemelte, hogy főleg a Vál, a 
Fehérvárcsurgó, a Szár, a Puskás III. és a 
Kápolnásnyék elleni mérkőzések miatt a nézők 
egyre nagyobb számban látogattak ki a megújult 
csóri arénába.  

Teljesen egyetértek vele ebben. Mint ahogy 
abban is, hogy a csapat nagyrészt élvezhető játékot 
nyújt, és a játékosok tudnak azonosulni a közös 
céllal. A közösség erős, elindultunk a jó úton, ezért 
továbbra is kérjük a szurkolók támogatását. 
Végezetül szeretném Elnök Úr köszönetét 
tolmácsolni a közönség és a képviselő-testület felé. 
Jövőre kiépül a pálya locsolórendszere, ami miatt 
április közepétől csak idegenben játszanak a 
csapataink. Tavasszal innen folytatjuk: 
 

Felnőtt csapat: 15 mérkőzés, 6 győzelem, 4 
döntetlen, 5 vereség, 42-50-es gólkülönbség, 8. 
hely 
Ifjúsági csapat: 15 mérkőzés, 11 győzelem, 4 
vereség, 53-31-es gólkülönbség, 4. hely 
Öregfiúk csapat: 12 mérkőzés, 10 győzelem, 1 
döntetlen, 1 vereség, 54-17-es gólkülönbség, 3. 
hely 
 

CSK 

 
 

Teke 
 
Csór Truck-Trailer NB II-es tekecsapata az őszi 
szezont 9. ponttal a  9. helyen zárta. Ifjúsági 
csapatunk 10. ponttal a 6. helyen végzett. 
 

Zajlanak az ifjúsági és serdülő egyéni versenyek. 
Jezsoviczki Csaba serdülő korcsoportban 
kiharcolta az országos döntőbe jutást.   
 

Senior országos döntőbe  Csehi Sándor Csór T.T. 
versenyzője képviseli.  
 

Lányok is bekerültek az országos döntőbe. 
Serdülő kat. Hegedűs Tímea FTC, Jezsoviczki 
Anna és Fórián Kitti a Balatoni Vasas 
versenyzői,  Ifjúsági kat. Hári Boglárka FTC.   
 

A fiúknál Német Attila FTC. Döntő 
Székesfehérvár Köfém SC tekepálya. Jó gurítást 
sok fát kívánunk a versenyzőinknek.  
 

Nagyüzem van az amatőr teke csapatok 
versenyzői között. Párhuzamosan folyik a városi 
bajnokság és a csóri amatőr bajnokság. 11 csapat 
illetve 10. csapat küzd a helyezésekért. A városi 
bajnokságot a TTH Csór csapata vezeti, a csóri 
bajnokságot a Marxim Pizzéria csapata vezeti a 
jelen állás szerint. 
 

Hatodik alkalommal rendeztük meg a Csete 
Dezső emlékversenyt. Az idei versenyt a férfi 
csapatok között a TTH Csór csapata nyerte 
megelőzve a várpalotai Hajtó Család illetve a 
székesfehérvári Marxim Pizzéria csapatait. 
Hölgyeknél is csóri siker született a Csóri Csajok 
csapata nyert, második helyen a székesfehérvári 
Marxim Pizzéria  hölgyei, a harmadik helyen 
várpalotai Seft hölgy csapata végzett. 
 

Az idei Karácsony Kupát a férfiaknál a 
Sportkedvelők (1068 fa), a nőknél a Seft (943 fa) 
csapata nyerte. Egyéniben a nőknél Makkné 
Szabó Erika (248 fa), a férfiaknál Bálint Károly 
(282 fa) diadalmaskodott.   
 

Sportsikerekben gazdag új évet kívánunk! 
 

 Csehi Sándor

 

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! 
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