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            A 2016. február 21-i Csóti Hírekben közölt statisztika születések 

rovatából véletlenül kimaradt egy mosolygós Hölgy, Vajda Jázmin. Ezúton 

kérünk elnézést a családtól, és kívánunk nagyon jó egészséget. Nőj nagyra 

kicsi Jázmin!  
 

            A március 5-én megrendezett csóti bor-és pálinkaversenyen arany 

minősítést kapott Benedek Szabolcs, Agg Endre, Pesti Zoltán és Musicz János bora. A 93 éves Tóth Pista 

bácsi ezüstnek örülhetett. A zsűri  a legjobb csóti bornak Szalai Roland rozé borát választotta. 

A pálinkák versenyében  ifj. Nagy Géza, Kiss Árpád és Pesti Zoltán arany, Horváth István ezüst minősítést 

szerzett. A legjobb csóti pálinka ifj. Nagy Géza sárgabarackból készült itala lett. 

            Az idén is méltóképpen, ünnepi műsorral emlékeztünk az 1848-as forradalom kitörésének napjára a 

Faluházban.  

            Március 23-án közel húsz fő látogatott Pápára a Várkertfürdőbe, ahol mindenki nagyon jól érezte 

magát. 

            Április 2-án 17 órától a Dé-Mol Társulat előadásában tekinthették meg a gyermekek Az elvarázsolt  

erdő című mesét a Faluházban. 

            Elkészült a Kiss János utcában a csapadékvíz 

elvezetését szolgáló árok tisztítása, valamint az átereszek 

cseréje. A Bébre vezető út mellett pedig egy föld alatti új 

csatorna és a felette lévő betonozott folyóka tehet jó 

szolgálatot. 

 

            Jó hangulat jellemezte a Csóti Szent Mihály 

Karitasz Csoport által szervezett rendezvényt április 16-

án. Az április 30-ára meghirdetett Jótékonysági 

rendezvényen sem szomorkodott senki. A játszótér 

építésének támogatását nagyon sokan tartották fontosnak. 

Nem csoda, hogy közel 300 ezer forint gyűlt össze a nemes célra. Ezúton is köszönjük! 

             Május 7-én sokan látogattak ki a sportpályára, ahol a kisebbségi önkormányzat által szervezett 

majálison szórakozhatott kicsi és nagy. 

            Május 27-én este fényárba borult a posta és a sportpálya közötti terület. A korszerű LED lámpák 

fénye sokak tetszését nyerte el. 

            Közel hatvanan vettek részt május 28-án a Margaréta Nőegylet által szervezett Családi délutánon 

a sportpályánál, ahol a gyermekeknek szervezett programok után finom falatok is kerültek az asztalra. 

 

            Június 18-án rendeztük a CSÓTI CSIPKEDETT FESZTIVÁLT.  A játszótér átadása elmaradt, 

de a finom gulyás, csülkös káposzta, palacsinta és cicege jól esett a jelenlévőknek. A kézműves 

foglalkozások mellett örökzöld dallamokat hallhattunk Tündytől, élvezhettük az Összhang című 

produkciót, tapsolhattunk a tinik bálványának R-Stonenak, majd a C MENÜ együttes következett. Aztán a 

szokásos eső is megérkezett, de szerencsénkre 2016-ban néhány órát késett. A finom cicegékért kapott 

adományt  az óvodának ajánlották a készítő mentősök. Kiss Szabolcs közel 15000 Ft-ot adott át az óvoda 

vezetőjének. 

            A Borbarátok Nagygyimótra látogattak június 24-én, ahol a finom borok mellől az ízletes ételek 

sem hiányoztak. 



            Sok élménnyel gazdagodva térhettek haza  lakóhelyeikre Bakonykoppányból a Hittan tábor 

résztvevői július elején. 

            Július és augusztus hónapokban összesen 12 fő diákmunkás tevékenykedett településünkön. 

Főleg a festés, parkosítás, iratrendezés, selejtezés terén segítkeztek.  

            

             Játszóteret avathattunk július 8-án. Nagyon sokan jöttek el és fejezték ki elismerésüket az új  

játszótér láttán. A gyermekek örömmel vették birtokukba a játékokat. 

 

            Teltházas autóbusszal utaztunk (49 fő) július 30-án Badacsonyba, majd Balatongyörökre. A 

zsúfoltság ellenére mindenki jól érezte magát a strandon a nap folyamán, és szinte biztos, hogy jövőre is 

megtelik az autóbusz. 

             Augusztus 27-én Csóton versennyel egybekötött Lovas napot tartott a Bakonyalja Lovas Klub. A 

lovasok birtokba  vették a sok munkával rendbe tett területet, ahol szeptemberben elkezdődhetettt az 

érdeklődő gyermekek lovas oktatása is. 

 

             2016-ban is támogatta az önkormányzat tanévkezdéskor a szülőket. Óvodásonként 3000 Ft, 

középiskolásonként pedig 7000 Ft-ot fizetett az önkormányzat a szülőknek. Az általános iskolások 

mindegyike ingyenesen jutott a tankönyvekhez, és füzetcsomagot is kaptak. A felsőfokú tanulmányokat 

folytató csóti fiatalok mindegyikét évente 10 hónapon keresztül havi 5000 Ft-tal támogatja 

önkormányzatunk. 

             Szeptember 10-11-én önkéntes hadisír gondozók tisztították meg a hadifogolytábor temetőjének 

fejfáit és az emlékművet. A tervek szerint jövőre ismét ellátogatnak Csótra és segítenek. 

             Jól sikerült a Margaréta Nőegylet által szervezett kirándulás szeptember 17-én. Zirc, Veszprém 

és Balatonfüred nevezetességeivel ismerkedhettek a résztvevők. 

             Sajnos nem volt túl jó idő a BÚCSÚ napján. Két év szünet után sikerült újra egy kis vidámparkot 

községünkbe csalogatni. A tervek szerint jönnek jövőre is. 



             Családi délutánt tartott a SHOPTEC gyár és a Schweitzer Logistics október 7-én. A dolgozók 

hozzátartozói ismerkedhettek a termeléssel, raktározással, családtagjuk munkatársaival, és szórakozhattak a 

különféle ügyességi-és technikai játékokkal. A cégek finom ételekkel, italokkal és műsorral is 

kedveskedtek a résztvevőknek. 

              Nagyon kedveszményes, 150 Ft/kg-os áron  lehet IDARED, JONAGOLD és GOLDEN almát 

rendelni, amelyet várhatóan 10 kg-os zsákokban szállítanak házhoz az önkormányzat dolgozói. 

              Karácsonyra fenyőfát az idén is lehet igényelni 1500 Ft/1,5 m és 2000 Ft/2 m áron, 2016. 

december 7-én 16 óráig. 

             A nyári szünetben felújításra kerültek a Csóti 

Csodavilág Óvoda mellékhelyiségei. 25 év telt el az épület 

átadása óta, így ráfért a helyiségekre az elavult burkolatok, 

csövek, fajansz tárgyak cseréje. Az óvónők a szokványos 

megoldás helyett a hullámzó tengert átszelő hajó képzetét 

varázsolták a gyermekek elé. A hajópadló, az árbóc már a 

helyén, de a mű csak a készülő vitorla kifeszítése után válik 

teljessé. A hullámok egyhangúságát az óvónők által készített 

halacskák, teknősök, rákok, kalózok és sellők mozaik képei 

törik meg.  

 

 

E S E M É N Y N A P T Á R 

2016 október-2017 január 
 

OKTÓBER 

 

16. 15:00 Csót SE-Malomsok SE labdarúgó-mérkőzés  

22. 18:00 FALUHÁZ  Ünnepi visszaemlékezés az 1956-os eseményekre 

 

27. 17:30 Vár a Termál! Jelentkezni Bóka Máriánál lehet 2016. október 22-ig 

                 ( 06-30/513 1785) 

29. 16:00 Koszorúzás a világháborús emlékműnél (Margaréta Nőegylet)   

30. 13:30 Csót SE-Adásztevel SE labdarúgó-mérkőzés 



 

 

NOVEMBER 

 

12. 15:30  Nyugdíjasok délutánja 

13. 13:00  Csót SE-Petőfi SE Takácsi labdarúgó-mérkőzés 

 

27. 16:00  FALUHÁZ  Adventi gyertyagyújtás a Margaréta Nőegylet szervezésében 

 

DECEMBER 

 

16. 17:00  FALUHÁZ  Boldog Karácsonyt! A Csóti Csodavilág Óvodába járó gyermekek műsora 

17. 14:00  Adventi hangulat Székesfehérváron Részvételi díj 1000 Ft/fő, gyermekeknek  

                 500 Ft/fő  Jelentkezni december 7-én 16 óráig lehet. 

21. 18:00  FALUHÁZ Közmeghallgatás 

28.  8:00   Utcabajnokság (kispályás labdarúgás) 

 

JANUÁR 

 

14.  17:00  FALUHÁZ  Boldog új évet! A Pápai Fúvószenekar koncertje. Műsoron a XX.     

                                        század utolsó évtizedeinek slágerei  

                                        Vezényel: Horváth Adrián karnagy 

 

                                        Ökumenikus istentisztelet az evangélikus templomban 

 

Iskolánk névadója:  Csóthi Géza 
 

Bakonygyiróton született 1862. szeptember 16-án. Apja Kaufmann György kántortanító, anyja Keszler 

Mária. 

A gimnáziumot Pápán és Győrben végezte, 1882-ben érettségizett. A teológiát Veszprémben végezte, 

pappá 1886-ban szentelték. Káplán Csóton 1886-tól karkáplán Veszprémben 1889-től. Zsinati vizsgát 

1890-ben tett. Plébános Csóton, a pápai kerület tanfelügyelője, a pápai középiskolák püspöki biztosa, az 

ugodi kerület országgyűlési képviselője. 

1912-től murakeresztúri apát-plébános, a nagykanizsai és a  csurgói gimnáziumok, valamint a tanítóképző 

püspöki biztosa. 

1954. június 15-én 92 éves korában halt meg. Csóton temették el június 17-én. 

 

Csóton működése idején több fejlesztés is történt. 1910-ben épült a csóti és a nagygyimóti iskola tanítói 

lakásokkal. Kifestette a csóti és a bébi templomot. Az ő plébánossága alatt emelték a falu közepén lévő 

Mária szobrot, a templom előtt a szentháromság szobrát, a templom mögötti gránit keresztet. Megépíttette 

az óvoda épületét, a plébánia nyári konyháját két kamrával. Saját költségén készíttette el az 580 kg-os 

harangot. 

. 

1943. június 14-én Csót község díszpolgárává választják. 

 

A murakeresztúri templomot ellátta új sekrestyével, előcsarnokkal, 5 színes ablakkal, két új haranggal, 

három márvány oltárral. 

Rendszeresen írt cikkeket az Alkotmányban, a Nemzeti Újságban, a Veszprémi Hírlapban. 


