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            December 6-án ismét várta a Mikulás a település gyermekeit a faluházban. Ez alkalommal 

is a nemzetiségi önkormányzat biztosított csomagot a kicsiknek. 

December 16-án délután tartották értékeléssel és beszámolóval egybekötött rendezvényüket 

polgárőreink. Séfer Béla elnök ismertette, hogy 2017-ben 608 alkalommal láttak el szolgálatot, összesen 

2753 óra időtartamban. Ebből 200 órát rendőrökkel, alkalmanként erdészekkel közösen. Húsz alkalommal 

biztosítottak különböző rendezvényeket. Április 29-én rendezték meg Csóton a Járási Polgárőr Napot, 

amelyre nagyon sokan érkeztek a járás településeiről, köztük Szappan Csaba alezredes úr, Pápa vezető 

rendőre is. A rendezvényt többek között a DOROTI Kft., a lovas klub, Szabó Józsefné, a helyi konyha és a 

Shoptec Kft is támogatta. December elején Varga Attila polgárőr Szent László emlék plakett kitüntetést 

kapott, míg 2018 februárjában Ács József 

Sárkányölő plakett kitüntetésben részesült. 

A beszámolót és hozzászólásokat követően 

elfogyasztottak egy szerény vacsorát és 

kötetlen beszélgetéssel zárták a 2017. évet. 

Csót község lakossága nevében 

megköszönjük polgárőreink áldozatos 

munkáját, kívánunk mindnyájuknak jó 

egészséget, sok sikert, az új szolgálati 

járművel balesetmentes közlekedést. 

BOLDOG KARÁCSONYT 

címmel december 21-én este köszöntötték a 

Csóti Csodavilág Óvoda dolgozói, 

gyermekei a faluház népes közönségét. A 

szülők is örömmel vállaltak szerepet a Betlehemes műsorban, amelyet Papatyi-Tóth Tünde énekes is 

támogatott fellépésével. A gyermekek nagyon örültek az előadást követő vastapsnak, jól esett a szülők által 

sütött sütemény és a munkaközösség által biztosított gyümölcslé. 

December 22-én sokan jöttek el a közmeghallgatásra. A jelenlévők kulturáltan megbeszélték 

a településen történteket, a jövő terveit. 

A hagyományos utcabajnokságra december 28-án került sor. A korábban szokásosnál 

kevesebb érdeklődőt vonzó sporteseményen jót mozogtak a jelenlévő három csapat tagjai. 

Január 13-án közel 300 

érdeklődő tapsolt a hagyományos új évet 

köszöntő koncert szereplőinek. A Pápai 

Fúvószenekar ekkor sem okozott csalódást. 

Horváth Adrián karnagy népszerű 

musicalekből választott műveket. Hatalmas 

sikert arattak a Madách Színház művészei Ress 

Hajnalka és Solti Ádám is. 

Január elején felszerelték a 

kivitelezők az óvoda konyhájának tetejére a 

100 m
2
-nyi napelemet, amely teljesítményével 

a közvilágítás fogyasztásának csökkentéséhez 

járul hozzá. Január közepén pedig 166 LED 

lámpatest került a község villanyoszlopaira. 

Közülük 66 db teljesítménye az eddigi 70 W/h 



helyett 49 W/h-ra csökkent. 100 db lámpatest pedig a régi 36 W/h helyett 19 W/h fogyasztású. Ennek 

köszönhetően óránként közel 3100 W fogyasztást tudunk spórolni. A beruházásnak köszönhetően 12 év 

múlva nem kell a közvilágításért fizetni Csóton, amelyre jelenleg évente 3  millió forintnál többet fizet 

önkormányzatunk. 

           Január 17-én a képviselő-testületi ülés vendége volt Dr. Varga Balázs rendőr alezredes, aki az 

önkormányzat által fenntartott utak közlekedési rendjével kapcsolatos kérdésekre válaszolt az 

érdeklődőknek.  

Január 23-án délelőtt a közfoglalkoztatásról, 

annak jövőjéről beszélgettek az akkor állományban 

lévő közfoglalkoztatottak, valamint a munkaügyi 

központ munkatársa. 

Január 24-én Pápára utaztak óvodásaink, 

ahol ismerkedtek  a tűzoltók munkájával. 

 2018-ban a katolikus templomban tartották 

az ökumenikus istentiszteletet, amelyet követően 

vendégül látták egymást a faluházban a katolikusok és 

az evangélikusok. 

Február 10-én zenés rendezvény volt a 

faluházban. A Csóti Csodavilág Óvoda Szülői 

Munkaközössége színvonalas műsorokkal, finom 

ételekkel várta a rendezvényre érkező 70 főt, akik jól érezhették magukat az est folyamán. 

Február 22-én a Szabó Mezőgazdasági Vállalkozás munkagépe távolította el a havat 

településünk utcáiról. Köszönjük! 

Két hirdetőtáblát helyeztek ki az önkormányzat dolgozói a buszmegállók mellé. Remélhetően 

hasznos szolgálatot tesznek majd, sikerül a különböző hirdetmények ragasztásától megóvni a buszvárókat. 

 

 CSÓTI GYŐZELEMMEL ÉRT VÉGET A TAKÁCSI KUPA 

 

Az MLSZ és a Takácsi Sportegyesület által rendezett teremfocitornán 16 (!!!) csapat lépett pályára. 

A csóti csapat végig jó teljesítményt nyújtott. Az elődöntőben pl. 6:1-es győzelmével kiütötte 

Kéttornyúlakot, majd a döntőben 4:1-re nyert Nemesgörzsöny ellen. A tornán a legjobb kapusnak a csóti 

Horváth Gyulát választották. 

A csapat egyébként első 

helyen várja a bajnokság 

tavaszi fordulóit. Bízunk 

abban, hogy megtartja 

előkelő helyezését. 

 

A 2017. év 

statisztikája: 
 

Születés:   
Szabó Bálint Áron, Birkás 

Aisa, Stumpf Jázmin Maja, 

Funtek Zétény, Bácsi Csenge, 

Szocsevka Benedek, Varga 

Ábel, Feczus Annabell, 

Szabó Emma Lujza, 

Vörösvári Hédi 

 



Házasságkötések Csóton: 

Oláh József-Vörös Anita, Stumpf Dávid-Nagy Brigitta, Knoll Richárd-Kovács Flóra, Szilvási Roland 

Csaba-Steiner Dóra, Imre Richárd-Szabó Piroska, Varga Roland-Pintér Anita. 

 

Halálozás:  

Kovács István Ernő, Takács Jánosné, Bónai Lajos, Vörös Ottó, Horváth Lukácsné, Czirfusz Vince, Simon 

István, Tóth Józsefné, Birkás Imre, Funtek Ferenc, Simon Imre, Kádi Mihály, Sós Izabella, Benedek 

Zoltán, Gancz Józsefné, Nagy Géza Dávid, Hieró István. 

 

                  Csót község lakóinak száma 990 főről 988 főre csökkent egy év alatt. 

 
    2018 végéig elkészül a Csót, Rákóczi u. 40. szám alatt lévő épület felújítása a volt tanács mellett. A 

közösségi célokat szolgáló létesítmény 17 millió forint ráfordításával válik korszerűbbé, 

energiatakarékossá. Az összeg 80%-a pályázati forrásból kerül finanszírozásra. 

    Mivel továbbra sem vállalja senki a temető gondnoki teendőinek ellátását, Csót község 

polgármestere megállapodott a helyi sírkertben temetést végző NEKRO Kft-vel, az ÖRÖK NYUGALOM 

Kft-vel, a KEGYELET Kft-vel és a MÉKI Kft-vel, hogy a szertartások előtt felhelyezik a drapériákat és 

mindenben egyeztetnek a  temetést megrendelő hozzátartozókkal. 

    Március 10-én este az idén is sokan hozták el saját pálinkájukat és boraikat a hagyományossá vált 

versenyre. A szakértő zsűri értékelte az italokat, majd közös vacsora mellett folytatódott a program. 

    Március 14-én a Csóthi Géza Általános Iskola 
tanulói adtak ünnepi műsort  Bakonyszentivánon, majd este 

Csóton a faluházban. Idén is sikerült közösen, méltóképpen 

ünnepelnünk nemzeti ünnepünkön. 

    Március 21-én Pálfy Margit színművésznő Erzsébet 

királyné (Sisi) verseinek tolmácsolásával szerzett élményt a 

szépszámú jelenlévőnek a faluházban. 

    Ritkán tapasztalt sikert aratott március 24-én a 

701-es csoport koncertje. A 701-es kollégiumi szobában 

évtizedekkel ezelőtt megalakult zenekar alapítói, valamint 

tanítványaik felidézték az előző évszázad utolsó évtizedeinek 

hangulatát és Cseh Tamás emlékét. 

    Április 14-én színvonalas összejövetelt rendezett a 

Csóthi Géza Általános Iskola Szülői Munkaközössége a tornateremben. Nagy sikert arattak az apukák és 

kislányaik megható közös, elegáns táncukkal, majd a tanulók és tanárok produkciói. 

    A tavalyinál kevesebben látogatták, de jól sikerült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat majálisa 

április 28-án a sportpályán. 

    Nehezen találtak helyet a Margaréta Nőegylet tavaszváró rendezvényére érkezők a faluházban 

április 21-én. Színvonalas táncokat, jeleneteket, dalokat élvezhetett a nagyérdemű, majd a vacsora után 

kötetlen beszélgetésre és egy kis táncra is sor kerülhetett. 

    Május 7-én 84 fő utazott Pannonhalmára a Csóti Csodavilág Óvoda által szervezett 

kiránduláson. Az ovisok az arborétumban kis műsorral és ajándékokkal köszöntötték az édesanyákat. 

Délután Győrben az Ugri Parkban szórakozhatott kicsi és nagy. 

 

KATONA GYÖRGY festőművész: 

                   TISZTELET ÉS KEGYELET A HŐSÖKNEK 
című sorozatának (2017 december) eredeti festményei állandó kiállítás keretében láthatók a faluház 

előterében. A hadifogoly-temetőben lévő információs táblákon a művek másolatai láthatók.               

A műalkotások Csót község tulajdonát képezik. 



 


