CSÓTI HÍREK
2018. december 8.
A CSÓTI HÍREK eddigi utolsó száma 2018 május közepén jelent meg.

Május 23-án ismét labdarúgásban mérték össze erejüket a Csót SE és a
Shoptec cégcsoport csapatai. A sportszerű küzdelemben a Csót SE szerezte meg a
győzelmet. A mérkőzések után a Margaréta Nőegylet által készített gulyást és cicegét
fogyasztották el a sportolók és a vendégek.
Szintén májusban a Pápán megrendezett járási német nyelvű tanulmányi
verseny döntőjében Ligeti Zoltán csóti tanuló (Nagygyimótról) I. helyezést ért el.
Felkészítő tanára: Szalay-Kékesi Petra.
Június 2-án rendezte a Bakonyalja Lovas Klub idei fesztiválját. A
színvonalas, jól szervezett rendezvényen több száz érdeklődő jelent meg.
Június 15-én a Csóthi Géza Általános Iskolában tartotta a Pápai Tankerületi
Központ járási évzáróját. Egyházi Andrea tankerületi igazgató a járási iskolák igazgatói és
a Csótra járó tanulók és hozzátartozóik előtt zárta be a 2017/2018-as tanévet.
2018-ban 2 napos volt a CSÓTI CSIPKEDETT FESZTIVÁL. Június 22-én
sokan voltak kíváncsiak Henna és Ferry fellépésére, majd 23-án kora délutántól késő estig
zajlottak a programok, készültek a finom ételek. Természetesen az idén is nagyon népszerű
volt a Kiss Szabolcs és segítői által készített cicege.
A CSÓT SE labdarúgó csapata a 2017/18-as idényben a megye III. északi
csoportjának 14 csapata közül az I. helyet szerezte meg. A 2018/19-es szezon tavaszi
fordulóit a III. helyen várja a csapat.
2018 nyarán hittan-, könyvtáros és lovas tábor is várta foglalkozásaival egyegy hétre a gyerekeket.
Július 22-én vasárnap ismét kevésnek bizonyult egy autóbusz az egyre
népszerűbb fürdőjáratra. 2018-ban is nagyon jó időt fogtunk ki, így mindenki kedvére
napozhatott, fürödhetett Balatongyörökön a strandon.
Szeptember 1-jén nem volt jó idő, így a faluházba szorult a Margaréta Nőegylet
családoknak szervezett rendezvénye, ahol késő estig beszélgethettek a résztvevők.
A 2018-as tanévben első osztályba lépők az idén is kisvonattal érkeztek a
Csóti Csodavilág Óvodából a Csóthi Géza Általános Iskolába szeptember 3-án.
Szeptember 7-én délutántól
újra családi napot szervezett a Shoptec
cégcsoport a sportpályán. A résztvevők
kedvükre válogathattak a számos program
közül, utána jól esett a változatos, finom
vacsora.
Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma közel 1,8 millió Ft-tal
támogatta a Csóthi Géza Általános Iskola
7-8. osztályos tanulóinak kirándulását

Szlovéniába és Horvátországba a Határtalanul program keretében. A Muravidék
gyöngyszemei elnevezésű programon 29 tanuló ismerkedhetett meg a magyar emlékekkel.
Lendván felkeresték Szent István és Szent László szobrát, és többek között a Szent Katalin
templomot. Jártak Csáktornyán a Zrínyi várban, Nagytótlakon a Szent István
körtemplomban, és eljutottak Zsitkócra a Bakonaki-tóhoz, valamint Radamosba a Mária
fához is. Látogatást tettek egy magyar-szlovén nyelvű iskolában, ahol megismerhették az
ott folyó pedagógiai munkát, az iskola épületét. Zsitkócon Deák Ferenc szobránál a Szózat
eléneklésével tisztelegtek. A diákoknak és a
kísérő pedagógusoknak nagy élményt
jelentett, hogy betekintést nyerhettek a
határon túli magyar kultúra örökségeibe.
Bősre (Gabcikovo) kirándultunk
szeptember 15-én. Közel 3 órán keresztül
sétahajóztunk a Dunán, majd a zsilipelés során
24 métert emelkedett, majd süllyedt velünk a
hajó. Nagy élmény volt!
Október 5-én került átadásra a
Bakonyalja Lovas Klub tagjai által épített
istálló. Fanny és Dalma láthatóan jól érzi
magát a gondosan kivitelezett épületben,
ahová rövid időn belül még négy társuk is beköltözhet. A lovasok ősszel készítettek egy
kemencét is, jelenleg pedig egy fedett teret alakítanak ki a kellemes együttlétekre.
Október 13-án rendezték Bakonykoppányban a IV. Bakonyi Gasztro Kupát.
Kecskés József bográcsos kategóriában arany minősítést kapott.
Az 1956. évi október 23-i forradalomra színvonalas műsorral emlékeztek a
Csóthi Géza Általános Iskola tanulói és a jelenlévők október 19-én este.
Október 26-án 20 fő látogatott Nagybajcsra a helyi nyugdíjasok meghívását
elfogadva. Három éve nem találkoztak egymással, így érthetően nagy örömmel
köszöntötték egymást a régi ismerősök.
Egy tonnánál valamivel több almát rendeltek a helyiek az idén, amelyet a
lakóházakhoz szállítottak az önkormányzat dolgozói.
Herki Kinga II. helyezést ért el a rendőrség által roma fiatalok számára
szervezett országos „Ki mit
tud”-on.
Október
utolsó
napján
az
idén
is
meggyújtották az emlékezés
lángjait a Margaréta Nőegylet
tagjai
a
világháborús
emlékműnél.
A Márton napi
lámpás felvonulás november
9-én nagy tömeget mozgatott

meg. Az óvodától a katolikus templomig hosszú sorban vonult kicsi és nagy az óvoda
dolgozói által készített lámpásokkal. Szent Márton lóháton tette meg az utat, majd az óvoda
udvarán libazsíros kenyeret, teát és forralt bort fogyaszthattak el a jelenlévők.
November 10-én a tavalyinál sokkal többen vettek részt a nyugdíjasok
délutánján. Ötvös Csilla operaénekes, tanítványa a csóti Bóka Kristóf, valamint Hegedűs
Valér zongoraművész hatalmas sikert aratott műsorával. Az est további részében néptánccal
kedveskedtek a Vadvirágosok, míg a dabronyiak country táncokkal szórakoztatták a
nagyérdeműt.
November 11-én napra pontosan 100 éve ért véget a NAGY HÁBORÚ.
Száznál többen látogattak ki a
Kakukk-hegyen lévő temetőbe,
hogy gyertyát, mécsest gyújtsanak.
A Pápai Hagyományőrző Huszárok
is emlékeztek Csóton Bolla Kálmán
őrnagy vezetésével. A megható
ünnepségen koszorú került a
központi
emlékkereszthez,
az
oroszok emlékművéhez és a
könnyező kereszthez. Csót Község
Önkormányzata
mellett
a
Huszárok, a Csóthi Géza Általános
Iskola, a helyi polgárőrök, a
Margaréta
Nőegylet
és
a
Bakonyalja Lovas Klub is koszorúzott.
2018 őszén 46 db gránit
párnakő készült a temetőbe. Ezek közül
4 névvel ellátott, 7 ismeretlen hős, 35
névtelen hős felirattal.
Több magánember, civil
szervezet és termelő cég „fogadott
örökbe” egy-egy sírt és általában 15000
Ft-tal támogatták azok felújítását.
Ők a következők:
Kékesi István-Kékesi-Szabó Csilla Csót,
Séfer Béla Csót, Nagy Géza Csót,
Horváth István Csót, Horváth Ágnes
Pápa, Bácsi Sándor Csót, Bácsi Attila
Csót, Bácsi Zsolt Csót, Hasprai László Ugod, Dr. Klempa Éva Pápa, Csót Községért
Közalapítvány, Öreg Séd Vadásztársaság Nagygyimót, Nagygyimót Község
Önkormányzata, Margaréta Nőegylet Csót, Polgárőrség Csót, Csót SE, Bakonyalja Lovas
Klub Csót, Szent Mihály Karitász Csoport Csót, Evangélikus Gyülekezet Csót,Bakonyerdő
Zrt. Pápa, Hidrikvill (Hidrik Csaba) Pápa, MK Vasker (Kiss Imre) Pápa, Bakony Étterem
(Belány Róbert) Kisbér, Laktagro Kft. Csót, Lombard Kft. Pápa,

Római Katolikus Plébánia Csót (20000 Ft), Shoptec Cégcsoport Csót (50000 Ft), Rands
Kft. Budapest (Erdős Rita Margit 50000Ft), Pápateszéri Téglaipari Kft. (50000 Ft),
DOROTI Bt. Csót (200000 Ft). A PÁPAI VÍZMŰ munkagép biztosításával segített.

Nyáron cikk jelent meg Amerikában a csóti táborról. Kiss Árpád
családjának Amerikában élő rokonai felkeresték a temetőt. A cikkíró beszámolt a tábor
szakaszairól, felszereltségéről, az ott élők helyzetéről. Az írás végén örömét fejezte ki, hogy
az elhanyagolt temető felújítása megtörtént.
A tiszta és virágos Veszprém megyéért 2018. évi közterület szépítési
versenyen Csót község kiváló minősítést ért el.
November 16-án a Somlóra kirándultak a Borbarátok.
December 2-án a zsúfolt faluházban meggyulladt az első gyertya a Margaréta
Nőegylet színvonalas műsorát követően.
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ÜNNEPEKET KÍVÁN:
CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

