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Január 5-én ismét segített az önkormányzati utakon a hó eltolásával a 
Szabó Mezőgazdasági Vállalkozás, amelyet ezúton is köszönünk. 
 
Január 12-én ismét szűknek bizonyult a Faluház. Horváth Adrián vezényelt a Pápai Fúvósok 

koncertjén, ahol felléptek budapesti művészek is. Ress Hajnalka és Solti Ádám a legendás 
Queen együttes dalait tolmácsolta a jelenlévőknek. 

Február 1-jén farsangi délelőttön szórakozhattak a 
Csóti Csodavilág Óvoda gyermekei, akik 22-én a 
mentősök munkájával is megismerkedhettek Pápán. 

Idén is nagy sikerrel zajlott a minden évben 
megrendezésre kerülő pálinka- és borverseny. A helyi 
és környékbeli bor- és pálinkatermelők 
megmérettetése mellett a résztvevők a nótaszó előtt 
fogyasztották el a finom vacsorát. 

Március 14-én színvonalas megemlékezést tartott 
a Csóthi Géza Általános Iskola a falu lakói számára az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
kitörésnek 171. évfordulója tiszteletére. 

A pályaválasztási vetélkedő győztes csóti diákjai március 21-én indultak el 
Szentgotthárdra, ahol látogatást tettek az Opel gyárban. 

Március 23-án közkívánatra ismét élvezhette a csóti közönség a 701-es csoport zenekar 
koncertjét a Faluházban, ahol többek között Cseh Tamás népszerű slágerei is megszólaltak. 

Ady Endre halálának 100. évfordulójára dr. Hauber Károly vetítéssel egybekötött 
előadásán emlékezett a falu lakossága március 27-én. A csóti iskola egykori tanulója, ma a Türr 
István Gimnázium tanára idézte fel a költőóriás 
munkásságát. 

Nagyon jól sikerült a könyvtár által szervezett 
húsvéti alkotóház, melynek keretein belül 
kézműves foglalkozáson ügyesedhettek a résztvevő 
kicsik és nagyok. 

Március 28-án Tapolcafőn a Forrás 
tanösvényen kirándultak óvodásaink. 



Április 18-án rendezte a Faluházban a Shoptec Fémárugyártó Kft. a húsvét előtti családi 
délutánját. A kicsik körében nagyon népszerű rendezvényen ismét segítettek a helyi óvoda 
dolgozói. 

Húsvét hétfőn feléledt a Danka. A jó időben nagyon sokan látogattak ki a rétre, ahol a régi 
ünnepek hangulatát élvezhették a jelenlévők. 

Április 27-én a zsúfolt Faluházban köszöntötte a tavaszt a Margaréta Nőegylet. Dalok, 
táncok, jelenetek színesítették a műsort, amelyet az Aranysas Pizzéria és Étterem által 
felajánlott közös vacsora zárt. 

Május 9-én került sor az anyák napi kirándulásra. Sárváron az óvodások megköszöntötték 
az édesanyákat, majd Szombathelyre látogattak. 

Május 11-én népes csapat igyekezett megtisztítani a Sport utcát a felelőtlen lakók által oda 
felhalmozott szeméttől. Örvendetes, hogy a civil kezdeményezésen sok fiatal is igyekezett 
segíteni környezetünk megóvása érdekében. Köszönjük! 

Május 15-én közel 30 tanuló utazott Zánkára Erzsébet táborba. A Csóthi Géza Általános 
Iskola sikeres pályázatának köszönhetően 3 napot tölthettek ott a gyerekek. A rossz idő 
ellenére élvezetes programokat biztosítottak a szervezők a résztvevőknek. Az utazásban az idei 
évben az önkormányzat járművei mellett a bébi önkormányzat is segített. 

Május 22-én közel 20 fő érkezett Nagybajcsról. A nyugdíjasok látogatást tettek a Kakukk-
hegyen lévő temetőben, majd a vendéglátókkal közösen fogyasztották el a finom ételeket, 
amelyet Kiss Szabolcs és a Bakonyalja Lovas Klub tagjai készítettek. 

Május 24-én a Bakonyalja Lovas Klub látta vendégül a Csóti Csodavilág Óvoda gyermekeit 
és szüleiket családi délutánon. 

Június 1-jén végre jó időnk volt a Bakonyalja Lovas Klub által szervezett fesztiválon. 
Nagyon sok vendég érkezett az eseményre, akik elismerően szóltak a szervezésről, a lovasok 
által véghezvitt fejlesztésekről. 

2019-ben is lesz fürdőjárat a Balatonra. 51 fő jelentkezett a július 20-i utazásra, amely 
méltán lett népszerű az utóbbi években. 

A Csót SE hírei szerint februárban és márciusban öregfiú labdarúgó tornán vettek részt, 
ahol Szente Tamás vezetésével a 4. helyen végeztek. 

A csóti futballisták a 2018-2019-es bajnokságban a megyei III. északi csoportjában a 3. 
helyet szerezték meg. 

Pályázaton fél millió forint értékű félautomata újraélesztő készüléket nyert a Csót SE. Az 
ősz folyamán néhány órás tanfolyamon szeretnék az érdeklődőket megtanítani a készülék 
használatára, amely így nem csak a sportesemények alkalmával segíthet.  

 



 

 

 

CSÓTI CSIPKEDETT FESZTIVÁL 

„ Csóti metélt, csipkedett uszkorál a víz felett” 

2019. JÚLIUS 26. PÉNTEK 

15:00  Kispályás focikupa 

17:30  Szellők szárnyán szállj velem…   

18:00  Retro slágermix   

19:00  Bulimix 

20:00  Zenél: Szórádi Árpád  (Muzsika Tv) 

   K E M E N C É S  L A N G A L L Ó  P A R T I 

 



 

JÚLIUS  27.  SZOMBAT 

15:00  Zenés műsor gyermekeknek  

17:15  VIOLA NOVA énekkar Ugod 

17:45  Bakonyszücsi Hölgyek Klubja 

18:00  Latin táncok bemutatója 

18:20  Optikai csalódások 

18:30  Ez is operett, az is operett 

19:30  Tóth Tündi műsora 

20:30  Zenél a PÓKER EGYÜTTES 

15 órától: Főzés,  játszóház, 

óriáscsúszda, buborékfoci, az ország leghosszabb vonatos 

akadálypályája (16m), lufibohóc, arcfestés, helyi termékek 

bemutatója,    

CSÓT KÁRTYA (3x150 Ft/fő), BÜFÉ, CICEGE, LACIKONYHA 

 

 

  

         

 


