
              CSÓTI HÍREK 
                        2020. február 21. 
 

            Október 22-én színvonalas ünnepi műsorral köszöntötték a Csóthi Géza 

Általános Iskola diákjai az 1956. október 23-i eseményeket. 

             A Margaréta Nőegylet tagjai az elmúlt ősszel is gyertyagyújtással, rövid műsorral 

emlékeztek a háborúkban elhunytakra október 31-én délután. 

             November 11-én este több száz méter hosszan vonultak kicsik és nagyok lámpásaikkal 
az óvodától a katolikus templomig. Az óvodások rövid műsorát követően Horváth Tamás plébános úr 

köszöntötte a jelenlévőket. A falukemencéknél közel 300 szelet langallót, több liter forralt bort és teát 

fogyasztottak el a sportpályára is kilátogatók. 

             November 18-án újabb ellenőrzést tartottak a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

szakemberei a Kakukk-hegyen. December 4-én dr. Kovács Vilmos ezredes parancsnok aláírásával 

elfogadottnak nyilvánította a hadisírok felújításának szakmai és 

pénzügyi teljesítését egyaránt. 

 Kosztics László fafaragó szobraival ismerkedhettek meg a 

Faluházban az érdeklődők november 21-től két héten keresztül. 

 November 23-án sok idős fogadta el az önkormányzat 

meghívását, ahol fellépett Ress Hajnalka művésznő is. 
Kecskés József és Grób Norbert kategóriagyőztes lett honfoglalás 

kori bográcsos ételek készítésével az V. Bakonyi Gasztro Kupán. 

Arany minősítést kaptak. 

 2019 őszén és 2020 januárjában 3 tonnánál több almát szállítottak 

kedvezményes áron az önkormányzat dolgozói a lakosságnak. Népszerű a 100 %-os almalé is. 

            Továbbra is sokan éltek a lehetőséggel és rendeltek fenyőfákat karácsonyra. 2019-ben  

         75 fa került az önkormányzat segítségével a csóti otthonokba. 

                       November 25-én a kistérség intézményvezetői, polgármesterei, polgárőrei vettek részt    

          a rendőrség által szervezett fórumon, ahol áttekintették és értékelték a térség közbiztonsági helyzetét. 

                       Évek óta nagy tömeget vonz a Margaréta Nőegylet által szervezett adventi gyertyagyúj- 

          tás. Ez alkalommal is meghitt beszélgetés követte a nőegyletesek által előadott adventi műsort. 

Nagyon sokan látogattak el a könyvtár udvarára advent 2. vasárnapján. A sikeres adventi vásár újabb 

színfoltot jelent településünk életében. 

Szabó Patrik gimnáziumi tanuló fotóit láthatták az érdeklődők a Faluház nagytermében. Az igényes 

fotók témáit a természetből merítette az alkotó. 

 Zsúfolt terem fogadta a helyi óvodások betlehemes 

műsorát, amely a hagyományoknak megfelelően 2019-

ben is nagy sikert aratott. 

Közel harmincan vettek részt a közmeghallgatáson. A 

korábbi időszakban már többször kivesézett téma 

ismételt felemlegetésén túl nyugodt, békés beszélgetés 

jellemezte az együttlétet. 

Sokan ajánlottak fel és vásároltak süteményt december 

23-án. A bevételből az idén is ébren kívánják tartani a 

2019-ben felébresztett Dankát a szervezők. 

              2020. január 1-jétől újabb 4 településsel 

bővült Közös Önkormányzati Hivatalunk. A Csót, 

Bakonytamási, Nagygyimót, Nagydém négyeshez társult 

Marcaltő, Malomsok, Egyházaskesző és Várkesző. A Csót székhelyű közös hivatal - 4 és fél ezres - 

lakosságszámával a járás legnagyobb közös hivatalává nőtte ki magát. Ennek köszönhetően kedvezőbb lett 



          az állami finanszírozás mértéke. A hivatal továbbra is zökkenőmentesen működik.  

          Bízunk  abban, hogy a hamarosan bekövetkező személyi változás(ok) után is képes lesz ellátni a  

          nyolc település önkormányzata által rábízott feladatokat. Március 1-jétől Leitner Pál aljegyző 

          hétfőn délelőtt és szerda délután tartózkodik Csóton a hivatalban.A jegyzői állás betöltésére pályá- 

          zatot írtak ki az önkormányzatok. 

          Takács Imre jegyző úr tavasszal nyugdíjba vonul. A helyi közigazgatást 1979-1991, majd   

          1995-2020 között irányította településünkön. E helyen is kívánunk jó egészséget, békés, boldog  

 nyugdíjas éveket! 

 

         Fergeteges sikerű volt a Pápai Fúvósok koncertje január 11-én. A Horváth Adrián karnagy által   

vezetett egyesület produkcióját az idén is bearanyozta Ress Hajnalka és Solti  Ádám közreműködése. 

          Január 16-án és 17-én az önkormányzat által biztosított buszokkal közel 40 hölgy vehetett részt 

Veszprémben mammográfiai vizsgálaton. 

           2020-ban 59 m
3
 szociális tűzifát biztosított önkormányzatunk a legrászorultabbaknak. 

           Élelmiszeripari gépek kiállításán a csóti székhelyű DOROTI PACK Kft. 2. helyezést ért el 

Budapesten  Robotberakó-rendszer elnevezésű termékével az Innovációs Termékversenyen.  

           A helyi polgárőrök január közepén értékelték az elmúlt évet. Kiderült, hogy teljesítésük 300 

órával haladta meg a 2018. évit. 2728 órát töltöttek szolgálatban (rendőrökkel közösen, a temető és oktatási 

intézmények környékén). Ezen kívül biztosítottak rendezvényeket helyben és Pápán, de pl. Komáromban 

is. Rendszeresen járőröztek külterületeken, segítették, látogatták az időseket. Visszatérő probléma, hogy 

nem emelkedik az önkéntes munkát végzők száma, nincsenek új arcok a szervezetben. Séfer Béla elnök 

beszámolójában  közölte a tagokkal, hogy működésükhöz a legszükségesebb anyagi- és technikai 

forrásokkal rendelkeznek, majd mindenkinek kívánt jó egészséget, boldog új esztendőt, sikeres polgárőr 

tevékenységet. 

    2020. január 26-án a katolikus templomban tartották az ökumenikus istentiszteletet. A 

csótiakon kívül sokan jöttek el a környező településekről is. A kötetlen beszélgetésnek, szerény 

vendéglátásnak ebben az évben is a Faluház adott otthont.   

             2020-ban sikeres pályázatunknak köszönhetően BÖLCSŐDÉT ÉPÍTÜNK az óvoda mögé. 

 

A 2019. év statisztikája: 

Születés:                     Házasság: 
Heizler Mirabella Dzsenet             Kusztor Tamás-Szalóky Anikó Éva                                               

Mezei Boldizsár József                  Gulyás Szabolcs-Viasz Kádi Antónia 

Virstlein Luca                                Steiner József-Merse Dóra 

Bojsza Rebeka Nikoletta               Nyári Sándor-Farkas Alexandra                           

Vörösvári Zétény    



     Halálozás: 
 

      Bakacs Sándor          Tóth István 

      Kiss Károly               Dely István József 

      Nagy József              Pintér Ferenc János 

      Agg Endre                Koloványi József                                         

      Burdi István              Lakatos József 

      Bor László                 Győrffy Endre Győző 

       

      

 

 

                                     ESEMÉNYNAPTÁR  
 

                                         2020 február-augusztus 
 
FEBRUÁR 

 

22. 19:00 A Csóti Csodavilág Óvoda és a Csóthi Géza Általános Iskola Szülői Mun- 

                kaközössége által szervezett jótékonysági bál a tornateremben 

29.   8:00 Farsangi focikupa (Nevezni Haraszt Eriknél lehet.)  

 

MÁRCIUS 

 

  4.            A Csóthi Géza Általános Iskola 6. osztályos tanulóinak látogatása a FŐVÁROSI 

                 NAGYCIRKUSZBAN a Lázás Ervin Program keretében 

  6. 17:00   Csóti pálinkák és borok versenye 

13. 18:00   Ünnepi megemlékezés 1848 márciusáról 

14.             A Mária főhadnagy c. színházi előadás megtekintésére utaznak a  

                  Margaréta Nőegylet tagjai Pápára 

19.             Ovi-suli (ovisok az iskolában) 

24.             Nyílt nap az iskola 1-4. osztályaiban 

25.             Nyílt nap az 5-8. osztályokban                  

28. 18:00   Volt egy álmom…Új műsorral lép színpadra a 701-es csoport nevű  zenekar 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁPRILIS 

 

  5.  16:30    Csót SE - Lovászpatona SE labdarúgó-mérkőzés 

 

  5.  18:30    FALUHÁZI SZÍNHÁZ  Az SK Társulat a pápai premier után  

                    Csóton mutatja be KÉSZ KABARÉ c. műsorát.  

                 

19.  17:00     Csót SE – Vaszar SE labdarúgó-mérkőzés 

25.  17:00      A Margaréta Nőegylet Nyárhívogató délutánja a Faluházban 

27-28.            Beíratás a Csóti Csodavilág Óvodába. Be kell íratni azokat a gyer- 

                      mekeket, akik 2020. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. 

 

MÁJUS 

 

  3. 14:00    Csót SE-Nagytevel SE labdarúgó-mérkőzés 

  4.             Óvodás gyermekek és az édesanyák közös kirándulása 

  6.              A 8. osztályos iskolások Budapesten az Operaházban tekinthetik meg a Szöktetés a 

                  szerájból c. előadást a Lázár Ervin Program keretében 

  8.               Iskolások anyák napi műsora           

 15. 13:00    Családi délután az óvoda szervezésében 

 24. 14:00   Csót SE-Adászteveli SE labdarúgó-mérkőzés 

 29. 11:00    Nagycsoportosok búcsúztatása az óvodában 

 29.              Iskolások gyermeknapi kirándulása 

 

JÚNIUS 

 

  4. 19:00     100 éve történt… TRIANON… 
 

  7.  14:00     Csót SE-Nagyacsád SE labdarúgómérkőzés 

 10.              Pályaorientációs nap az iskola szervezésében 

 15.              Miniolimpia az iskolában 

 19. 17:00     Tanévzáró a Csóthi Géza Általános Iskolában 

 20.               BAKONYALJA LOVAS FESZTIVÁL 

 20-25.          Könyvtárosok tábora 

                                                    27.                     CSÓTI CSIPKEDETT FESZTIVÁL (FALUNAP) 

 

JÚLIUS 

 

  4.                Szabadidős díjugrató verseny a Bakonyalja Lovas Klub szervezésében 

 25.  9:00      FÜRDŐJÁRAT indul Csopakra. Jelentkezni 2020. július 10-ig lehet 

                     2000 Ft/felnőtt, 1000 Ft/ gyermek befizetésével. 

                    A nyáron lovasok tábora, hittanosok kirándulása, napközis tábor 

 

AUGUSZTUS 

 

 18.  19:00     Falukemencéinkben készül az ÚJ KENYÉR  

 

 


