
 
 
 
 
 

X. Csukafesztivál 
2018. augusztus 24-25. 

 
 
 
 
 
Augusztus 24. (péntek) 
17.30 Második Lendület    
19.00 Gesztenye acoustic 
20.30 Effekt 
22.30 Idő van 

 
Augusztus 25. (szombat) 

8.00 Megkezdődnek a sportversenyek (teke, kispályás labdarúgó torna) és a 
főzőverseny. 

9.00  Megnyitó – tartja Csete Krisztián polgármester 
9.15 Felköszöntjük településünk legifjabb és legidősebb polgárait 
10.00 Gyermekprogramok nem csak gyermekeknek (alkotóház, katonai eszközök 

bemutatója, tűzoltó bemutató, táncház és kézműves bemutató) 
11.00 Galagonya gyerekműsora   
12.00 Faluebéd. Főzőverseny díjazása, Vincze Tamás bácsi tárogatózása 
13.15 Néptáncosok fellépése 
14.00 Kálmán Heléna hastáncos fellépése 
14.45 Jó Barátok Nyugdíjas Egyesület fellépése     
16.00 Csepregi Éva fellépése 
17.00 Vision Hip-Hop SE bemutató, valamint a Csóri Öregfiúk – MTK öregfiúk 

labdarúgó gálamérkőzése megnyitása 
18.00 Hangover Porch Zombies koncert 
19.00 Tombolasorsolás 
19.45 Év embere díj átadása 
20.00 Zsigmond Lala fellépése 
21.15 Dupla Kávé fellépése 
22.00 Tűzijáték 
22.30 J.A.M. koncert 
24.00 Utcabál, mulatás hajnalig 
  

Folyamatos programok, versenyek 
 
Teke (nevezni a helyszínen is lehet Csehi Sándornál) 
Környezetvédelmi sátor (meghívott vendég a Gaja Környezetvédő Egyesület) 
Főzés (Szabadon megfőzheti mindenki a rendezvényterületen a napi betevőt)  
Főzőverseny is lesz, aminek témája szabadon választható. Az önkormányzat is főz, 500 Ft-os áron lehet majd vásárolni a 
faluebédből, ami jótékony célra megy.  
Regionális rádióamatőr találkozó 
Becsületkasszás könyvvásár a könyvtár leselejtezett könyveiből 
Tombola (nagy szeretettel várjuk a tombolaajándék felajánlásokat, a fődíj szokás szerint maradjon meglepetés) 
Makett-kiállítás (a Művelődési Házban reggeltől egész kora délutánig) 
Véradást is tartunk a Magyar Vöröskereszttel közösen a Sportcsarnokban 
 

A Csóri Öregfiúk (1998-as bajnokcsapat) az MTK legendás csapatával játszik 
gálamérkőzést 17 órától a focipályán. A belépés díjtalan! 

 
A tűzijáték ideje alatt kérjük, tartsák be a szervezők biztonsági utasításait! 

 
Központ az információs sátor, 

ami egészen 20 óráig nyitva lesz. 
A terület biztosításáért a Csóri Polgárőrség felel! 

A területre autóval bemenni csak engedéllyel lehet! 
Köszönjük minden támogatónknak azt, hogy a rendezvény létrejöhet! 

 

A programváltozás jogát fenntartjuk! Kérjük, mindenki kövesse a saját Facebook oldalát és a 
www.csor.hu honlapot a fesztivál eseményeinek esetleges változása miatt. 

 

Rossz idő esetén is megtartjuk a rendezvényt! Ebben az esetben behúzódunk a sportcsarnokba. 


