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A tartalomból:

Megjelenik az új helyi pénz,
 a Balatoni Korona (a 3.oldalon) 

Lesz pénz a szúnyogírtásra (a 4.oldalon)  

"Az ünnep felemel a hétköznapok 
monotonitásából"(a 6.oldalon) 
Üdvözlégy Szent Keresztfa (a 6.oldalon) 

2012. első hosszú hétvégéjén az igényes könnyűzenéjé és a 
gasztronómiáé volt a főszerep Csopakon. A helyi és környékbeli 
borászatok bemutatkozása mellett az ország számos részéből 
érkeztek portékáikat kínáló vásározók, akiknek a termékei 
közöt t  a  kézműves  vásárf iák  mel le t t   kul inár is  
különlegességekkel is találkozhattak a Boros Toros Napokra 
érkező vendégek.
A tavalyi évhez hasonlóan idén sem lehetett panasz az időjárásra, 
március 15-i nemzeti ünnepet követő napokban igazi tavaszi, 
napsütéses idő köszöntött a fesztivál résztvevőire. A fürdő utcai 
parkolóba települtek ki a borosgazdák, sajtkészítők, gombászok, házi 
lekvárárusok, valamint a különféle hagyományos étkeket kínálók. A 
rendezvény nyitó estéjén az „Utazó Blues Fesztivál”  három fellépő 
formációja közel négy órán át szórakoztatta élő produkciókkal, 
klasszikus rythm, blues és rock dalokkal, Rolling Stones-
feldolgozásokkal, valamint saját szerze-ményekkel a közönséget. 
Szombaton tradicionális falusi disznóvágással indult a nap... 
(Folytatás a 2. oldalon "Telt ház a Boros Toroson" címmel.)

Csopaki Boros Toros Napok
Bor, blues, gasztronómia

interjú Ambrus Tiborral

Szerkezeti 
változások előtt

Az állam és a települési önkormányzatok közötti munkamegosztás változása feszültségekkel terhelt 
folyamat, amelyben a helyi közösségek szerepe gyengülni látszik a kormányzatéval szemben. Az 
országos és helyi viták keresztuzében álló önkormányzati reform kapcsán óhatatlanul felmerül a 
kérdés, önálló település maradhat e Csopak a jövoben?  Polgármesterként miként látja a kialakult 
helyzetet?
Erre nagyon nehéz válaszolni, akárcsak meghatározni azt, mit is jelent a települési önállóság Csopak 
számára. 2012. az átalakulás éve lesz, felkészülési, átrendeződési időszak a 2013-tól induló, egy 
teljesen más felépítésű, felfogásában is gyökeresen megváltozó önkormányzati rendszerre. Jelenlegi 
tudásunk szerint a polgármesteri hivatal megmarad a községben, azonban hogy pontosan milyen 
feladatköröket fog ellátni 2013-tól, azt még senki sem látja. A jogszabályi környezetet elemezve 
leginkább igazgatási változásokról tudunk beszélni. A kérdéskör ugyanakkor gazdaságilag 
egyértelműen értelmezhető: a hazai települések nagy része igen komoly adósságállománnyal 
rendelkezik, amelyek veszélyeztetik az alapvető közösségi feladatok ellátását. Ebből a nézőpontból 
teljes mértékben érthető a kormányzat központosítási törekvése. Hogy a változások mennyire 
értékelhető önállóság vesztésként?A kormány döntése szerint az államigazgatási feladatok 
meghatározó része az újonnan bevezetendő járások szintjén összpontosul a jövőben. Ez 
nyilvánvalóan egyfajta visszalépésként értelmezhető a település életében. Nem elhanyagolható 
kérdés, hogy ez mennyire érinti a lakosságot. Vélhetően a községben a jelenleginél kevesebb lesz az 
ügyforgalom. ...
(Folytatás a 2. oldalon "Milyen év elé nézhetnek a csopakiak?" címmel.)

Mit várhat Csopak 2012-től? Milyen év elé nézhetnek a 
csopakiak? Miként nézd majd szembe a település az 
önkormányzatiságot érintő változásokkal? A helyi 
oktatásról, az önkormányzati szektor átalakulásáról, a 
fejlesztési tervekről, a községet érintő nehézségekről és 
lehetőségekről kérdeztük Ambrus Tibor polgármestert. 

(fotó: Balaton.vehir.hu)

(fotó: ambrustibor.hu)

Töltés közben a Pápai Betyárok

Kedves Olvasó, Ön a „Csopaki Hírek” első számát 
tartja a kezében!
Eljött az ideje annak, hogy saját, önálló csopaki 
ú j s á g o t  j e l e n t e s s ü n k  m e g ,  a m e l y  h a v i  
rendszerességgel értesíti polgárainkat a községben 
történtekről, közérdekű eseményekről, időszerű 
kérdésekről civil, kulturális és sport programokról. A 
Csopaki Hírek megjelentetésével lényeges célunk, 
hogy minél hitelesebb tájékoztatást nyújtsunk a 
lakosságot érintő fontosabb önkormányzati 
döntésekről, azok hátteréről. 
Kívánom, hogy ez a frissen világra jött újság egy 
olyan lappá váljon, amelyben mindenki helyet kap, 
amelyet mindenki magáénak érez, és érdeklődéssel 
forgat, hiszen az a kiadvány rólunk, nekünk szól!
Örömmel fogadunk az újsággal kapcsolatos minden 
észrevételt, javaslatot és természetesen híranyagot, 
ugyanis csak így tudjuk lapunkat az Önök számára is 
hasznossá, érdekessé tenni.
Végezetül engedjék meg, hogy az alapító 
önkormányzat nevében a „Csopaki Híreknek” hosszú 
életet, Olvasóinak pedig minden jót, erőt, egészséget 
kívánjak!

(Ambrus Tibor, polgármester)

Köszöntő
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 önkormányzatnak. 
hozó megmérettetésre Csopakról, környékbeli 
településekről sőt a fővárosból, valamint Győr-
Moson-Sopron megyéből is érkeztek résztvevők. A 
húst és a töltéshez nélkülözhetetlen belet a szervezők 
biztosították a versenyzőknek, míg a fűszerekről, 
kísérő ételekről  és  i ta lokról  az  amatőr  
gasztronómusok gondoskodtak. A nagy gonddal 
készített ízes „pályamunkákat” szakmai zsűri bírálta 
el, külön díjazva a versengők standjait, installációit.A 
grémiumot Punk Ferenc éttermi mester, a Balatonvin 
Borlovagrend ínyesmestere, Szopkóné Saly Ágota a 
Csopak Településéért Közalapítvány vezetője, 
Csányi Tiborné közalapítványi kuratóriumi tag, 
valamint Varga Ibolya újságíró alkották. A zsűri 
elnöke Punk Ferenc, színpadi, nyilvános 
értékelőjében elmondta, hogy amellett, hogy kiváló 
ízesítésű kolbászokat készítettek a csapatok, a 
versenyzők figyelmet fordítottak az esztétikus 
tálalásra is. A kolbászkészítő verseny díjait Ambrus 
Tibor polgármester adta át, aki köszöntő beszédében 
kiemelte, hogy a település célja, hogy a nyári 
idegenforgalmi szezonon kívül is érdemes legyen 
felkeresni Csopakot, amelyre kitűnő alkalom a 
márciusi gasztronómia fesztivál. A településvezető 
kitért arra is, hogy rendezvény sikerére és 
látogatottságára tekintettel a jövőben vélhetően új 
helyszínt kell  keresni a Boros Toros Napoknak. Az 
első három helyezett mindegyike egy-egy díszes 
hurkatöltővel gazdagodott, ezen kívül minden 
résztvevő csapat arany, ezüst vagy bronz minősítést 
kapott a bírálóktól. A verseny nagyaranyérmese a 
balatonfüredi Töltikék csapata lett, második 
helyezést érdemeltek ki a Pápai Betyárok,

A tavalyi évben is közönségsikert 2012. első hosszú hétvégéjén az igényes 
könnyűzenéjé és a gasztronómiáé volt a főszerep 
Csopakon. A helyi és környékbeli borászatok 
bemutatkozása mellett az ország számos részéből 
érkeztek portékáikat kínáló vásározók, akiknek a 
termékei között a kézműves vásárfiák mellett  
kulináris különlegességekkel is találkozhattak a 
Boros Toros Napokra érkező vendégek. A tavalyi 
évhez hasonlóan idén sem lehetett panasz az 
időjárásra, március 15-i nemzeti ünnepet követő 
napokban igazi tavaszi, napsütéses idő köszöntött a 
fesztivál résztvevőire. A fürdő utcai parkolóba 
települtek ki a borosgazdák, sajtkészítők, 
gombászok, házi lekvárárusok, valamint a különféle 
hagyományos étkeket kínálók. A rendezvény nyitó 
estéjén az „Utazó Blues Fesztivál”  három fellépő 
formációja közel négy órán át szórakoztatta élő 
produkciókkal, klasszikus rythm, blues és rock 
dalokkal, Rolling Stones-feldolgozásokkal, valamint 
saját szerze-ményekkel a közönséget. 
Szombaton tradicionális falusi disznóvágással indult 
a nap a községben, amelynek keretében Schall Jenő 
és lelkes balatonfüredi csapata látványosan és 
szakszerűen vezette be a szépszámú érdeklődőt a 
böllérség legapróbb fortélyaiba. A közel másfél 
mázsás kesét mintegy két és fél óra alatt dolgozták 
fel, a nagyvázsonyi disznó két hátsó sonkája pedig, a 
nap folyamán, színpadi licitálást követően talált 
gazdára. Szombaton és vasárnap ebédidőben Dávid 
Roland színművész adott akusztikus koncertet a déli 
eszem-iszomhoz. 
A fesztivál központi programeleme a kolbásztöltő 
verseny volt, amelyre tizenhat csapat közel nyolcvan 
versenyzője  adta  le  nevezését  a  szervező

amíg bronzérmet a budapesti Budaprém formáció 
szerezte meg. Szombat este ismét élő blues és rock 
koncertek helyszíne volt Csopak: az esztergomi 
Tűzkerék XT, a budapesti Stoned – 100% Rolling 
Stones és a szegedi Blues Bell együttesek produkcióit 
tekinthette meg a szépszámú nézősereg. A Boros 
Toros Napok záró napján a legkisebbek kerültek 
középpontba. Délelőtt a csopaki óvodások és 
általános iskolások tavaszköszöntőjével folytatódott 
a program, amelyet Szó és Kép Színpad „Csiriburi a 
manézsban” c. bohócműsora követett. A kora 
délutáni órákig Csanaki Attila közreműködésével a 
zsonglőrködéssel is megismerkedhettek a Fürdő 
u t ca i  pa rko ló t  f e lke re sők .  A gye rekek  
szórakoztatásáról egyébként nem csupán az utolsó 
napon gondoskodtak a szervezők, a fesztivál ideje 
alatt - többek között - vesszőkosár körhintával, óriás 
malomjátékkal, csigafuttatóval is felszerelt népi 
játszótér várta a családosokat.

Telt ház a Boros Toroson

Az állam és a települési önkormányzatok közötti 
munkamegosztás változása feszültségekkel terhelt 
folyamat, amelyben a helyi közösségek szerepe 
gyengülni látszik a kormányzatéval szemben. Az 
országos és helyi viták keresztuzében álló 
önkormányzati reform kapcsán óhatatlanul felmerül 
a kérdés, önálló település maradhat e Csopak a 
jövoben?  Polgármesterként miként látja a kialakult 
helyzetet?
Erre nagyon nehéz válaszolni ,  akárcsak 
meghatározni azt, mit is jelent a települési önállóság 
Csopak számára. 2012. az átalakulás éve lesz, 
felkészülési, átrendeződési időszak a 2013-tól 
induló, egy teljesen más felépítésű, felfogásában is 
gyökeresen megváltozó önkormányzati rendszerre. 
Jelenlegi tudásunk szerint a polgármesteri hivatal 
megmarad a községben, 
azonban hogy pontosan 
milyen   feladatköröket 
fog ellátni 2013-tól, azt még senki sem látja. A 
jogszabályi környezetet elemezve leginkább 
igazgatási változásokról tudunk beszélni. A 
kérdéskör ugyanakkor gazdaságilag egyértelműen 
értelmezhető: a hazai települések nagy része igen 
komoly adósságállománnyal rendelkezik, amelyek 
veszélyeztetik az alapvető közösségi feladatok 
ellátását. Ebből a nézőpontból teljes mértékben 
érthető a kormányzat központosítási törekvése. Hogy 
a változások mennyire értékelhetők önállóság 
vesztésként?A kormány döntése szerint az 
államigazgatási feladatok meghatározó része az 
újonnan bevezetendő járások szintjén összpontosul a 
jövőben. Ez nyilvánvalóan egyfajta visszalépésként 
ér telmezhető a település életében.  Nem 
elhanyagolható kérdés, hogy ez mennyire érinti a 
lakosságot. Vélhetően a községben a jelenleginél 
kevesebb lesz az ügyforgalom. Valószínűleg 
Paloznak társközségként fog hozzánk kapcsolódni a

jövőben, közösen fogunk polgármesteri hivatalt 
fenntartani. Hogyan ez miként érzékelhető majd a 
hétköznapokban, arról jelenleg kevés információval 
rendelkezünk. Számos kérdéssel kell szembesülnünk 
a következőkben – tartsuk csak szem előtt a járások 
jövőbeni szerepét, a megyei önkormányzatok 
megváltozó jogosítványait vagy a kormányhivatalok 
tevékenységének önkormányzatokra való hatását. 
Ezek mind-mind olyan stratégiai kérdéskörök, 
amelyekre ez az év ad választ.
Mit vár a következő hónapoktól, 2012-től, mit hozhat 
ez az időszak a községnek?
Mind az európai,  mind  a  magyar  gazdaság  komoly
problémákkal küzd, ezekkel a nehézségekkel 
Csopakon is szembe kell néznünk. Őszintén 
remélem, hogy legalább a tavalyihoz hasonló 

idegenforgalmi szezont tudhatunk majd magunk 
mögött az év elteltével, hiszen a község bevételének 
meghatározó része e területről származik. Az uniós 
pályázati lehetőségek szűkültek, ennek hatásait 
biztosan érezhetjük majd. Csopak elsősorban a 
belföldi turizmusra építhet a jövőben, a borús 
gazdasági kilátások ellenére bízom abban, hogy 
marad annyi az emberek zsebében, amit balatoni 
pihenésre tudnak fordítani. 
Véleménye szerint hogyan alkalmazkodhat a 
leghatékonyabban a jelen gazdasági helyzethez a 
település, miként biztosítható Csopak további 
fejlődése?
A kihasználatlan, egyelőre parlagon heverő 
értékeinket termelő tőkévé kell változtatnunk. A 
csopaki önkormányzat abba a helyzetbe jutott, hogy 
úgy tudjuk az előttünk álló lehetőségeket 
kihasználni, amennyiben minél több saját tőkét 
tudunk mozgósítani, valamint, ha ezeket a

rendelkezésünkre álló javakat szigorúan termelő 
beruházásokba fektetjük. Látni kell azt, hogy a 
község kiszámíthatóan és biztonságosan csak a saját 
bevételeivel számolhat. Ennek jegyében szeretnénk a 
település BAHART-részvényeit valamint, a falu által 
kihasználatlan és költségesen fenntartható 
ingatlanokat értékesíteni és az ezekből befolyt pénzt 
infrastrukturális fejlesztésekre csoportosítani.
A falu lakosságát jelenleg talán a helyi általános 
iskolai oktatás helyzete foglalkoztatja leginkább. 
Hogy áll az iskola ügye?
Az informális és a hivatalos egyeztetéseken egyaránt 
túl vagyunk, a hetekben az önkormányzati és egyházi
engedélyezés adminisztratív folyamatai zajlanak. 
Önkormányzatunk célja továbbra is az, hogy minél 
jobb minőségű oktatási szolgáltatást tudjuk 

biztosítani helyben, és mindezt a jelenleg is az 
intézményben dolgozó pedagógus-állomány 
közreműködésével tehessük meg.
Az iskolában tartott szülői fórumról a Veszprém 
Megyei Napló is beszámolt, amely írás  sokakban 
felháborodást keltett...
Sajnálatosnak tartom, hogy a megye mértékadó 
hírforrásának számító napilap a tények tárgyszerű 
közlése helyett a politikai bulvár irányába tévedt, 
ráadásul egy a helyi közösség számára kiemelten 
fontos ügyben. Szomorú vagyok, hogy miért nem 
annak van hírértéke, hogy az intézmény átadása a 
csopaki vallási felekezetek egyetértése mellett 
történik meg, vagy hogy a település vezetése és 
közvéleménye példaértékű összefogással szeretné 
megtartani a község jövőjét is jelképező iskolát.

“A kihasználatlan, egyelore parlagon hevero értékeinket termelo tokévé kell változtatnunk.”

Az interjú teljes terjedelmeben a 
www.ambrustibor.hu oldalon érhető el.

(Makó István)

(www.csopak.hu)
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(fotó: Balaton.vehir.hu)
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Megjelenik az új helyi pénz, 

a Balatoni Korona

A Balatoni Korona Zrt. várhatóan a hetekben hozza forgalomba a 
helyi pénzként használt, a forinttal megegyező címletekben piacra 
kerülő vásárlási utalványt, a Balatoni Koronát.
Veszprém-megye kelet-balatoni régiójában hét önkormányzat ötletére 
térségi összefogás hívta életre a Balatoni Korona pénzhelyettesítő 
utalványrendszert. A kezdeményezésben két fő motívum kapcsolódik 
össze: a helyben keletkező gazdasági erő megtartása, valamint az egyedi 
szellemi-kulturális örökség ápolása. Balatonalmádi, Balatonfüred, Litér, 
Nemesvámos, Tihany, Várpalota és Veszprém települések a helyi gazdaság 
védelmének érdekében egy olyan eszközt bocsátanak útra, ami különösen 
nagy jelentőségre tehet szert abban az időszakban, amikor a gazdaság 
élénkítése komoly feladat. 
A Balatoni Koronát fizetési eszközül használók különböző 
kedvezményeket vehetnek igénybe, így várhatóan számos turista használja 
majd a vendéglátóipari egységekben, kulturális intézményekben vagy 
éppen a strandokon. - A közeljövő leglényegesebb feladata, hogy minél 
szélesebb körben bővítsük együttműködő partnereink körét - tájékoztatta a 
Csopaki Híreket Osváthné Rauch Barbara a Balatoni Korona Zrt. 
munkatársa.
A Balatoni Korona nem kamatozik és kizárólag helyben árusított 
termékekre és helyi szolgáltatások vásárlására alkalmas a bakonyi, 
balatoni régióban. Egyes kutatási beszámolók szerint minden helyben 
elköltött 100 Ft-ból 70 Ft elhagyja az adott térséget, amennyiben forintban 
fizetünk érte. A Balatoni Korona a települések közösségeinek saját 
érdekére épít azzal, hogy a meglevő vásárló erőt kívánja a helyben 
megtermelt vagy forgalmazott termékek, szolgáltatók és kereskedők felé 
visszairányítani. A speciális fizetőeszköz koncepciója szerint amennyiben 
a lakosság szabadon felhasználható jövedelmét a közvetlen környezetében 
működő vállalkozás termékeire és szolgáltatásaira fordítja, azzal egyfelől a 
helyi vállalkozásokat segíti, másrészt hozzájárul a munkahelyek régióbeli 
megóvásához is. 
A Balatoni Korona létrehozásában szerepet vállaló önkormányzatok 
egyességre jutottak abban, hogy a fizetőeszköz hat kibocsátandó címletén a 
Veszprém megye és a balatoni térség jelentős történelmi, közéleti 
személyiségeit, helyszíneit jelenítik meg. A megállapodás értelmében a 
legnagyobb 20 ezres címleten I. András király és a tihanyi apátság, a 10 
ezres címleten Gizella királyné, valamint a veszprémi vár, az 5000-es 
címleten Dr. Óvári Ferenc és a balatonalmádi református templom, a 2000-
es címleten Thury György és a várpalotai Thury-vár, az 1000-es címleten 
dr. Horváth Balázs és megyeszékhelyi Brusznyai-emlékmű, amíg az 500-
as címleten a balatonfüredi Kossuth-forrás szerepel a jövőben.
2012-ben várhatóan negyvenmillió forint értékben bocsátja ki Veszprém és 
térsége a Balatoni Koronát. 2012-ben várhatóan negyvenmillió forint 
értékben bocsátja ki Veszprém és térsége a Balatoni Koronát.

További információk a Balatoni Koronaról:
www.balatonikorona.hu
8200 Veszprém, Kossuth L. u. 1.
e-mail: info@balatonikorona.hu
tel.: +36 20 2285 400

Egyebek mellett balatoni óriás társasjátékkal is játszhattak idén azok, 
akik ellátogattak Nők a Balatonért (NABE) nagyszabású, Balatont 
körülölelő, Víz világnapi programjára.

Idén sem maradhatott el a legnagyobb Balaton-parti Víz világnapi 
megmozdulás: a NABE a hagyományoknak megfelelően a világnapot 
követő vasárnapon, március 25-én, 15.00 órakor trendezte meg tóparti 
családi programjait, huszonkét balatoni település lakóinak 
közreműködésével.
Az egységes alapokra épülő családi program fő eleme idén is a Balaton 
megkoszorúzása volt. 
A civil szervezet újdonságként mutatta be rendezvényein az egyesület 
tavaly elkészült, közel három négyzetméter játékfelületű, óriás 
társasjátékát. A „Vigyázz rám!” címet viselő balatoni játék a 
környezettudatos szemléletre, a tópart épített, valamint természeti 
értékeinek megóvására tanítja a játékos kedvű kicsiket és nagyokat. 
A NABE a világnaphoz kapcsolódó, többek között víztakarékossági 
tippeket tartalmazó ismeretterjesztő anyagokat is biztosított az eseményre 
érkezőknek. A program különös színfoltja volt az ivóvizes „állófogadás”, 
amellyel a Balatonnál is kiváló minőségű csapi ivóvíz fogyasztását kívánta 
népszerűsíteni a szervezet. 

„Víz Napi Balcsi Party” Csopakon

A beszédkultúra javítását, az ifjúság nevelését szolgáló Szép magyar 
beszéd körzeti versenyét idén is a veszprémi Deák Ferenc Általános 
Iskola szervezte 2012. február 14-én.

Iskolánk fontosnak tartja tanulóink anyanyelvi nevelését, beszédtechnikai 
fejlesztését, ezért is jelentkeztünk ismét a megmérettetésre. A 
versenyzőknek egyrészt egy itthonról hozott szöveget kellett megfelelő 
hangképzéssel, hangsúlyozással felolvasniuk a zsűri előtt, majd ezt 
követően a helyszínen kaptak egy számukra ismeretlen szöveget is, aminek 
értelmezésére, feldolgozására három perc állt rendelkezésükre. Az 5 – 6. 
osztályosok kategóriájában Szabó Donát tanulónk a dobogó legfelsőbb 
fokára állhatott, A 7 – 8. osztályosok között pedig Letykó Boglárka V. 
helyezést ért el. Felkészítő tanáruk: Kiss Zoltán volt.

A szép beszéd mindig aranyat ér

(Kiss Zoltán)

(mi)

(munkatársunktól)
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Ötszázas címlet, Jókaival

Megmozdultak a Víz Világnapján

(Tombor Balázs grafikája)

Keresd Csopakot a facebook -on is!



Elegendő forrás áll rendelkezésre a 2012-es balatoni szúnyogirtásra, 
Siófok szeretné bevezetni a 14-18 éves korosztály számára is az 
idegenforgalmi adót – többek között ezekről a témákról is tárgyalt az 
önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetség (BSZ) éves 
közgyűlése Balatonfüreden.

Az összejövetelen Lázár János, a BSZ titkára a beszámolt arról, hogy a 
következő 3 év balatoni szúnyogirtására kiírt tendert ismét a Corax-Bioner 
Zrt. nyerte, amelynek a munkáját továbbra is a Sáringer-Kenyeres Tamás 
által vezetett szakértői cég fogja segíteni, adta hírül a Magyar Távirati Iroda 
(MTI). A biológiai és kémiai irtások díjai az infláció mértékével 
emelkednek. A Magyar Turizmus Zrt.-vel folytatott tárgyalások alapján a 
tavalyi évhez hasonló mértékű támogatásra, vagyis mintegy 30 millió 
forintra számíthat a balatoni szúnyogirtás. Mivel a tavalyi keretből 
megmaradt némi összeg, idén, ha késnek a befizetések, akkor is időben 
megkezdhető a szúnyoggyérítés. A szolgáltatóval kötött megállapodás 
értelmében, ha a beavatkozás eredményessége 80 százalék alatt marad egy-
egy településen, ott meg kell ismételni az irtást. A közgyűlésen több 
településvezető is felvetette, hogy a kiemelt balatoni kerékpárút-
fejlesztések során el kell érni, azok ne csupán útfejlesztésekről szóljanak, 
hanem a meglévők karbantartásairól is, vagyis kapcsolódjon hozzá 
közmunkaprogram és eszközfejlesztés is. A közgyűlésen megjelent 
önkormányzati vezetők teljes konszenzusa jellemezte a BSZ munkájáról 
szóló tavalyi beszámoló elfogadását, az idei költségvetés és munkaterv 
jóváhagyását, amelynek egységet csak Balázs Árpád siófoki polgármester 
kezdeményezése törte meg. A főként tizenévesek által képviselt, számos 
esetben vandalizmussal együtt járó buliturizmus fellegvárának számító 
Siófok első embere azt szeretné elérni, hogy a 14-18 éves korosztály is 
fizessen a jövőben idegenforgalmi adót. Ehhez a törekvéséhez kérte a BSZ 
támogatását. A felvetés támogatói és ellenzők egyaránt nyomós érveket 
sorakoztattak fel, végül 10 igen és 8 nem szavazattal a kezdeményezés 
támogatása mellett döntött a szövetség.

Lesz pénz a szúnyogirtásra

(munkatársunktól)

A kijelölt tűzrakó helyeken is tilos a tűzgyújtás és a nyílt láng 
használata, mert a fokozott tűzveszély miatt országos tűzgyújtási 
tilalom van érvényben - tájékoztatta a Mezőgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal (MgSzH) Erdészeti Igazgatóság a hetekben a Magyar Távirati 
Irodát (MTI).

Az erdészeti hatóság közleményében hangsúlyozta: a vidékfejlesztési 
miniszter március 11-től határozatlan ideig országos általános tűzgyújtási 
tilalmat rendelt el, továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy az erdők, illetve 
az erdők és fás területek határától 200 méteren belül még a kijelölt tűzrakó 
helyeken is tilos a tűzgyújtás és a nyílt láng használata. Az elszáradt 
lágyszárú növényzet és lomb könnyen lángba kaphat, valamint már egy 
közepes erősségű, váltakozó irányú szél is segítheti a tűz terjedését. Az 
MgSzH közleménye szerint Magyarországon tavaly több mint nyolcezer 
alkalommal volt erdőtűz, amelyek többnyire emberi gondatlanság, 
szándékosság miatt keletkeznek. Az országos tűzgyújtási tilalom és a 
figyelmeztetések ellenére csaka  március 15-ét követő hosszú hétvégén 
csaknem 2500 tűzesethez vonulta k a hivatásos, önkormányzati, 
létesítményi és önkéntes tűzoltó egységek - közölte az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-vel. Az OKF statisztikái 
szerint március 15. és 19. között naponta legalább félezer tűzeset történt.

Tűzgyújtási tilalom 
országszerte
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Értesítjük Csopak település lakóit és üdülőtulajdonosait, hogy a PROBIO Zrt. 
Lomtalanítást szervez  2012. április 23-án hétfőn.
A lomtalanítás problémamentes, minél gyorsabb és tisztább lebonyolításának 
érdekében szükségünk van az Önök segítségére, ezért kérjük, hogy az összegyűjtött 
limlomot 2012. április 23-án reggel 7 óráig helyezzék ki a megfelelő helyre. Kérjük 
továbbá, hogy a kihelyezett limlom hulladékot, ahol lehetséges szelektáltan, 
anyagfajtánkként helyezzék ki, mert ennek révén nagymértékben segíthetik 
munkánkat. A hatékonyabb helykihasználás érdekében a bútorokat szétszerelve 
szíveskedjenek kirakni. Nem lehet kihelyezni a lomtalanításkor kommunális 
hulladékot, építésből- bontásból származó anyagot (ajtó, ablak, szigetelőanyag, 
stb.), törmeléket, hulladékká vált gumiabroncsot, kerti, valamint zöldhulladékot, 
akkumulátort és gyógyszereket, festékes és olajos flakonokat. Elektronikai hulladék 
gyűjtése elkülönítetten történik. Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a lejárt 
szavatosságú, hulladékká vált gyógyszereket a gyógyszertárakban, a hulladékká vált 
gumiabroncsokat a gyártónál, kereskedőnél van lehetőség leadni. 2012. évben 
Társaságunk külön elektronikai hulladékgyűjtési akciót is szervez az önkormányzat 
által kijelölt helyszínen. Az elektronikai hulladékokat (TV, hűtőszekrény, mosógép, 
kisháztartási gépek, számítógép, villanymotor, bojler, stb.) az alábbi megjelölt 
helyre kérjük szállítani a következő időpontig: 

Csopak, Kishegyi út 1.
2012. április 21-22. (7:00 – 13:00), 
2012. április 23 – 26. (7:00 – 15:30), 
2012. április 26. (7:00 – 13:00).

A hulladék elszállítását költségtérítés nélkül, ingyen hajtjuk végre. A lomtalanítás 
napján az esetleges észrevételeiket, bejelentéseiket a 87/342-633-as telefonszámon 
tehetik meg. Tevékenységünkkel segítsük elő környezetünk védelmét, és tegyünk 

Közeleg a lomtalanítás

Mintegy húsz hektár nád égett le Csopak és Paloznak között március 9-én. 
A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint 
a két község közelében ismeretlen okokból felcsapó lángok lakóingatlant 
nem veszélyeztettek, a Veszprémből, Balatonfűzfőről és Balatonfüredről 
érkező közel két tucat tűzoltó négy fecskendővel három óra alatt fékezte 
meg a tüzet.

Kigyulladt a nádas 
Csopak és Paloznak között

(forrás: MTI)

(MTI Fotó: Nagy Lajos.)

(munkatársunktól)

Csopak Község Önkormányzata digitális fotópályázatot hirdet két témakörben. Az 
„A” kategóriában a csopaki állatvilágot (csak gerinces fajok) ábrázoló fotókkal lehet 
jelentkezni, a „B” kategória témája a csopaki növényvilág.
A pályázat nyitott minden amatőr és hivatásos fotográfus számára, akik megörökítik 
a vadon élő állatokat és növényeket természetes környezetükben, ezzel is segítve a 
település természetvédelemmel szembeni elkötelezettségét. A pályázatra 1-5 darab, 
bármilyen technikával készült alkotás küldhető be. A pályamunkák mellékleteként 
fel kell tüntetni a szerző nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, továbbá a felvétel 
címét, a készítés helyét, idejét, a használt fényképezőgép típusát és a kép témájának 
rövid kifejtését. Beküldési cím: human@csopak.hu Jelige: "Csopak felfedezése" 
Beküldési határidő: 2012. május 31.
(A pályázatra szánt képek kizárólag elektronikus úton, közlésre alkalmas 
felbontásban küldhetők be. Egy fotó mérete minimum 2 MB, vagy 300 dpi 
felbontású lehet.) A beérkezett munkákból Csopak Község Önkormányzata kiállítást 
szervez, valamint a legjobb pályamunkákat és minden eddig nem ismert növény- és 
állatfaj „felfedezőjét” külön jutalomban részesíti.

"Csopak felfedezése" fotópályázat 



Közös emlékezés 
március 15-én

Csopakon is sok ember gyűlt össze, hogy 
március 15-én közösen ünnepeljék meg az 
1848/49-es forradalom évfordulóját.

Az eseményre megtelő Kultúrházban a Csopaki 
Általános Iskola tanulói megemlékezéssel 
köszöntötték az egybegyűlteket. A diákok zenés-
prózai műsorában megelevenítették a 
forradalom főbb alakjait Petőfitől egészen 
Jókaiig, ami mellett a nézők részesei lehettek a 
szabadságharc fontosabb eseményeinek is. A 
fiatalok előadását követően Ambrus Tibor 
mondott ünnepi köszöntőt. A polgármester 
beszédében kifejtette, hogy a márciusi ifjaknak, 
a 164 évvel ezelőtti eseményeknek mindmáig 
érvényes üzenete van a magyar társadalom 
számára: az összetartásra, a párbeszédre, az előre 
haladásra buzdítják a magyarságot határokon 
innen és túl. A műsor után a települési 
önkormányzat, helyi intézmények, valamint 
sport és civil szervezetek képviselői felvonultak 
a Kossuth utcán a Hősi emlékműhöz, ahol 
Letykó Boglárka szavalatát követően koszorúkat 
helyeztek el a szabadságharc emlékére.

Nemzeti ünnep 
az óvodában

A tavaszvárás és az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharcra való emlékezés óvodai életünk 
szép és gazdag tartalmakat kínáló időszaka.

Dalaink, népi játékaink, télűző mondókáink a 
természet újjászületését várják és köszöntik. 
Nagycsoportunkban a nemzeti ünnepünkre sok 
tevékenységgel készültünk. Óvodásaink olvasó-és 
képeskönyvekből hallhatták és láthatták a 
forradalom eseményeit. Tudják a Himnuszt, 
ismerik és mondják a Nemzeti dal első és utolsó 
versszakát. Az emlékezés, az események 
felidézése, a kiemelkedő személyiségek nevének 
ismerete már a nagyobbak számára természetes. 
Az ábrázoló tevékenységek ideje mindig jó 
alkalom a beszélgetésre, éneklésre.
Mi is készült ez idő alatt? Csákó nemzeti színű 
díszítéssel, népi motívumok rajzolása, festése, 
párta, kokárda. A játékágyúkhoz új talpak 
készítését óvodásunk, Simonyai Olivér 
nagypapája ajánlotta fel. Már ennek is igen 
örültünk, mivel a fiúk minden nap „csatáztak, 
kardoztak”, meneteltek. De ami ezután 
következett! Az óvodai megemlékezésünket 
minden évben az ünnep előtti napon tartjuk. Olivér 
nagypapája, Horváth Imre gyönyörű fegyvereit 
hozta el és mutatta meg a gyerekeknek. 
Gyűjteményéből azokat a puskákat, szablyát, 
kardot, tőrt nézhettük meg, amilyen fegyverekkel a 
szabadságharc idején is harcoltak a magyar 
katonák. Nagyon köszönjük az élményt!
A délelőtt folyamán – hagyományaink szerint- 
valamennyi óvodásunk a községi emlékműnél 
ünnepelt. A gyermekek saját készítésű zászlói, 
virágai és madarai jelezték a másnapi 
ünneplőknek: itt jártak, itt emlékeztek az 
óvodások!

Március 17-én csopaki óvodások és iskolások csoportja kereste fel a 

Csákány-hegyi kilátót, ahol az ünneplő gyerekek és felnőttek egy nemzeti 

lobogót tűztek ki a 1848-1849-es forradalom és szabadságharc hőseinek 

emlékére.

Hagyományteremtés a 
Csákány-hegyen

Március 14-én Szijjártóné Hosoff Katalin és 
Kiss Zoltán történelem szakos tanárok 
közreműködésével rendeztek az 1848-49-es 
eseményekhez kapcsolódó történelmi 
versenyt az intézményben. 

A rendezvényen a felső tagozatos diákok 
mérhették össze tudásukat, ahol a változatos 
feladatok megoldása során, nemcsak az 1848-
49-es történelmi időszakkal kellett tisztában 
lenniük, hanem a kreativitásukra is szükségük 
volt. A legnépszerűbb feladatnak egy előzetesen 
elkészített – a nemzeti ünnephez kapcsolódó – 
makett bemutatása bizonyult. „A vetélkedő célja 
a kor történelmének megismerésén keresztül, 
gyermekeink hazaszeretetének megerősítése 
volt; olyan identitástudat kialakítása, amely 
megtaní t ja  őket  nemzet i  örökségünk 
megbecsülésére, szeretetére és tiszteletére” – 
mondta Kiss Zoltán. A szoros küzdelemben 
végül a Szabadságharcosok és a Márciusi Ifjak 
nevű csapatok győztek, akiknek jutalma egy 
hajókirándulás lesz. A vetélkedő napján zajlott 
az iskolai ünnepi műsora is, mely 1848. március 
15-e történéseit mutatta be. Az emlékműsor 
üzenete napjainkban is aktuális : Magyarnak 
lenni tudod mit jelent? Tiszteld a múltat a 
jelenben, s tartsd a jövőnek!

Rendhagyó vetélkedő 
a csopaki iskolában

(Szántiné Váradi Zsuzsanna)

(Fülei Réka)

(jesz)
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(www.csopak.hu)

(Tombor Balázs grafikája)

(fotó: Szabó Róbert).

Horváth Imre a nagycsoportosok körében

Emlékezzünk, ünnepeljünk együtt jövőre is!



Fókuszban

Hamvazósze rdáva l  megkezdődö t t  az  
Anyaszentegyház életében talán lelkileg a 
legtermékenyebb kegyelmi időszak, a nagyböjt. 
A szent negyven nap alatt, bőségesen volt idő 
elmélkedni az Úr Jézus irántunk megmutatkozó 
szeretetéről, amit Ő így mondott: " Senkinek 
sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét 
adja barátaiért." A szentmise liturgiájában 
i m á d k o z z u k ,  h o g y  " b e t e g s é g e i n k e t ,  
nyomorúságainkat Ő hordozta és bűneinket 
felvitte a keresztfára". De mielőtt az Atya iránti  
engedelmességének végképp eleget tett volna, 
e lárul ta tásának e lőesté jén,  mint  egy 
összefoglalva szolgálatát bemutatta az első 
szentmisét. Először konszekrált: testévé 
választotta a kenyeret, vérévé változtatta a bort, 
és hálaadással maradéktalanul fölajánlva 
önmagát az Atyának, odaadta tanítványainak: 
"vegyétek és egyétek..., vegyétek és igyatok 
belőle mindnyájan..." Tehát a nagycsütörtök esti 
szentáldozásunk azt jelenti: közünk van a 
Megváltó Jézushoz, akarjuk, hogy közösségben 
legyünk Ővele. 
A nagyböjt, emberi szemmel  nézve, 
legtragikusabb napján nagypénteken nincs 
szentmise. Az egész napot áthatja az emlékezés, 
a bűnbánat és a hála. Az emlékezés, melyet 
fájdalmassá tesz a bűnbánat és reménnyel tölt 
meg a hála. 

Nekünk ugyanis kétszeresen van közünk a 
megfeszített Krisztushoz. Bűneinkkel oka 
vagyunk a szenvedésének, a bűnbánatunkkal 
célja és tárgya leszünk a szeretetének. 
(…) A megváltásra ezért volt szükség és a mi 
bűneink okozták a Megváltó szenvedését. 
Sokan, nagy szentek is elgondolkodtak már 
azon, hogy vajon az Ige megtestesülése 
megtörtént volna-e akkor is, ha Ádám és Éva 
nem vétkezik, és nem lép be a világba a bűn és 
halál. Arra a következtetésre jutottak és 
juthatunk mi is, hogy csodálatosan szép lehetett 
volna a teremtés, az emberiség és a megtestesült 
Fiú találkozása egy bűntelen világban. 
De a világ az ember bűnének következményeit 
viseli, mi emberek pedig bűnösök vagyunk. 
Ezzel lettünk oka a Megváltó szenvedésének. 
(…) Drága jó keresztény Testvéreim! Közünk 
van a megfeszített Jézus szenvedéséhez, okai 
vagyunk. Ennek beismerése kell, hogy 
bűnbánatot és engesztelő szeretetet fakasszon a 
szívünkben. 
A bűneink mindig engedetlenséget testesítenek 
m e g .  E n g e s z t e l n i ,  j ó v á t e n n i  c s a k  
engedelmességgel lehet, s a megváltó Jézus 
maga az engedelmesség. (…) Jézus egész élete, 
szolgálata, önmaga kiüresítése engedelmesség. 
Teszi, örömmel teszi, mert tudja, hogy az Atya 
akarja így. (…) 

 A Miatyánkban megtanított kérni az 
engedelmességet. Mert ezt kérjük, amikor így 
imádkozunk: " legyen meg a Te akaratod ", a Te 
örök Atyai akaratod. Itt a földön velem, velünk, 
mindnyájunkkal úgy legyen meg az akaratod, 
úgy tudjuk teljesíteni, ahogy ez az akarat a 
mennyben, a Szentháromságban él és a mennyek 
országában maradéktalanul érvényesül.(…) 
Nagypénteken amikor értetlenül állunk, amikor 
imádással hódolunk a megfeszített Jézus 
Krisztus előtt, meg-csókoljuk a feszületet, vagy 
másképpen fejezzük ki tiszteletünket, és lelkünk 
mélyén mi magunk is szeretnénk igazán 
engedelmesek lenni. Szeretnénk, ha a 
továbbiakban egyre kevésbé lennék okai a 
Megváltó szen-vedésének, s egyre inkább 
lehetnénk szeretetének tárgya azáltal, hogy 
figyelünk rá: odahallgatunk a szavára, 
szolgáljuk őt embertársainkon keresztül, nem 
rágalmazzuk meg fele-barátainkat, hanem 
törődünk azzal, amire a keresztre feszített Jézus 
példát ad nekünk. Az Ő halála nekünk életet 
hozott, és ez nem más, mint az örök élet. Ő 
halálával legyőzte a halált és föltámadásával 
újjáteremtette az életet. Ez az élet számunkra az 
örök élet, az örök boldogság. Szívből kívánok 
kedves keresztény testvéreimnek az örök életben 
bizakodó, boldog, allelujás húsvéti szent 
ünnepeket! (…)

Üdvözlégy Szent Keresztfa!
Részletek v. Ajtós József László esperes, plébános húsvéti írásából

Hamarosan itt a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, amivel egy 
időben fontos változások, mondhatni megújulás előtt áll a csopaki 
általános iskolai oktatás-nevelés. Ifj. Tislér Géza lelkészt kérdeztük az 
iskola jövőjéről, húsvét közeledtével pedig az ünnepről, annak a mai 
társadalom számár is befogadható, érvényes üzenetéről.
 
Tiszteletes Úr, a csopaki általános iskola önkormányzati fenntartásból 
hamarosan a Csopak-Paloznaki Református Társegyházközséghez kerül. 
Miben fog különbözni az új iskola a régitől?
Egy jó állami, önkormányzati általános iskola - amilyen egyébként a 
jelenlegi csopaki iskola is - értékrendje, tulajdonképpen nem tér el egy 
egyházi általános iskola normáitól. Az egyházi iskolában a bibliai 
értékrendre, bibliai ismeretkörre nagyobb nagyobb hangsúlyt fektetnek, de 
ez nem hiszem, hogy a gyerekek rovására fog menni. Az egyházi iskolai 
tanrendben van hittan, ami egyébként 2013-tól az állami oktatásnak is 
szerves része lesz. A hitoktatás feladata nem csupán az ismeretterjesztés, 
hanem egyfajta stabil, a mindennapokban eligazodást biztosító értékrend 
átadása is. Csopakot a '40-es évek végéig felekezeti jellemezte. Élnek még 
közösségünkben ma is olyanok, akik felekezeti iskolába jártak a 
községben. Azt gondolom, hogy jó értelemben ez egy életre nyomot 
hagyott ezekben az emberekben. Valljuk be őszintén, hogy a mai 
templomba járók nagy része azokból az emberekből kerül ki, akik egy 
olyan értékrendet sajátítottak el, ami segített abban, hogy az egyház a nehéz 
időkben is túléljen. 
Mit vár el a református iskola szülőktől?
Ebben a világban, ahol az emberekre egyre nagyobb teher hárul, sem 
anyagi, sem egyéb vonatkozásban nem szeretnénk további béklyókat a 
szülőkre rakni. Semmit sem kívánunk erőltetni, azt szeretnénk, ha a szülők 
azt látnák, hogy a gyermekeik jól érzik magukat ebben az iskolában. A már 
megszokott rendezvények mellett szeretnénk rendszeres családi 
istentiszteleteket tartani, hova felekezeti hovatartozástól függetlenül 
várnánk a hozzátartozókat is. Úgy gondolom, ahol jó, értékes programok 
vannak, oda szívesen mennek az emberek.

„Az ünnep felemel a 
hétköznapok monotonitásából”
beszélgetés ifj. Tislér Gézával

CSOPAKI Hírek
Csopak Község közéleti havilapja 6

A keresztény egyház nagy ünnepe közeleg. Tudunk-e napjainkban 
ünnepelni?
Nem véletlenül kezdődik úgy a Biblia, hogy Isten azért teremtette az 
égitesteket, hogy lehessen tudni, mikor vannak az ünnepek, és mikor 
vannak a hétköznapok. Az ünnep felemel a hétköznapok monotonitásából. 
Talán nem tudunk már úgy ünnepelni, ahogy régen tettük és ezzel az is 
összefügg, hogy boldogtalanabbak vagyunk. Babits Mihály „Zsoltár 
férfihangra” c. versében, azt írja, hogy Isten elosztott mindent jót, rosszat, 
ünnepet, hétköznapot. Az előbbieket valahogy újra kellene csoportosítani, 
hogy ne egy nagy folyam legyen az életünk, hogy amikor közel az elmúlás, 
legyen mire visszatekintenünk. Emlékezni a kiemelkedő pillanatokra, az 
ünnepekre. Hiszen ezek azok, amelyek erőt adnak számunkra 
hétköznapokban.
A XXI. századi ember számára mi húsvét üzenete?
Nagyon érdekes, hogy minden kultúrában megtalálható a feltámadásnak, 
az örök életnek valamiféle megünneplése. Az embernek szüksége van arra, 
hogy a sötét téli napok elmúltával tudjon hinni abban, hogy újra elkezdődik 
a tavasz, újra zsendül az élet, újra meg tud erősödni. Ez egy világraszóló 
üzenet. A megújulás ellenben egy objektív dolog. Nem rajtunk múlik. 
Akkor is van, amikor mi magunk körül csak nyomort, bajt, igazságtalan 
társadalmat látunk. A megújulás az élet természete. Vannak nehezebb 
időszakok, vannak jobb periódusok, vannak új kezdések, és ez a 
mindenkori embernek reményt ad. Az az elveszett ember, az az elveszett 
társadalom, amelyik nem tudja megfogalmazni, hogy mi a reménye, mi a 
hite. 

(jesz-mi)

(Paloznak, 2012. Nagyböjtjén)



A magyar média pesszimizmust 
sugalló, az önkormányzatok 
a lko tókedvé t  s zegn i  aka ró  
manipulálása idején Csopak megint 
„iskolapéldával” jár elől, példát 
mutatva a hasonló nagyságú és 
adottságú falvak sorában.
Saját színes havilapot indít 
„Csopaki Hírek” címmel, azoknak 
akik itt élnek és akik itt töltik 
munkás vagy már nyugdíjas életük 
legnagyobb részét.
Az önkormányzat  ezzel  az  
elhatározással egyértelműen jelzi 
mindenkinek, hogy a megújulásra 
mindig szükség van és ami a 
legfontosabb igénye is van a 
csopakiaknak erre. Ez az újság 
„csak a miénk”, rólunk és nekünk 
szól!
Te r v e i n k  s z e r i n t  n e m c s a k  
küllemében, de tartalmában is 
„színes” újságot vehet kezébe a 
k e d v e s  o l v a s ó .  N e m  e g y  
„elefántcsont toronyban” ülő 
bizottság szerkeszti e lapot, hanem 
Önök is, melyhez természetesen 
várjuk az olvasóink véleményét.
A másik „iskolapélda” szó szerint az 
iskolával függ össze. Az új 
törvények alapján lehetőség nyílik 
arra, hogy a csopaki Általános 
Iskola (egy korábbi nevén Állami 
Általános Iskola) 

„Iskolapélda” 
1934-re elkészült a „Szent Imre 
Római Katolikus Elemi Népiskola” 
és 74 gyermekkel elkezdődött a 
tanítás. Az iskolát néhány év múlva 
bővítették, nemcsak tanteremmel, 
hanem tanítói lakással is. 
Amikor az 1980-as évek vége felé 
Dr. Csontos Gyula kanonok-
plébánosunkkal és id. Tislér Géza 
református lelkésszel az élen, mi 
hívők elkezdtük az ökuméniát 
gyakorolni nem is gondoltunk arra, 
hogy milyen nagy hasznát vesszük 
majd egyszer az iskola terén is! Így 
k ö z e l  h ú s z  é v  t á v l a t á b ó l  
bebizonyosodott, hogy e két 
felekezete a falunak milyen testvéri 
szeretetben tud élni, nem egymást 
k i szor í tva ,  hanem egymás t  
kiegészítve, hiszen az iskolánk 
m e g m e n t é s é v e l ,  o l y a n  
közösségmegtartó intézményünk 
marad, ahol gyermekeink-unokáink 
„szülőfalujukban” nevelkedhetnek, 
megismerve egymást és szűkebb 
h a z á j u k a t ,  C s o p a k o t ,  a m i t  
sajátjuknak mondhatnak, amiért 
m a j d  f e l n ő t t k é n t  i s  t e v é -
kenykedhetnek. Örüljünk tehát, 
hogy egy keresztény/keresztyén 
alapokon működő iskolánk lesz! Így 
talán megvalósul első szabadon 
választott miniszterelnökünk 
végrendelete: „Én keresztény 
Magyarországot akartam, mert csak 
annak van jövője!”

felekezetivé váljék. Az 1940-es 
évek bizonyítványaiban még volt 
olyan tantárgy, hogy „Vallás és 
erkölcstan”, amit a mostani nemzeti 
és keresztény értékeket valló 
parlamenti többség, szeretne 
visszaemelni a nemzeti tantervbe.
Nem újat találtak ki, hiszen 
évszázadokig csak felekezeti 
n é p i s k o l á k ,  g i m n á z i u m o k ,  
főiskolák, egyetemek voltak 
Európában, így hazánkban is. Ennél 
j o b b a n  l e s z ű k í t v e ,  i t t  
Balatonkövesden és Csopakon az 
elemi népiskolák felekezetiek 
voltak az 1948-as államosításokig. 
Az ún. „népi demokráciában” nem 
kérdezték meg a csopakiakat, hogy 
akarják-e a felekezeti iskoláik 
(Római Katolikus – Református) 
megszüntetését, nem úgy mint most 
február 14-én, amikor százfőnyi 
szülő, nagyszülő, érdeklődő elé 
tárták azt a lehetőséget, hogy 2013 
s z e p t e m b e r é t ő l  f e l e k e z e t i  
iskolaként működjön-e tovább a 
kitűnő eredményeket felmutató 
iskolánk. Erre hajlandóságot „csak” 
a Református Egyház mutatott!
Ezt a „csak”-ot azért emelem ki, 
mert a katolikus többségű Csopakot 
1 9 3 2 - b e n ,  i s k o l a a l a p í t á s i  
szándékában támogatta Babits 
E n d r e  k e r ü l e t i  e s p e r e s -
balatonfüredi plébános és Rott 
Nándor megyés püspök is Hóman 
Bálint kultuszminiszternél. 

Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 
Csopak, Fecske u. 1. szám alatti 1 db szociális bérlakás szociális rászorultság 
alapján történő bérbeadására.

A megpályázható lakás fontosabb adatai: lakás megnevezése - tetőtér/4; 
komfortfokozata - összkomfortos; szobák száma - 2, alapterület - 41,91 nm.

Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét a Képviselő-testület állapítja 
2meg rendeletében. Jelenlegi összege összkomfortos lakás esetén 265 Ft/m /hó. 

A Képviselő-testület a bérleti díjat évente maximum az előző évi inflációs 
rátával emeli. A lakás három éves határozott időtartamra adható bérbe. 

Pályázati feltételek:
1. Szociális bérlakás bérbevételére kizárólag nagykorú természetes személyek       
( továbbiakban: pályázó) pályázhatnak.
2. Szociális, jövedelmi és vagyoni helyzet alapján a lakást bérbe adni annak a 
pályázónak lehet,
  a) aki és a vele életvitelszerűen együtt lakó Ptk. szerinti közeli hozzátartozói      
együttes egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 3,5-szeresét, azaz 99.750 Ft-ot, és
  b) a rászoruló személy és a vele életvitelszerűen együtt lakó hozzátartozók a 
létfenntartáshoz szükséges mértéken felül nem rendelkeznek olyan vagyonnal, 
amelynek együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 50-szeresét, azaz 1.425.000 Ft-ot meghaladja.

Pályázat benyújtásának módja:
A pályázók a pályázatukat e felhívás szerinti „Pályázat a szociális helyzet alapján 
történő bérleti jog elnyerésére” című nyomtatványon nyújthatják be. A 
pályázathoz mellékelni kell a pályázó és a vele együtt költözni kívánó közeli 
hozzátartozók 30 napnál nem régebbi hiteles jövedelem igazolását. A pályázati 
nyomtatványok átvehetők a Polgármesteri Hivatal (Csopak, Petőfi u. 2.) 
igazgatási irodájában, valamint a www.csopak.hu oldalról letölthetők.

A pályázatot személyesen vagy postai úton 2012. április 30-ig lehet benyújtani a 
Polgármesteri Hivatalban.A pályázatokat a Képviselő-testület a 2012. májusi 
ülésén bírálja el.Az önkormányzati lakások bérletével kapcsolatos további helyi 
szabályokat a 13/2002. (VIII. 14.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

Pályázati kiírás szociális bérlakás bérletére

Vélemény, közérdekű
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(Steinhausz György) (Tombor Balázs grafikái)

Április 1. (vasárnap): Csopak FC - Bakonyszentkirály SE labdarúgó 
mérkőzés. Helyszín: sportpálya. Kezdés: 15:30, ifjúságiak: 13:30.

Április 3. (kedd):  szavalóverseny az Általános Iskolában.

Április 8. (vasárnap): Csopak FC - Dudar SE labdarúgó mérkőzés. 
Helyszín: sportpálya. Kezdés: 15:30, ifjúságiak: 13:30.

Április 11. (szerda): Ismeretterjesztő előadás „Biokertészkedés a kiskertekben” 
címmel. Előadó: Ambrus Tibor. Helyszín: Kultúrház, kezdés: 16:00.

Április 15. (vasárnap): Csopak FC - Ősi PSE labdarúgó mérkőzés. 
Helyszín: sportpálya. Kezdés: 15:30, ifjúságiak: 13:30.

Április 18. (szerda): Kirándulás Várpalotára. A Zichy kastély, valamint a 
Thury-vár megtekintése. Madármegfigyelés és gyűrűzés a halastavaknál. 
Szervező: Csopak Nyugdíjas Klub. Indulás 9:00-kor a vasútállomástól.

Április 22. (vasárnap): Balatonkenese LC - Csopak FC labdarúgó mérkőzés. 
Helyszín: Balatonkenese, sportpálya. Kezdés: 16:00, ifjúságiak: 14:00.

Április 25. (szerda): Vendégségben a Balaton-Felvidéki Nemzeti Parknál. 
Szervező: Csopak Nyugdíjas Klub. Találkozó a park bejáratánál: 16:00

Április 27. (péntek): Mandula Ünnep - Mandula Fesztivál 2012. 
megnyitója. A Borfolk együttes fellépése. Borverseny a Balaton Riviéra 
Zászlós Boráért. Mészöly Zsófia festőművész kiállítása. A Balaton Turizmus 
Szövetség és a helyi TDM szervezetek kerekasztal beszélgetése. Tervezett 
kezdés: 15:30. Helyszín: Kultúrház. 
(Bővebb információ: www.balatonriviera.hu, 70-371-8501.)

Április 29. (vasárnap): „Marica grófnő” c. operett megtekintése. Találkozó 
16:15-kor a vasútállomás és az iskola előtti parkolókban. Szervező: Csopak 
Nyugdíjas Klub.

Április 29. (vasárnap): a Bakony-Balaton Horgász Szövetség és a Csopak-
Paloznak Horgász Egyesület szezonnyitó horgászversenye. Helyszín: 
Strandfürdő. (bővebb információ: www.balatonriviera.hu, 70-371-8501.). 
Regisztráció: 7:00-től. Halászléfőző verseny a Balaton Riviéra Turisztikai 
Egyesület és Csopak-Paloznak Horgász Egyesület szervezésében. Helyszín: 
Strandfürdő. (bővebb információ: www.balatonriviera.hu, 70-371-8501.) 
Teljesítménytúrák, kezdés: 8:00, indulás-érkezés: vasútállomás. 
(bővebb információ: www.balatonriviera.hu, 70-371-8501.)

Április 30. (hétfő): Májusfa állítás a Civilháznál. Kezdés: 17:00. 
Szervező: Csopak Nyugdíjas Klub. 

Programajánló



 Labdarúgás

2012-ben a Csopak FC ifjúsági korosztályú együttese is bekapcsolódott a Balatonfüredi 
Kispályás Labdarúgó Szövetség (BKLSZ) szervezésben megrendezett hagyományos téli 
teremlabdarúgó bajnokság küzdelmeibe.

A selejtezők után a harmadik osztályba kerülő juniorok számára nehezen indult a sorozat: három 
fordulót követően még szerzett pont nélkül szerénykedett id. Makó István legénysége a tabellán. A 
Füred Fanatics néven szereplő balatonfüredi ifjúsági csapat elleni bravúros győzelem azonban 
meghozta a kedvét Magyar Tamáséknak, akik a negyedik játéknaptól zsinórban öt győzelmet szerezve, 
mindössze egy ponttal maradtak le csupán a dobogóról. Összességében kijelenthető, hogy Csopakon 
egy olyan rokonszenves, lelkes, helyi fiatalokra építkező társaság van kialakulóban, akiknek 
megtartásával, felkarolásával hosszú távon is biztosítható a községi futball jövője.

A Csopak FC ifjúsági korosztályának eredményei

Csopak FC Junior 3:4 Balaton Volán; Pécsely SE 4:2 Csopak FC Junior; Csopak FC Junior 
3:7 Zánka FC;  Füred Fanatics 1:2 Csopak FC Junior; Csopak FC Junior 6:0 Szentantalfa Ifi; 
Balatonudvari SE 1:2 Csopak FC Junior; Pécselyi Ifi 1:7 Csopak FC Junior; Csopak FC 
Junior 5:2 Balatonszepezd.

A csapat tagjai voltak: Fejes Balázs, Fenes Áron, Füle András, Horváth Huba, Kiss Richárd, 
Kósa Patrik, Magyar Tamás, Majer Bence, Orbán Gábor, Schwalem Attila, Szente Ádám, 
Szente Máté, Tislér Géza, Told Krisztián, Tölli Ádám, Vida Márk. 
Az együttes felkészítője id. Makó István volt.

1.Zánka FC
2.Füred Fanatics
3.Pécselyi SE
4.Csopak FC Junior
5.Balatonudvari SE
6.Balaton Volán
7.Szentantalfa Ifi
8.Balatonszepezd
9.Pécselyi Ifi
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A Csopak FC junior korosztályának 
mérkőzései eredményei:

Alaposan átalakított játékoskerettel, ideális időjárás, szép számú hazai közönség előtt játszotta első mérkőzését március 18-án a Csopak FC. 
Istenes Géza és Kuti István vezette felnőtt gárda, valamint az id. Makó István irányította ifjúságiak a Szentgál SE csapatait fogadták 
lapzártánkig.
Lett volna miért visszavágnia a csopakiaknak, hiszen az ősz folyamán súlyos zakóval térhettek haza  bakonyi településről. A téli alapozási időszakban a 
Füred Kupán is készülő felnőtteknek végül nem sikerült a revans.
- Minden kezdet nehéz... Fő célunk a bennmaradás kivívása, aminek érdekében alapos vérfrissítést hajtottunk végre a keretben, visszaigazoltuk a korábbi 
megyei bajnokságot is nyerő együttes több meghatározó játékosát – fogalmazott Istenes Géza, aki több év után vállalt ismét szerepet a helyi 
labdarúgásban. - A találkozón végig meddő mezőnyfölényben játszottunk, a helyzeteink azonban sajnálatosan kimaradtak. Bízunk a szebb folytatásban - 
tette hozzá a csapatvezető.
A Veszprém Megyei Labdarúgó Bajnokság II. osztályában szereplő Csopak FC-nek a tavasz folyamán még négy mérkőzésen lesz lehetősége javítani az 
eddigi visszafogott teljesítményén: történetesen április 1-jén a Bakonyszentkirály SE, április 8-án a Dudar SE, április 15-én pedig az Ősi PSE 
vendéglátójaként. A csopaki futballisták április 22-én Balatonkenesén fejezik be az idei bajnoki szezont.
Az ifjúsági csapat ugyanakkor magabiztos sikerrel mutatkozott be a hazai publikum előtt.
- Eredményes téli felkészülésen vagyunk túl, U 19-es együttesünk derekasan helytállt a Balatonfüred Körzeti Kispályás Labdarúgó Bajnokságban, amin 
kívül hétről-hétre szorgalmasan készülnek az edzéseken a fiúk. Egyre összeszokottabb a társaság, amely reményeim szerint az eredményességben is tetten 
érhető lesz a következőkben – nyilatkozta lapunknak id. Makó István a juniorok edzője.

Felemás kezdés a tavaszi nyitányon

Felnőtt
Csopak FC 0:2 (0:1) Szentgál SE. Csopak sportpálya 50 néző. 
Vezette: Mohos M.

Csopak FC: Simonyai J. - Koppány N., Gézárt V., Karsai T., Kollos L. 
(Petrovszki P. 67'), Pap T., Csejtei J. (Horváth H. 77'), Gál K., Steigler F., 
Sándor A. (Wellesz Z. 49'), Schwalem A. (Szűcs Z. 67'). 
Edző: Kuti István.
Szentgál SE: Kócsár L. - Hoffman Cs., Bor J., Kovács K., Horváth T., 
Bányai E., Tolnai F., Molnár L., Árki K., Albert T.

Gólszerzők: Bor J. 29', Molnár L., 85'.

Ifjúságiak
Csopak FC 3:1 (1:0) Szentgál SE. Csopak sportpálya. vezette: Fekete L.

Csopak FC: Vida M. - Tislér G., Dudás M. (Nusal G. 82'), Tölli Á., Kiss R. 
(Fejes B. 60'), Majer B., Kósa P. (Told K. 65'), Magyar T. (Pájer G. 54'), Farkas 
K., Szente M. (Szente Á. 65')., Füle A. Edző: Makó István.
Szentgál SE: Szórádi J. (Kasler G. 79') - Horváth J., Hock I., Sass K., 
Dabronoki A., Vigh A., Egri G., Nagy G., Szabó B. (Krupa Zs. 46'), Benedek D., 
Németh G.

Gólszerzők: Farkas K. 36', Kósa P. 51', Füle A. 70', ill. Horváth J. 86'.
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