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Az újságot kérje a postai kézbesítőjétől!

Megtelt a Kultúrház október 23-án, az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 56. évfordulóján rendezett ünnepségen.

- A történelem olyan pillanataira emlékezünk ma vissza, amikor a jó és a 
rossz láthatóan elvált egymástól, és mi magyarok láthatóan a jó oldalon 
álltunk, és amire méltán lehetünk büszkék - jelentette ki ünnepi beszédében 
Ambrus Tibor polgármester. A politikus az évtizedeken a kommunista 
propaganda kereszttűzében álló, sokáig feldolgozatlan sorsú Mansfeld 
Pétert  a korabeli események egyik leghitelesebb, szimbolikus alakjának 
mutatta be, kifejezve azt, hogy fiatal pesti szakmunkás életútja, cselekedetei 
a mai napig példaként szolgálnak a magyar társadalom előtt. (folytatás a 2. 
oldalon „Méltóságteljes emlékezés” címmel)

'56: Amikor a jó és a rossz
láthatóan elvált egymástól

- Vásárlóerő, életminőség - 
Továbbra is a legtehetősebbek között

Magyarországon Telkiben a legjelentősebb a vásárlóerő, amely 
települést második helyen Csopak követi – derült ki az elmúlt hetekben 
napvilágot látott Gfk Hungária Piackutató Intézet felméréséből.
A vásárlóerő az adózást követő, egy főre számított, elméletileg elkölthető 
jövedelmet jelenti. Hazánkban ez a mutató 2012-ben nem éri el a 4900 
eurót, azaz az egy főre jutó, rendelkezésre álló, elkölthető jövedelem 
nagyjából 1,5 millió forintot tesz ki. A kutatócég listájának elitjében idén 
sem történt lényegi változás, bár Telki és Csopak gyakorlatilag helyet 
cserélt a 2011-es statisztikák óta. A leggazdagabbak mellett számon tartják a 
legszegényebbeket is: itt továbbra is a Tiszabő, Alsószentmárton, 
Szendrőlád hármas a listavezető. Amennyiben az országos átlagot 100-nak 
tekintjük, úgy Csopak vásárlóerő-indexe meghaladja a 130-at, amíg 
Tiszabőé nem éri el az 50-et. A felmérésbe került 42 európai állam közül 
Magyarország az előző évi 29. hely után idén a 31. pozíciót foglalja el, 
amely eredménnyel Lettország és Horvátország mögé került. A kutatási 
beszámoló szerint a magyarországi vásárlóerő-index 38,1, amely negyede a 
szomszédos ausztriainak, valamint jelentősen elmarad a régióhoz tartozó 
Csehországéhoz képest is. (folytatás a 2. oldalon: „Gazdagnak lenni...” 
címmel)(fotó: Tamás Ervin) Ahol jó lenni...  

Keresd Csopakot a facebook -on is!

Közösen emlékeztek

Tombor Balázs rajza
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Méltóságteljes emlékezés
 - 1956-ban a fiatalok voltak az elsők, akik levetkőzték a félelemüket, akik 
elsőként érezték meg a szabadság friss levegőjét, akik a legáldozatosabb 
módon tettek hitet az egyik legalapvetőbb közösségi érték mellett. - 
Mansfeld Péter jelképe a magyar nemzet kitartásának, bátorságának, a 
kornak, amelyben élt. Annyi év hallgatás után, van mit törlesztenünk felé! 
Isten nyugosztalja! - zárta gondolatait a község vezetője.
A rendezvényen előbb Dávid Roland színművész közreműködésével 
ünnepi műsort adtak a Csopaki Református Általános Iskola tanulói, amelyt 
követően a helyi intézmények és civil szervezetek képviselői koszorúzták 
meg a Hősi Emlékművet.
                                                                                                             (m.i.)

Gazdagnak lenni...
A Gfk Hungária kutatásával összefüggésben számos média-megjelenés 
került a nyilvánosság elé, a Csopaki Hírek néhány érintett 
megszólaltatásával próbálta körbejárni a témakört. 
Elsőként a település vezetőjét kerestük fel. - Magam leginkább egy 
hatékony, sokakhoz elérő reklámként jellemezném az évről-évre 
nyilvánosságra hozott felmérés eredményeit. Vitathatatlanul előnyös a 
település számára, ha pozitív hangvételű híradások jelennek meg róla 
országos lefedettséggel rendelkező médiumokban - jegyezte meg Ambrus 
Tibor. A társadalomstatisztika mögött a következő demográfiai folyamat 
figyelhető meg a község első embere szerint: „ Az utóbbi években félezernél 
is többen költöztek Csopakra, jellemzően jó egzisztenciális körülmények 
között élő, képzett, kisgyermekes családok. Ezzel párhuzamosan a 
szegények elvándoroltak.” Ambrus Tibor szerint Csopak középosztálybeli, 
jellemzően fiatal családok körében tapasztalható népszerűségét erősíti az a 
tudatos, több önkormányzati ciklus óta tartó településtervezési stratégia, 
amelynek köszönhetően a falu olyan infrastruktúrával, oktatási 
szolgáltatásokkal rendelkezik, amelyek az előbbi célcsoport szükségleteit 
elégítik ki. Az önkormányzat ugyanakkor kiemelt feladatának tekinti a 
rosszabb körülmények között élők élethelyzetének javítását is, aminek 
megfelelően egyre több helyi lakost próbálnak foglalkoztatni, időszakos, 
vagy hosszabb távú munkalehetőséghez juttatni. 
- Képviselő társaimmal egy olyan élhető, szerethető községet szeretnénk 
létrehozni és fenntartani, amelyben mindenki jól érezheti magát, amelyhez 
bárki hozzáteheti a magáét - nyugtázta a polgármester. Közösségi 
aktivitásban, civil tenni akarásban nincs is hiány a faluban, lapunk 
megjelenése idején a helyi nagycsaládosok alapították meg egyesületüket. - 
Csopak számomra minden tekintetben ékszerdoboz, az itt eltöltött idő 
minden percét élvezem - jegyezi meg őszinteséggel Tombor Balázs a helyi 
nagycsaládos egyesület elnöke. - Ez község ideális színtér a 
gyermekneveléshez, egyértelmű alternatíva azok számára, akik nem a 
városi életmód hívei, valamint lehetőségük van megválasztani azt a helyet, 
ahol élni szeretnének. Amikor hosszú évek után ide költöztem, minden 
értelemben azt éreztem, hogy hazaértem - világított rá a magas életminőség 
egyik szubjektív, ám annál lényegesebb mutatójára a fiatal építész.
Egy dolog biztosnak tűnik: nemcsak piackutatási számítások, bonyolult 
statisztikai mutatók és indexek alapján lehet tehetős egy település...
                                                                                                (Makó István)

Az általános iskolások is részt vettek az ünnepségen

Igazi gasztronómiai centrum 
lehet a Plul malomból

Huszonkét napirendi pontot tárgyalt a községi önkormányzat október 
17-i ülésén. A legfontosabb, érdeklődéssel kísért döntésekről ezúttal is 
beszámol a Csopaki Hírek.

Ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a falu önkormányzata a 
strand 2012. évi szezonjáról szóló beszámolót. Eszenyi Bernadett gondnok 
elmondása szerint az idei év forgalma meghaladta az előzetes 
várakozásokat, amely egyértelműen bizonyítja a strandfürdő 
népszerűségét. Ambrus Tibor polgármester elismeréssel beszélt a strandi 
dolgozók munkájáról, valamint azt is leszögezte, hogy a jövőre működésbe 
lépő beléptetőrendszer segítségével várhatóan tovább fog javulni a 
létesítmény szolgáltatási színvonala.
Az országos szabályozásnak megfelelően a településen is emelkedik a 
környezetterhelési díj mértéke. A talajterhelésre vonatkozó jogszabályi 
környezet változása értelmében - az érintett fogyasztók számára - a jövőben 
kötelező lesz a víziközmű-hálózatokra történő csatlakozás. A 
megnövekedett lakossági terhek enyhítése érdekében a Dunántúli 
Regionális Vízművek (DRV) akciót hirdetett meg 2012. december végéig. 
(A kampányról részletes tájékoztató érhető el a www.csopak.hu oldalon.)
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 
engedélyezte a helyi általános iskolához tervezett gyalogátkelőhely 
megvalósítását, a helyi képviselő-testület pedig ellenszavazat nélkül 
döntött a kivitelőről, valamint a műszaki ellenőri feladatokat ellátó 
szolgáltatóról. 
Hamarosan elbontják a kemping területén található beton és aszfalt alapú 
pályákat, amely a későbbi fejlesztések lényeges előzetes feladata. Az 5 
millió forintot meghaladó munkálatokat az ökokemping kialakítására 
elkülönített céltartalékból fedezi a település.
Igazi idegenforgalmi attrakció lehet a megújuló Plul malom a jövőben, 
ugyanis a képviselő-testület egyértelmű döntéssel támogatja a malomkerék 
csatornájának és őrlőberendezésének a felújítását, amelynek köszönhetően 
akár kenyeret is lehet majd sütni a Kisfaludy utcában található emlékműnél.
2 millió forintot biztosít a község további virágosításához, parkosításához a 
jövőben az önkormányzat. Az általános tartalékból felszabadított 
pénzeszközből többek között a vasútállomás környékét kívánja megújítani 
a község vezetése.

    (m.i.)                                                                                                         

A (nagy)családokat 
képviselik a jövőben

Októberben új szervezettel bővült Csopak civil közössége: megalakult 
a Szőlőszem Csopaki Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete 
(Szőlőszem NCSKE).

Az önkormányzati elven működő érdekvédelmi egyesület legfontosabb 
céljai között szerepel azon értékek minél szélesebb körű megismertetése, 
amelyek a családokhoz köthetők, valamint a jövő generációja iránti 
társadalmi felelősségvállalás erősítése. A szervezet többek között kulturális, 
sport és szociális szervező tevékenységgel szeretne aktív tagja lenni a falu 
közösségi életének – tudta meg lapunk dr. Jámbor Esztertől az egyesület 
egyik alapítójától. A közhasznú egyesület október 27-i alakuló közgyűlésén 
Tombor Balázst választotta elnöknek.
                                                                                         (munkatársunktól)

„Matek” Tombor Balázs rajza
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„Középpontban az egészség”
A Magyar Vöröskereszt csopaki szervezete október 29-én rendezte meg 
hagyományos, az egészségtudatos életmódot népszerűsítő programját 
a helyi általános iskolában.

- Évente egy alkalommal szervezzük meg községi orvosi rendelővel, 
valamint környékbeli egészségügyi szakemberekkel együttműködve 
prevenciós rendezvényünket. Hogy tisztában legyünk egészségi 
állapotunkkal, fontos, hogy rendszeresen vegyünk részt szűrővizsgálatokon 
– mondta el lapunknak Frick Józsefné főszervező, a Magyar Vöröskereszt 
képviselője.
Az eseményre kilátogatók, többek között, vércukorszint, koleszterin, 
vérnyomás, testzsír méréseken, hallás, urológiai, bőrgyógyászati, szájüregi 
vizsgálatokon vehettek részt térítésmentesen.
                                                                                         (munkatársunktól)

Madárijesztők és őszi 
mulatság a malomkertben

Az indián nyarat idéző időjárás és vidám hangulat jellemezte leginkább 
a sokakat megmozgató október 6-i délutánt a Plul-malomnál.

A Nők a Balatonért Egyesület csopaki csoportjának (NABE) évek óta 
megrendezésre kerülő programjának központi részét alkotó madárijesztő 
versenyére ezúttal nyolcan neveztek, kreatív és látványos 
„pályamunkákkal”, amelyet a zsűri tagjai is nagyra értékeltek.
A szervezők kézműves foglalkozással, játszóházzal, tánc- és 
hangszerbemutatóval, ének- és tánctanítással, valamint mesemondással 
tették színesebbé a közösségi eseményt.
                                                                                                             (m.i.)

Pápai élmények
Kora reggeli indulással megkezdtük utunkat. Megérkeztünk és máris 
mentünk át a templomba, ahol egy reggeli áhitaton és az október 6-i 
megemlékezésen vettünk részt, amelyet követően vendéglátóink több 
csoportra osztottak bennünket. Társaimmal betekintést nyerhettem a régi 
kollégiumi élet  szabályaiba. A rendhagyó bemutató után 
megismerkedhettünk a iskola valamikori tanulóival, közöttük Petőfi 
Sándorral és Jókai Mórral. Előbbiről azt is megtudtuk, hogy „Pápán 
született”, ugyanis itt írta le magát először Petőfiként egy 
naplóbejegyzésben. Az egyik leghíresebb költőnk eredetileg Petrovics 
Sándor néven Kiskőrösön látott napvilágot.
A régi könyvtárban rengeteg érdekességet hallottunk. Az új könyvtárban 
egy memória tesztet töltöttünk ki a nap eseményeiről. A lányok kézműves 
foglalkozáson, a fiúk rendkívüli testnevelés órán vettek részt, ahol fociban 
és kosárlabdában is döntetlent értünk el. A teszt eredményhirdetését az 
emeleti díszteremben tartották, ahol Órás Martin II., magam pedig 
holtversenyben III. lettem. A megérdemelt ebéd után Géza bácsi mindenkit 
meghívott egy fagyira. Ezután csapatunk a pápai Esterházy kastélyban egy 
barokk versenyen vett részt, ahol egy rendhagyó történelem óra keretében a 
„Cikornya csapat” diadalmaskodott a „Pomádék” ellen. Estére fáradtan, de 
élményekkel teli értünk haza. Ezt a szép napot mindenkinek ajánlom. 
Köszönjük a meghívást!
       Szabó Donát 7. osztályos tanuló (Csopaki Református Általános Iskola)

A hit összeköt
Rendhagyó ünnepség keretében emlékeztek a reformáció napjára, 
valamint rakták le a Református Általános Iskola alapkövét Csopakon.

A reformáció napja számos protestáns egyházban, köztük Magyarországon 
is ünnepnap, annak emlékére, hogy a hagyomány szerint 1517. október 31-
én függesztette ki Luther Márton a wittenbergi templom ajtajára a 
bűnbocsátó levelek árusításával kapcsolatos tételeit.
A református templomban tartott eseményen elsőként dr. Jámbor Eszter 
hitoktató mondott köszöntő beszédet, amelyben örömét fejezte ki, hogy 
Csopak katolikus, református közössége és a más felekezethez tartozók 
együtt tettek hitet, valamint működnek együtt nap mint nap az iskola 
megmaradásáért, jövőjéért. -  Mert nem arra kell figyelni ami elválaszt 
bennünket, a történelem vagy a teológiánk, hanem arra ami összeköt: ez 
pedig a közös hitvallásunk - szögezte le beszédében a pedagógus.
Később a református hittanra járó gyerekek műsora következett, majd Tislér 
Géza és Huszár Péterné az iskola tanulóinak, tanárainak és segítő 
munkatársainak névsorát, fényképeit tartalmazó időkapszulát helyeztek el a 
templomkertbe ültetett fűzfa mellé. Az ünnepségsorozat keretében másnap 
családi istentiszteletet tartottak, amelynek végén a legfiatalabbak 
reformációról készített rajzaikat szegezték fel a templom egyik, 100 évnél is 
idősebb ajtajára.
                                                                                                      (mi-jaesz)

Nem is olyan félelmetes...

Idén is népszerűek voltak a szűrővizsgálatok

Hétfő: 8.30 - 12.15
Kedd: 8.30 - 10.30
Szerda: 8.30 - 10.00 és 16.00 - 17.30
Csütörtök: 8.30 - 10.30
Péntek: 8.30 - 9.45
 

Községi Könyvtár
nyitvatartása

„Kiszegezték” tételeik
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Velünk történt októberben - válogatás a Nyugdíjas Klub írásaiból

Az Önkormányzat és a Nyugdíjas Klub közös rendezvénye keretében 
hagyományosan köszöntöttük a falu 75 évnél idősebb polgárait.
A rendezvény előkészítése során a klub tagjai személyesen vitték ki az 
időseknek a meghívókat, felmérve, hogy hányan tudnak részt venni a 
rendezvényen, ki igényel szállítást és milyen igények lépnek fel. 
Örömünkre szép számmal fogadták el a meghívásunkat, így a következő 
lépésünk a program, a menü összeállítása, megszervezése volt.
Október 13.-án 15 órára minden késszen állt és szeretettel vártuk a 
vendégeinket, akik folyamatosan érkeztek is.
Huszár Péterné a Református Iskola igazgatója köszöntötte a megjelenteket. 
Kiemelte a világnap fontosságát és felelevenítette annak történetét is.  
Külön i s  megemlékezet t  a  fa lu  legidősebb polgára i ró l ,
(Rádoczi Gyula (98), Steinhausz Béláné (92), Magyar Istvánné 92, dr. Bató 
Károly (91), Baráth Lászlóné (91), Csizmadia Erzsébet (90), Király Árpád 
(90), Szekér Jánosné (90), Jáger Ferenc (90) Szörényi Ferencné (90) és 
SZkaczer Ferencné (90)) akiknek egy-egy virágcsokorral illetve  üveg 
pezsgővel  kedveskedett Guáth Imre a Nyugdíjas Klub elnöke.
Módri Györgyi és Szeles József a Veszprémi Petőfi Színház művészeinek jó 
hangulatú műsora után Ambrus Tibor polgármester köszöntötte a 
megjelenteket.  A falu vezetője a következőket mondta el: „ez a nap annak a 
jelzése, hogy figyelünk az idősekre, arra, hogy az idős korosztály létszáma 
egyre nő. Az Idősek Világnapjának méltó megünneplése jelzi, hogy belátjuk 
és vállaljuk: az öregedés, az öregkor, amely számos előnyt, 
ugyanakkormegannyi feladatot, kihívást, felelősséget jelent számunkra.” 
Ambrus Tibor minden idős csopaki polgárnak azt kívánta, hogy mindenki 
találja meg a számára megfelelő receptet, amellyel az életét szebbé, 
tartalmasabbá,  hosszabbá tudja tenni.
A műsort és a megemlékezéseket finom vacsora követte, amit a Klub 
szorgos asszonyai főztek és sütöttek. A jó hangulatú délután fehér asztal 
melletti beszélgetésekkel zárult.
Reméljük mindenki jól érezte magát és jövőre is találkozunk.
                                                                                                              (KG)

Október 17-én a Civil Házban gyülekezett a tagságunk, hogy együtt sétáljon 
fel a Csákányhegyre, Andok Marika pincéjéhez, ahol már a szorgalmas 
asszonyok főzték a finom pincepörköltet. Természetesen a férfiak sem 
voltak restek, segítettek az előkészületekben, és akinek van autója a nehezen 
járókat vitte fel a hegyre, hogy ők se maradjanak ki semmiből.
A finom pörkölt és pogácsa - amit a tagság asszonyai sütöttek és hoztak fel- 
evése közben gyönyörködhettünk az elénk tároló panorámába a szép 
napsütéses időben.
Vendégeink is voltak. A Csákányhegyi pinceszerre meghívtuk a Balaton- 
Felvidéki Nemzeti Park vezetőjét és munkatársait, megköszönve az eddigi 
segítségüket, nagyon érdekes előadásaikat. Vendégünk volt még Füstős 
Gábor a Balatoni Halgazdaság igazgatója akinek ez úton szerettük volna 
viszonozni a tavaszi kevésbé ismert búsa pörköltre történt meghívását.
Ismét egy jó hangulatú délutánt töltöttünk el együtt.  
                                                                             (Bocskai Károlyné Eszter)

2012. október 24-én egy kicsit ködös, borongós reggelen 38-an indultunk a 
Bakony közepén fekvő Bakonybélbe. Első programunk a Balaton- 
Felvidéki Nemzeti Park gondozásában működő Pannon Csillagda 
Látogatóközpont volt. 
A Pannon Csillagda az első és egyetlen (2K felbontású) digitális 
planetárium Közép-Európában. Képes a hagyományos planetárium show 
üzemre, legnagyobb újdonsága, hogy speciálisan kupolafelületre 
optimalizált, ismeretterjesztő filmeket képes vetíteni, döbbenetes 
minőségben.
A csillagászati távcsőpark a csillagászat történetét interaktív, kísérletező 
módon foglalja össze a kezdetektől napjainkig. Két korszakalkotó 
csillagász Galilei és Newton életét, munkáját mutatja be, de felvillantja a 
magyar csillagászat történetét is.
A kiállítás az űrkutatás történetével és a meteorok izgalmas világával 
végződik, az űrkutatás olyan fontos lépcsőin keresztül, mint az első 
űrutazás, az Apolló program, a Holdra szállás, a Mars expedíciók, egészen 
korunk űrturizmusáig. A kiállított szkafander, vizuális installációk, a Mars 
űrszonda másolata teszik izgalmassá a tárlatot. A Tűzgömbterem a 
hullócsillagok, a meteorok bemutatásának ad helyet, ahol megérinthetjük az 
óriási távolságból érkező kőzeteket.
A finom ebéd elköltése után néztük meg a Bakonyi erdők házát. A zirci 
apátság hajdani gazdasági épületegyüttesének korszerű felújítása teremtette 
meg annak a lehetőségét, hogy az egykori magtárban természetvédelmi és 
erdészeti gyűjteményt lehessen kialakítani. Következett a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum megtekintése. Az itt látható két tájház kiemelt műemlék. 
Az épületek a múlt században épült bakonyi gazdaporták jellegzetes 
épülettípusát képviselik. Az épületegyüttes a jómódú gazdálkodók 
életmódját idézi.
Tartalmas, szép napban volt részünk. A Pannon Csillagdát mindenkinek 
látni kell!!
                                                                                      (Simon Lajosné Ági)

Szép délután a Csákányhegyen

Módri Györgyi és Szeles József a színpadon

Idősek világnapja

Kirándulás Bakonybélben

Pinceszer

Csopaki nyugdíjasok a Bakonyban
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56-évvel ezelőtt „meghasadt az égbolt”! Miért is lett elege a magyarságnak a kommunista elnyomásból? Milyenek is  voltak azok az ötvenes évek? Mit is várt  
a II. Világháború nyomorúsága és pusztítása után a magyar nép? Semmi mást csak békés dolgos demokráciát.
Az I. Világháború után is ezt várta mindenki, ehelyett kaptuk a „művelt nyugattól” Trianont és olyan véres forradalmat 1919-ben, amit ma is hivatalosan és 
diszkréten csak Tanácsköztársaságnak neveznek, de mindenki tudja, hogy az a vörös rémuralom,az „elvtársak” proletárdiktatúrája volt. Ekkor már kóstolót 
kapott Magyarország és Európa egy része, hogy mi az a „szovjet hatalom”. 1945-ben az orosz megszállás után az egész kezdődött előröl és tobzódtak a 
moszkoviták keresve „Sztálin elvtárs” kegyeit.
Csopakon csendesen és reménykedve tudomásul vették, hogy változás lesz. Megalakult a Forradalmi Bizottság melynek elnöke  Simon János lett Tagjai: a 
Növényvédő Állomás első igazgatója Madaras  Károly, és Szalai László ,valamint Szász András ny. m. kir. Honvédségi alezredes és Kovács Sándor lettek. 
Kormányrendelet alapján a veszprémi Hadkiegészítő Parancsnokság látta el a települések Forradalmi Bizottságait fegyverrel. Csopakra is hoztak a katonák 
„lezsírozott” fegyvereket és lőszert, amit jóformán ki sem csomagoltak a ládákból, nem kellett használni. Megalakult a Nemzetőrség aminek a parancsnoka 
Kovács Sándor  a falu Katonai parancsnoka Szász Károly alezredes lett. A Nemzetőrök fegyvertelen  járőrszolgálatot adtak.
Egy ávós volt a faluban, de őt sem bántották. A Forradalmi Bizottság a közigazgatás munkáját. nem akadályozta, sőt Cseh János tanácselnöknek sem lett semmi 
baja. Simon János a bizottság elnöke idősebb volt a fiatal” forradalmároknál” így megfontoltabb is volt, aminek később többen köszönhették szabadságukat.
A Forradalmi Bizottság november 8-án feloszlott, a fegyvereket visszaadták a Honvédségnek.
Annak ellenére, hogy Csopakon nem volt semmilyen fegyveres konfliktus, nem volt jogos bosszúállás a kommunista pártagokkal szemben sem, mégis néhány 
embert meghurcoltak a Katonai Karhatalmisták, majd a Munkásőrök a „pufajkások”.
Egy életre szóló élmény és emlék marad ez az időszak. Egy óra alatt a gyárkapukon lévő vöröscsillag helyett a lakatosműhelyek elkészítették  „Kossuth 
címert” Az orosztankönyveket és a Sztalin-Marx-Engels-Lenin-Rákosi képeket elégették az iskola udvarokon, utcákon, mindenhol. . A tankok, katonák, 
menekültek áradata Bécs felé vezető utakon.  A rádióban az első déli harangszó, félelem az oroszoktól, ruhástól alvás napokon keresztül, menekülésre készen. 
Tömeges sorban állás az élelmiszer bolt előtt és futás a tankok elől, mert Pesten a sorban állók közé lőttek az oroszok. A pufajkások bosszúállása a gyári 
dolgozókon és mindenkin, aki csak ferde szemmel nézett az oroszokra és az elvtársaikra. Tízezreket bebörtönöztek, százakat kivégeztek! Erről is csak az tud 
beszélni aki átélte.
56-óta Európában forradalmi jelkép lett a lyukas zászló!
Most a jövő felé vezető utunk, ha rögös is lesz, de könnyebb, mert ha a nemzet egy akaraton van, mindig győzni tudott. Ezt a példát az 56-os forradalom és 
szabadságharc hősei mutatják nekünk, akik emléke előtt ma tisztelgünk: Dicsőség a Hősöknek.
                                                                                                                                                                                                                      (Steinhausz György)

Dicsőség a Hősöknek!

Nemrégiben megemlékeztünk az 1956-os forradalom és szabadságharc kirobbanásának 56. évfordulójáról. Elnézve az ünnepi műsort előadó általános 
iskolásokat, és az unokáinkat, elgondolkoztam azon, hogy milyen a gondolkozása és hozzáállása az élethez a mai és az 56 évvel ezelőtti fiataloknak.
A mi családunknak négy generációja él itt együtt – hála Istennek – a családi birtokon!
Elgondolkoztam az Ő elbeszélései alapján, hogy milyen is volt a ma 93 – éves anyám amikor 9 – 10 éves volt. A legkisebb unokánk és anyu között 90 év a 
korkülönbség, köztem „csak” 62. A legidősebb unokánk is csak tíz éves, én is 9 és 10 között voltam a forradalom idején.
Édesanyámék gyalog jártak át Csopakról a balatonfüredi Polgáriba, télen-nyáron, hőségben, esőben, hóban, fagyban. Akkor volt csak szerencséjük, ha jött egy 
ismerős lovas kocsi és felkapaszkodhattak rá! Én is gyalog jártam a piszkei iskolába, úgy 4 km volt oda vissza. Unokáinkat már a helyi iskolába is autóval 
viszik a szüleik. Mi gyalog kísértük a három gyermekünket ugyanebbe az iskolába, hiszen a biciklire is maximum kettő fért fel.
Talán nem is ez az a nagy különbség a generációk között, hanem a munka és a felelősség! Nevelés, példaadás a családban kezdődik el, és adhat egy életre 
útmutatást!
Igen, a nagy családokban bizony megvolt a munkamegosztás, mindenkinek volt „reszortja”! A legidősebb bátyám a főzésben tudott édesanyámnak segíteni. A 
kisebbik bátyám és a húgom a takarításban, én meg szívesebben a baromfik és a konyhakert körüli munkákat végeztem. Azt mondták, mivel hogy György a 
nevem és a görögben és latinban az földművest jelent, hát csináljam azt. Úgy látszott, hogy szüleim is meg voltak elégedve velem, mert aztán mezőgazdasági 
technikumba írattak be.
Így a mi gyermekkorunk, nemcsak a játszásból, hanem a család életében nélkülözhetetlen munkamegosztásból is állt. Ezt akkor természetesnek vette minden 
gyermek, és így is maradt időnk a tanulás, és az otthoni feladatok után játszásra is . Természetesen nem a szobában kuksoltunk, hanem csoportokba álltunk 
össze és, kint a piszkei Duna parton, vagy a „Grácó hegyen” katonásdit játszottunk. Magyar – török, kuruc – labanc vagy 48-as honvédek és az osztrák vagy 
orosz harcolt egymás ellen. Akármilyen „úttörőt” is erőltettek ránk, mi a történelmi regényeket olvastuk, és senki sem akart ruszki katonát játszani e háborús 
„hadakozásainkban”. Vasárnap a mise után mehettünk moziba,ahol a „matiné vetítésen” csak orosz, partizános filmeket vetítettek, de hiába, mert a mi 
gyermeki szívünkhöz közelebb állt Zrínyi Miklós, Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos, Bem apó és Petőfi Sándor. Könyvek közül szívesebben olvastuk Jókai Mór, 
Móra Ferenc, vagy Rákosi Viktor „A hős fiúk” 1848-ról szóló regényét, mert ezek a könyvek a hazaszeretetre neveltek bennünket.
Unokáink generációja nem találja fel magát igazán a természetben, inkább a szobában játszik mindenféle elektronikus „kütyükkel”. A TV mesecsatornáin 
kevés a szép rajzfilm, mint voltak az 1970-80-as években, a magyar, japán, lengyel, orosz, amerikai mesefilmek. Most csak idétlen alakokkal, állandó 
erőszakot mutató amerikai szemét rontja a gyermekek jóérzését.
Rá sem szoknak az olvasás szépségére és élményére, amikor magának kell, az olvasott szöveg alapján elképzelni a szereplőt, a tájat, a cselekvés helyszínét, 
hangulatát, és a magyar nyelv szépségét, stb. El sem hiszik ezek a gyerekek, hogy 1956-ban a pesti tizenéves srácoknak, nem „Fanta és buli” adta a kezükbe a 
fegyvert, hanem a hazaszeretet! Ők képesek voltak arra, tiszta gyermeki szívvel, hogy akár az életüket is feláldozzák a hazaoltárán az elnyomók ellen harcolva. 
A generációk, így távolodnak el egymástól! Dédszülők, nagyszülők igyekszünk utat mutatni, hogy jó keresztények és jó magyarok legyenek utódaink! Most 
már csak a szülőkön és az iskolákon múlik, hogy milyen beállítottságúvá válik a legifjabb generáció, akiké majd lesz a jövő Magyarországa!
                                                                                                                                                                                                                      (Steinhausz György)

A generációk

ÉTELEK, ITALOK, JÓ HANGULAT, MINŐSÉGI 

BOROK KEDVEZŐ ÁRON - ELVITELRE IS

ÚJ SZOLGÁLTATÁS: WIFI, IMTERNET, FAX, 

SZKENNELÉS, NYOMTATÁS, FÉNYMÁSOLÁS

NYITVA TARTÁS: MINDEN NAP 7-22 ORÁIG

TEL.: 87/ 789 - 005, 30/ 907 - 2236
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A Söptei Pincészet 
és Étterem  (II. rész)

Bizonyára sokan látták már, hogy a Füredi úton egy szép és nagy, tájba 
illő épületet emeltek egy régi pince tetejére. A Venyige utca 1. alatti 
lakóházat és a hatalmas pincét a Söptei család megvásárolta Bálint 
Jánostól. Tulajdonképpen a vincellérház és a pince egykoron az Abaffy 
birtokhoz tartozott, amit a XIX. század közepén építettek. 
Ennek a vállalakozásnak három családot kell eltartania, így természetes, 
hogy mindenkinek fel kellett készülnie e nagy, és sok évig kitartó munkát 
igénylő terv megvalósítására. A fiúk nem elégedtek meg azzal, hogy 
„papírjuk van” a szakmáról, hanem az iskola  befejezését követően, évekig 
kijártak Németországba is a korábbi időszakokban az ottani 
szőlősgazdáknál, majd későbbi években négy csillagos hotelben elsajátított 
tudással tértek haza, hogy az ott látott dolgokat a magyar tudásukkal együtt 
alkalmazva saját vállalkozásukba tudatosan megvalósítsák. A fejlesztési 
koncepciót úgy alakították ki, hogy a vendéglátásból származó nyereséget 
visszaforgatják szőlészeti-borászati részlegükbe és ezzel a mai kornak 
megfelelő modern borászatot építenek fel. A család látta, hogy csak a 
szőlészet és borászat fejlesztésével lehet a vállalkozásuk rentábilis és ez 
minden téren bővítést kívánt meg.                                                               
Borászati technológiájukra többségében a reduktív borkezelés jellemző, de 
vörösboroknál 500 literes új tölgyfahordós érlelést alkalmaznak. A 
pincészet befogadó képessége 500 hl. Az újonnan telepített 
palackozógéppel a környékbeli szőlősgazdák borainak töltését is szívesen 
vállalják. A családi gazdaságukhoz jelen pillanatban 5 ha szőlőterület 
tartozik. A telepített fajtáik Olaszrizling, Pinot Blanc, Chardonnay, 
Sárgamuskotály, Szürkebarát, Kékfrankos és Merlot. Telepítéseik 90%-a 
viszonylag újtelepítésű szőlő, amelyet egy egybefüggő területen a pécselyi 
Vekenye-dülőben telepítették 2002-ben. Az egyedüli fajtát az olaszrizlinget 
csopaki termőterületről szüretelik be.    
A sok- sok díjjal rendelkező palackos boraik 60%-át itt Csopakon az 
étteremben , 20%-át viszonteladói borkereskedőknél és 20%-át pedig saját 
törzsvendég körükben, Budapesten értékesítik.
Természetesen ennyi munka és szakmai fejlődés megmérettetés nélkül 
nincsen. A Söptei Pincészet számtalan helyi, országos és nemzetközi 
borversenyen sok - sok díjat szerzett.
Ezekből nagyobb jelentőséggel bíró borversenyi eredmények:

· 2009 Pannon Bormustra Csúcsbor - 2007-es Sárgamuskotály 
· 2009 Vinagora ezüst érem - 2007-es Töppedt Sárgamuskotály
· 2010 Vinagora arany érem - 2008-as Kései Sárgamuskotály
· 2010 Pannon Bormustra Csúcsbor - 2009-es Pinot Blanc
· 2010 Challenge International du Vin ezüst érem - 2008-as Sárgamuskotály
· 2010 Balatoni Olaszrizlingek versenye I. helyezés - 2009-es Olaszrizling

A Söptei családi vállalkozás jelenének és jövőjének sikere a kitartó munkán 
múlik és természetesen a szőlőre kiható időjárási viszony a legfontosabb. A 
szőlős – boros gazdák és éttermek csak úgy lehetnek az idegenforgalmi és 
kereskedelmi piacon versenyképesek, ha mint a „jó pap” holtig tanulnak, és 
minőségi ételeket és italokat tudnak kínálni, eladni.
Söpteiéknek minden adottságuk megvan,és ehhez munkájukhoz kívánunk 
jó egészséget és sok sikert.
            (Írta: Steinhausz György, a Söptei Zsolttal való beszélgetés alapján)

A decemberi korán sötétedő estéken egyre több gyertya fénye világítja be a 
teret és a szobánk asztalát. A gyermekek türelmetlenül számolják a napokat, 
mert nagyon várják a Karácsonyt!
Várakozunk, ki így, ki úgy. Advent a várakozás, készülődés a vendég 
fogadására, és nem is akármilyen vendégre várunk! A kufárok a várható 
nagy karácsonyi vásárokra, a keresztény ember megünnepelni készül a 
Megváltó születését! Itt a falunkban egyre többen átérezzük Keresztelő 
Szent János szavait: „..Készítsétek az Úr útját..”. Ki ne készülne lázasan, ha 
kedves vendéget vár otthonába? Ki ne festené, díszítené ki a szobát, ahová 
az újszülöttet várja?
Igen, így kell várakoznunk az Adventben, fogadnunk majd Jézust 
otthonainkba és szívünkbe!
Nagy öröm volt sokunknak, amikor néhány éve a polgármesterünk 
javaslatára megrendeztük az első adventi gyertyagyújtást, a Csonkatorony 
melletti Millenniumi parkban. Plébánosunk és a református lelkész imái 
után egy kisgyermek felkapcsolta az első óriásgyertyát a hatalmas adventi 
koszorún és az egész falut behálózó lámpasorokat, és így adventi fény 
világította meg az utcákat és sokunknak a szívét. A parkban összegyűlt több 
száz ember tapsolt és fogott egymással kezet. Ez évenként megismétlődő 
ünnepe lett Csopaknak. „Akinek füle van” az megértette ebből a közös 
élményből a lelki készülődést is Karácsonyra!  
Eszembe jut egy másik 1989. december 21-i Advent itt a faluban, amikor 
félelemmel telve várakoztunk, hogy mi történik Romániában és Erdélyben. 
Szintén nagyon sokan gyűltünk össze egy imademonstrációra a négy 
adventi gyertya fényénél a katolikus templom udvarán. Az akkori 
plébánosunk gondolatai és imája után, többen aggódó beszédeket 
mondtunk, féltve erdélyi testvéreinket. Az iskola tanárai napközben 
megtanították a gyerekeknek a Székely Himnuszt, így nem csak a 
„Boldogasszony Anyánk”-tól zengett száz torokból az ének. Nekünk akkor 
ott és utána a református templomban is nagyon sokat jelentett az a négy 
adventi gyertya fénye. Ez ugyan egy más várakozás jelzőlángja volt, de az 
evangéliumi testvérszeretet, az aggódó szeretet lángját láttuk akkor, amikor 
nem tudtuk, hogy a testvérré fogadott Szovátán mi történik. Imáink azonban 
meghallgatásra találtak, mert soha nem látott összefogással egy 
teherautónyi élelmiszerrel és sok könyvvel rövidesen az erdélyi - sóvidék 
„fővárosában”, Szovátán foghattuk meg egymás kezét, mert tudtuk az utunk 
Jézusi értelmét, „hogy amit a legkisebbel és az elesettel tesztek az értem 
teszitek!” Nem csak mi egyengettük az Úr útját, de Ő is segített (még 
Kolozsváron lövöldözés volt), hogy ami „..göröngyös változzék sima úttá, 
és minden ember meglátja az Isten üdvözségét” (Lk. 3, 4-6).
Az idei Advent, csopaki Krisztus váró időszaka legyen példa minden 
magyar családnak és nem utolsó sorban a kereszténységtől eltávolodott, 
kalmárszellemű Nyugat - Európának, akik nem értik, hogy miért fordultak 
Isten felé a diktatúrából szabadult közép és kelet Európa népei.
Kívánom, hogy az egyre szaporodó adventi gyertya fénye hozza mind 
közelebb egymáshoz az emberek szívét.
                                                                                      (Steinhausz György)                                                                                                                                                                                                             

Advent gyertyái
A faluban hagyomány a gyertyagyújtás

Söptei Zsolt
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A lapzártánkig lejátszott hat fordulót követően a megyei bajnokságban 
szereplő Csopak SC női kézilabdázói az ötödik helyet foglalják el a 
tabellán. Az eddigi tapasztalatokról Varga Beáta csapatvezetőt 
kérdeztük.

- Milyen célkitűzésekkel vágtatok neki a pontvadászatnak, mennyire sikerült 
ezeket teljesíteni?
Eredetileg is az volt a célunk az őszi szezonban, hogy bepótoljuk a kihagyott 
1 évet, mind az erőnlét, mind a technikai tudás visszaszerzésében, 
felelevenítésében. Úgy gondolom, hogy ezen a  téren nagyon jó úton 
haladunk, de még rengeteg gyakorlásra van szükség.
- Alaposan kicserélődött az együttes játékoskerete a bajnokságra. Miként 
tudtak beilleszkedni az újak?
Egyre inkább összeáll a keretünk, bár mondhatni, hogy a sok új igazolás 
miatt, a régieknek is be kell illeszkedni az újak közé... Ez egy teljesen 
megváltozott szerkezetű csapat, meg kell ismernünk másikat és kell még 
csiszolódnunk egymáshoz.
- Bocsor József személyében egy rendkívül rutinos tréner is érkezett ősszel a 
csapathoz...
Új edzőnk rendkívül sokat segít a gárdának, nagyon jó döntés volt őt 
felkérni erre a szerepre. Változatos, kemény foglalkozásokat tart, 
amelyekből csak profitálhatunk. Szerencsére nem csak mint edző, hanem 
mint ember is nagyon illik a társaságba.
- A csapat eddig a legkevesebb gólt dobta a mezőnyben. Mi lehet az oka 
ennek?
A kevés találat annak köszönhető, hogy az elmúlt időszakban elsőként a 
védekezés fejlesztésére fektettük a hangsúlyt. Sok gyakorlatot végeztünk 
annak érdekében, hogy kiváló kapusaink előtt egy masszív, kemény 
védőfallal találják szembe magukat az ellenfeleink. A kapott gólok számát 
tekintve a 4. helyen állunk, nincs okunk panaszra ilyen tekintetben. 

Mit vársz a folytatástól? Bízom benne, hogy a jövőben a csapat túllép a 
kezdeti megilletődöttségen, és sokkal felszabadultabb játékkal tudjuk majd 
bizonyítani a szurkolóinknak, hogy itt még semmi nincs lefutva, messze 
még a bajnokság vége.
                                                                                         (munkatársunktól)

- Mit vársz a folytatástól?

Kézilabda: 
még semmi sincs lefutva

Mester és tanítványai

Varga Beáta

Lakossági tájékoztató az influenzáról
Az influenzavírusok által okozott légúti betegség legjellemzőbb tünetei a hirtelen jelentkező láz, hidegrázás, fejfájás, köhögés, ízületi illetve izomfájdalom, 
általános levertség, fáradékonyság. A náthára jellemző orrfolyás tüsszentés, könnyezés, torokfájdalom gyakran hiányzik. Az influenza egy egyszerű 
megfázásnál általában súlyosabb betegség, komolyabb szövődményei lehetnek, pl. hörghurut, tüdőgyulladás, agyvelőgyulladás. Különösen a legfiatalabbak 
és a legidősebbek, továbbá a leromlott egészségi állapotú betegek veszélyeztetettek. Sokszor az influenza vírusfertőzés által már meggyengített 
immunrendszert más vírusok és baktériumok is megtámadják. 
Az influenza vírus cseppfertőzéssel, vagy közvetlen érintkezés révén terjed, ezért igen fontos a zsúfoltság kerülése, papír zsebkendő, szájmaszk használata, 
illetve a gondos kézmosás, kézfertőtlenítés. A betegség lappangási ideje 1-7 nap lehet, jellemzően 2-3 nap. A beteg már a tünetei megjelenését megelőző naptól 
kb. 5-7 napig fertőz, a fertőzőképesség általában a tünetek intenzitásával arányos.  
Az influenzavírusok folyamatos változása miatt új vírusok jönnek létre, amelyek azokat az embereket is képesek megfertőzni, akik az előző években már 
találkoztak az influenza vírussal, vagy oltották őket ellene. Ez az oka annak, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Gyógyszerügynökség 
(EMA) ajánlására az influenza elleni oltóanyagok összetételében évről-évre kisebb-nagyobb változtatások történnek. Az oltóanyag a 2012-2013. évi influenza 
szezonban is két influenza A és egy B vírustörzset tartalmaz, azonban az előző évihez képest két komponense is megváltozott.  Veszprém megyében 47000 
adag térítésmentes influenza elleni vakcina áll rendelkezésre a felnőtt lakosság oltására. Az oltás indikációja az elmúlt évekhez képest nem változott, 
elsősorban a krónikus betegek részére ajánlott és a 65 évnél idősebbek részére, egészségi állapotuktól függetlenül.  Az oltóanyag kiszállítása megyénkbe 2012. 
november 5-én történt meg, ezt követően 1-2 napon belül a háziorvosi és foglalkozás-egészségügyi szolgálatoknál is elérhetővé vált.
A 3 éven aluli gyermekek oltásához országosan 5000 adag térítésmentes influenza elleni oltóanyag elosztása és szállítása később történik meg. 
Az idei influenza szezonban először lesz elérhető a vérzékeny betegek számára beszerzett - országosan 2000 adag - térítésmentes oltóanyag, melyet az 
érintettek a gondozói hálózaton keresztül vehetnek majd igénybe. 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a 2012-2013. évi influenza szezonban is működtet influenza 
figyelőszolgálatot. Veszprém megyében 50 házi orvos vesz részt ebben a munkában, akik hetente jelentik a hozzájuk influenzaszerű tünetekkel forduló 
betegek számát, életkorát, illetve az aktuális heti betegforgalmat. A figyelőszolgálat orvosai közül négyen rendszeresen küldenek légúti váladékot vizsgálatra 
az Országos Epidemiológiai Központ légúti laboratóriumába, az influenzaszerű megbetegedéseket okozó vírusok monitorozására.  Ezen adatok segítségével 
tudjuk figyelemmel kísérni a megyei influenza helyzet alakulását, és szükség esetén intézkedni a lakosság védelme érdekében. (pl: kórházi látogatási tilalom).
Tekintettel az ilyenkor halmozottan előforduló légúti megbetegedésekre, felhívjuk a figyelmet a pneumococcus baktérium által okozott betegségek elleni 
oltóanyagra, amely az influenza elleni oltáshoz hasonlóan a krónikus betegségekben, immunhiányos állapotokban szenvedőknek, a 60 évesnél idősebbeknek 
ajánlott elsősorban. Az oltóanyag vény- és térítésköteles. 

dr. Pápai Enikő
járványügyi osztályvezető

Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
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Csopak Község közéleti havilapja

Csopak Község Önkormányzata a Csopak, Fecske utca 3-5 
szám alatti, 954/10 helyrajzi számú ingatlanának 2/12-ed 
tulajdoni illetőségét a vagyonrendeletében foglaltak szerint 
3.020.000,- Ft + ÁFA vételárért értékesítésre meghirdeti.

További információ a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési 
és Idegenforgalmi Irodájában kérhető ügyfélfogadási időben.

Elérhetőségeink:
Cím: Polgármesteri Hivatal Csopak, Petőfi u. 2.
Telefonszám: 06 87-446-250 16-os mellék
E-mail: csopakph@csopak.hu
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Csopak Község Önkormányzata a tulajdonában lévő 
Csopak, Fecske u 954/12 helyrajzi számú kivett, 1441 m2 
nagyságú, lakóház (max. 2 x 3 db = 6 lakás –társasház-) 
építésére alkalmas, beépítetlen ingatlanát értékesítésre 
meghirdeti. Irányár: 16.000.000,- Ft + ÁFA

Az ingatlannal kapcsolatban érdeklődni Csopak Polgármesteri 
Hivatal Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási 
Irodájánál (Csopak, Petőfi Sándor u. 2.) lehet. A megvételre 
vonatkozó ajánlatokat Csopak Polgármesteri Hivatal címére 
várjuk.

Elérhetőségeink:
Levelezési cím: 8229 Csopak, Petőfi S. u. 2.
Telefon: 06 87-446-250/16 mellék,
E.mail: csopakph@csopak.hu

Csopak Község Önkormányzata pályázatot ír ki a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójára.

„A” típusú pályázatra azok a csopaki állandó lakos, hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási 
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget 
eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú 
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

„B” típusú pályázatra azok a csopaki állandó lakos, hátrányos szociális helyzetű fiatalok 
jelentkezhetnek, akik:
a) a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;   vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt       
nem nyert érettségizettek; és a 2013/2014. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény 
keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt venni. 

Mindkét típusú pályázatnál feltétel, hogy a pályázó családjában az egy főre jutó 
jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át, azaz 
85.500 Ft-ot.
A pályázat benyújtási határideje: 2012. november 23.
Az önkormányzat 2012. december 17-ig bírálja el a beérkezett pályázatokat, a döntésről 
2012. december 21-ig értesíti a pályázókat.

A pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás a 2012/2013. 
tanév első félévéről („A” típusú pályázat)
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről
3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:
-pl. betegség igazolása, tartásdíjról vagy annak hiányáról szülői nyilatkozat stb.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen 
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
FIGYELEM! VÁLTOZÁS A PÁLYÁZÁS RENDJÉBEN!
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa) pályázói regisztráció szükséges. A 
regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és pályázati 
adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a csatolandó 
mellékletekkel együtt kell benyújtani az önkormányzathoz.
Kérjük a pályázókat a részletes pályázati kiírás tanulmányozására, megtekinthető a 
www.csopak.hu oldalon. További információ: www.emet.gov.hu/bursa-hungarica 
oldalon.
                                                                                           (Ambrus Tibor, polgármester)

Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése 
értelmében azon kibocsátóknak, akik a közcsatornára nem kötnek rá, talajterhelési díjat 
kell fizetniük, amelyet a települési önkormányzat jogosult kivetni. Az előzőknek 
megfelelően a vízközmű-hálózatokra történő csatlakozás az érintett fogyasztók számára 
kötelező.

A rákötéssel összefüggő kiadások enyhítése érdekében a Dunántúli Regionális 
Vízművek Zrt. (DRV) csatornakötési akciót hirdet 2012. december 31-ig.

A vízközmű-hálózatokra való csatlakozáshoz kapcsolódó legfontosabb tudnivalók 
elérhetők a www.csopak.hu oldalon.

Csatornakötési akció

Hirdetmények

Meghívó


