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Városként Hévíz, községként Csopak nyerte el az idén a fődíjat a 
Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyen, amelyre ezúttal 
országszerte közel háromszáz település nevezett – adta hírül a Magyar 
Távirati Iroda (MTI).

A november 9-én rendezett díjkiosztó gálát megelőző sajtótájékoztatón 
Horváth Gergely, a Magyar Turizmus Zrt. turisztikai vezérigazgató-
helyettese elmondta: egy-egy település arculata vendégek közérzetét 
jelentős mértékben határozza meg. A szakember állítása szerint mindkét 
fődíjas település fontos helyet tölt be a nemzetközi idegenforgalomban, 
amely 2020-ra a világ első számú gazdasági ágazatává válhat.
Prutkay János, a Virágos Magyarországért szervezőbizottságának elnöke, 
valamint az európai szervezet főtitkára arról beszélt, hogy az idei – 
sorrendben a 19. versenyre - 298 település jelentkezett. A szakmai bírálók a 
nevezők közül csaknem 120-at díjaztak. (Folytatás a 2. oldalon  
„Imázsépítés összefogással” címmel)

- Turizmus - környezetkultúra - 
önkormányzatok -

Csopak fődíjas a Virágos 
Magyarországért versenyen

- Évértékelés -  

Közmeghallgatás 
közbiztonsági beszámolóval
Átalakuló települési feladatok, közigazgatási rendszer, módosuló 
központi finanszírozás - címszavak abból, amely az önkormányzati 
szektort jellemzi majd 2013-ban. A településvezetők körében általános 
vélemény, hogy változásokra való felkészülés éve volt 2012. november 
27-én közmeghallgatást tartottak a faluban.

Az eseményen, rendhagyó módon, elsőként a Balatonfüredi 
Rendőrkapitányság képviseletében megjelenő Regdon László alezredes 
ismertette a helyi képviselő-testülettel, valamint a megjelentekkel Csopak 
2012-es közrend- és közbiztonságára vonatkozó értékelését, amelyet Jánka 
István, körzeti megbízott, készített. A szakember elmondta, hogy a 
Balatonfüredi Rendőrkapitányság a község frekventált elhelyezkedése és 
idegenforgalomban betöltött szerepe miatt kiemelt figyelmet fordít az 
illetékességi területéhez tartozó Csopakra. A rendőrkapitány a település 
közbiztonsági helyzetét elemezve kiemelte, hogy a községben elkövetett 
bűncselekmények túlnyomó része vagyon ellen irányult az elmúlt 
időszakban. Az idegenforgalmi szezonra jellemző lopások száma kis 
mértékben emelkedett 2011-hez képest, ellenben a betöréses lopások 
aránya csökkent. A Csopakra vonatkozó közlekedésbiztonsági mutatók is 
javultak az előző évhez képest: visszaesett a közlekedési balesetek száma, 
halálos kimenetelű esemény nem történt a faluban. Regdon László 
szervezete 2013-ra vonatkozó leglényegesebb kihívásának a helyi 
közbiztonság és a közterületek rendjének fenntartását, a balesetek, valamint 
bűncselekmények számának további visszaszorítását jelölte meg.
Az előadás végén a helyi képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a 
szakmai beszámolót. (folytatás a 2. oldalon „Stabil gazdasági helyzet, 
fenntartható fejlődés” címmel)

Ambrus Tibor a hévízi díjátadáson

Regdon László beszámolója a közmeghhalgatáson

Tombor Balázs grafikája
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Stabil gazdasági helyzet, 
fenntartható fejlődés

- A község fenntarthatósága szempontjából lényegi elvárás, hogy a 
működésből származó bevételeink meghaladják a kiadásainkat. Az 
önkormányzat szigorú gazdálkodása következtében idén várhatóan 59 
millió forintos többlettel zárhatunk - jelentette ki az élénk érdeklődés 
mellett zajló, Kultúrházban tartott beszámolóján Ambrus Tibor 
polgármester, aki kiemelte, hogy a keletkezett megtakarításokat mind a 
várhatóan 2014-ben befejeződő, ökokemping-beruházásra kívánja fordíatni 
a község. A település első embere a környezet állapotáról szóló beszámolója 
után részletesen beszélt Csopak és intézményei gazdálkodásáról leszögezve 
azt, hogy a kötelező állami feladatok ellátásnak finanszírozása  csökken 
2013-tól. Az állami költségvetés szerkezeti megújítása miatt jövőre az ún. 
„feladatfinanszírozás” lép életbe, amivel párhuzamosan a helyi 
adóbevételek egy része is a központi büdzsébe kerül. A központi 
finanszírozás visszaesése ellenére Ambrus Tibor optimista, külön kiemelte 
a strand évről-évre biztosnak mondható bevételeit, valamint helyi általános 
iskola és napköziotthonos óvoda stabil gazdálkodását. - Saját forrásokat kell 
előteremteni, ez lehet az egyedüli útja a települések gazdasági értelemben 
vett fennmaradásának a jövőben – hangsúlyozta a polgármester.

A 2013-tól életbe lépő közigazgatási reformmal összefüggésben kifejtette, 
hogy Veszprém megyében tíz járást alakítanak ki, a járási hivatalok pedig a 
járási székhelyeken működnek majd. Csopak a balatonfüredi 
járásközponthoz fog tartozni. A kormányhivatalok járási hivatalainak 
legfontosabb feladata a megyeinél alacsonyabb szinten intézendő 
államigazgatási feladatok ellátása lesz, minden állampolgár számára 
elérhető közelségben és minőségben. A polgármester tájékoztatása 
értelmében a járási hivatalokhoz kerülnek a jegyző hatáskörébe tartozó 
államigazgatási, valamit a megyei kormányhivatalok szakigazgatási 
szervei kistérségi kirendeltségeinek, irodáinak feladatkörébe tartozó ügyek. 
A települési jegyzőnél maradnak mindazon feladatok, amelyek ellátásához 
helyi ismeretek szükségesek, amelyek esetében települési mérlegelésre van 
lehetőség, gondolva pl. az anyakönyvi eljárásokra, hagyatéki ügyekre, 
gyermekvédelmi támogatásokra, kereskedelmi engedélyezésekre. - A 
területi közigazgatási átalakulások ugyanakkor nem befolyásolják majd 
érdemben a Csopakon élők mindennapjait - vélekedett Ambrus Tibor.
A közmeghallgatás egyik kiemelt témája a Paloznakkal történő jövőbeni  
feladatmegosztás volt, amellyel kapcsolatosan a polgármester elmondta, 
hogy a szomszéd településen működő polgármesteri hivatal, két 
munkatársát is megtartva, a csopaki helyhatóság kirendeltsége lesz. A 
feladatellátás finanszírozása két község lélekszámának megfelelő 
hányadban történik majd. - Több fordulós egyeztetés-sorozaton vagyunk túl 
Paloznak vezetőivel, amelyeket követően sikerült a két település jövőbeni 
együttműködésének pilléreiben megállapodnunk. A két falu életét jelentős 
mértékben befolyásoló ügyekben a választott képviselő-testületek közösen, 
illetve a polgármesterek saját hatáskörben döntenek a továbbiakban, 
természetesen a lakosságszámokkal arányosan - fogalmazott a csopaki 
elöljáró.
A kormányzat egyik leglényegesebb, önkormányzatokkal összefüggő 
döntése a települések adósságállományának átvállalásához köthető az 
elmúlt időszakban. A kabinet döntése értelmében az ötezres lélekszámúnál 
kisebb települések adósságát még 2012-ben teljes egészében rendezi az 
állam, az ennél nagyobbak esetében pedig 2013 nyaráig vállalja át az 
adósságállományt 40 és 70 százalék közötti mértékben. A helyhatóságok 
adósságállományának konszolidálására vonatkozó igénnyel, valamint 
politikai döntéssel Ambrus Tibor is egyetértett, azonban Csopak 
polgármestere azt is szükségszerűnek tartja, hogy azon települések – 
soraikban Csopakkal - amelyek adósságmentesen tudtak a korábbiakban 
gazdálkodni, kompenzálásként, fejlesztéspolitikai kedvezményekben 
részesülhessenek a jövőben.
                                                                                                (Makó István)

Imázsépítés összefogással
A Virágos Magyarországért verseny célja a helyi lakossági összefogáson 
nyugvó kultúrált, környezetbarát, vendégváró országkép kialakításának 
elősegítése, a településkép minél esztétikusabb megjelenítése, tekintettel az 
alapvető környezetvédelmi és ökológiai követelményekre.
A települések értékelésében a következő szempontokat figyelembe a 
szervezők: a zöldfelületek, növénytársítások gondozottságát és 
harmóniáját, a közösségek, civilek, vállalkozások részvételét a 
településszépítésben, valamint az általános településképet, vagyis a 
tisztaságot, a meghatározó épületek és a környezet rendezettségét.
Kunczené Fellegi Katalin, a Virágos Magyarországért verseny fővédnöke 
arról beszélt, hogy az Európai Virágos Városok és Falvak (Entente Florale 
Europe) versenyben 12 nemzet vesz részt, s a versengésben 1990 óta jelen 
lévő Magyarországot a következő évben is a két mostani fődíjas képviseli 
majd. Ambrus Tibor, Csopak polgármestere a lapunknak elmondta, hogy a 
település lakossága, civil szervezetei, intézményei, valamint 
önkormányzata igazi összefogással segítik elő a település imázsának 
javítását, valamint „szépítő” munkájukkal Csopakon élők életminőségét.  A 
polgármester szerint a település megújítása nem kevés konfliktussal is járt, 
ugyanakkor jelentős, a kultúra, a turizmus fejlődését is előmozdító lépésnek 
értékelte, hogy az országban egyedüliként helyi védelem alá helyezték a 
szőlőültetvényeket és szigorú borkódexet hoztak létre. Ambrus Tibor arról 
is beszélt, hogy a pályázati győzelemmel új lendületet kaphat a néhány éve 
megkezdett helyi közterület-rehabilitációs program.

Háttér

1990-ben az Európai Közösségek Idegenforgalmi Bizottsága 
támogatásával az Európai Virágos Városok és Falvak Versenyének (Entente 
Florale) Nemzetközi Bizottsága megkeresett több közép-kelet-európai 
országot, hogy csatlakozzon a versenyhez. Magyarország jelentkezését 
még abban az évben elfogadták a szervezők. 1994-ben az Országos 
Idegenforgalmi Hivatal (OIH), a Belügyminisztérium és a különböző 
szakmai szervezetek megszervezték az első hazai országos virágosítási, 
környezetszépítési és -védelmi versenyt. Jelenleg a mozgalom közel 
kéttucat  kiíró szervezet részvételével működik, amelyek között öt 
minisztérium is megtalálható, akik közvetlen finanaciális segítséget 
nyújtanak az évről-évre megrendezésre kerülő versenyhez. A Magyar 
Turizmus Zrt. - a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnak (GKM), mint 
a verseny egyik támogatójának közvetlen irányítása alatt működő országos 
promóciós szervezet – a verseny lebonyolításában, elsősorban a szervezési 
munkában vesz részt, és évente igen jelentős összeggel járul hozzá a 
verseny lebonyolításához. Magyarország az 1994 óta a nemzetközi 
versenyben igen szép eredményeket ért el: eddig 15 városunk és 15 falunk 
vett részt a versengésben. 1997-ben Siófok, 2003-ben, Géderlak, 2004-ben 
Kaposvár, 2006-ban Nagyatád, 2007-ben pedig Eger arany fokozatot 
kapott, hazai települések összesen 11-szer nyertek ezüst és 10-szer bronz 
fokozatot. A hazai megmérettetés igen népszerű, évente kb. 350-400 város 
és község vesz részt benne. Résztvevői lehetnek a települési 
önkormányzatok a polgármesterek által benyújtott nevezéssel. A részvétel 
(nevezés) ingyenes, a települések saját anyagi kereteiken belül 
„virágoztatják fel” környezetüket a civil összefogásával, helyi versenyek 
kiírásával, a magyar virágfajták alkalmazásával, kiegészítve ezt az 
infrastruktúra fejlesztésével.

A magyar verseny kapcsolódik az Európai Virágos Városok és Falvak 
Versenyéhez (Entente Florale Europe), amely több mint három évtizedes 
múltra tekint vissza. Az Entente Florale Europe több mint verseny, kampány 
az európai közös környezeti és kulturális értékek megóvásáért, az élhetőbb 
környezet megteremtéséért az európai összetartozás jegyében. Az európai 
verseny, egyedülálló módon, 12 ország mintegy 25 ezer települését és több 
mint 50 millió lakosát tudhatja maga mögött, egyedülálló módon 
Európában.
2013-ban tehát Hévíz mellett Csopak indul Magyarország képviseletében 
az Entente Florale Europe elnevezésű európai környezetszépítő 
versenyben.

(m.i.)

Keresd Csopakot a facebook -on is!
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Költségvetési koncepció 2013-ra: a pénzügyi 
egyensúly megtartása a fő tendencia

Tizenöt kérdéskörben szavazott a község képviselő-testülete  november 21-i nyílt ülésén.

Kötelező önkormányzati feladat a következő évi települési költségvetés irányvonalainak előkészítése. A következő hónapoktól az önkormányzati 
feladatellátás, az állami finanszírozási rendszerrel együtt alapjaiban alakul át. A korábban a települések által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül, 
azonban, a megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályozás átalakítása sem maradhat el. A helyi képviselő-testület elképzelése szerint a 
költséghatékonyság határozza meg leginkább 2013. évi csopaki büdzsét, amely a kiadások ésszerű csökkentése mellett a bevételek maximalizálását kezeli 
prioritásként.
Az idegenforgalmi adó mértéke a jelenlegi 400 Ft/fő/ napidíjról 450 Ft/fő/napra emelkedik a jövő évtől, amíg az állandó jelleggel végzett iparűzési 
tevékenység esetében az adó évi mértéke 2%-ra módosul.
A novemberi testületi ülésen döntés született arról is, hogy az önkormányzat megvásárolja a strand területén található vízi csúszdát. A következő évtől – 
szigorú körülmények mellett -  20%-kal csökken a strandi építmények bérleti díja. A tizenöt tonna, valamint a súlykorlátozás szerint megengedett legnagyobb 
össztömeget meghaladó tehergépjárművek helyi közutakra történő behajtása is könnyebbé válik a jövőben: a csopaki telephellyel rendelkező vállalkozások 
saját tulajdonukban lévő járműveikre, munkagépeikre húszezer forintos éves átalánydíj megfizetése ellenében kaphatnak engedélyt. A csopaki önkormányzat 
a községi vállalkozások helyzetbe hozásával, valamint terheik mérséklésével szeretné élénkíteni a helyi gazdaságot.
                                                                                                                                                                                                                         (munkatársunktól)

„Virágos Csopakért a Virágos 
Európába!” - önkéntesek 

szépítették falut
Háromezernél is több levendulatövet, valamint ötven tő különleges 
szőlőt ültettek el november 24-én a 71-es főút vasúti töltés mellett 
elhelyezkedő részén. A kezdeményezésen a települési önkormányzat, a 
helyi közoktatási intézmények és civil szervezetek képviselői mellett 
önkéntesek is részt vettek.

Ambrus Tibor polgármester elmondása szerint az esemény szerves részét 
jelentette a 2013. évi Entente Florale európai versenyre történő 
felkészülésnek, amelyen Csopak nem csupán a helyi közösséget, de egész 
Magyarországot is képviselni fogja. A késő őszi társadalmi munkában a 
lelkes önkéntesek a levendula és szőlő telepítése mellett egy korabeli prést 
is elhelyeztek a főútvonal mellett, amely egyfajta jelképe  a község szőlő- és 
borkultúrájának.
- Terveink szerint, a Magyar Turizmus Zrt. szakértőinek közreműködésével, 
„Virágos Csopakért a Virágos Európába!” jelszóval a jövő tavasszal 
mintegy 20-25 ezer tő cserjét ültetünk a településen, újra életre hívjuk a 
mandulafásítási programot, akciót hirdetünk az előkertek díszítésére. A 
füge- és mandulafélék népszerűsítésével tovább egységesítjük a falura 
jellemző növénykultúrát – vázolta az önkormányzat elképzeléseit Ambrus 
Tibor
                                                                                                (Makó István)

Csopak környékén is 
megkezdődött a szilárdhulladék

- lerakók rekultivációja
A királyszentistváni központtal működő Észak-balatoni szilárd-
hulladékkezelő létrejöttével feleslegessé vált az a 33 régi 
hulladéklerakó, melyekbe az érintett 158 település, közöttük Csopak 
hulladékát korábban szállították. A visszaállítási munkálatokat már 
végzik is a szakemberek.

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás 3,5 milliárd Ft uniós támogatást nyert a 
rekultivációra. Az összeg egyharmadát, mintegy 1,1 milliárd Ft-ot a 
balatonfüredi, a balatonalmádi, a felsőörsi és a lovasi hulladéklerakó 
újrahasznosítására fordítják.
Szinte mindegyik településen más-más technológiát alkalmaznak a 
helyreállítás során. A Csopakhoz legközelebbi, nemrég felszámolt füredi 
szeméttelep speciális helyzetben van, a hulladéktest még mozog, 
tömörödik, gáz képződik, ezért csak két ütemben lehet lezárni a lerakót. 
2014 nyaráig egy úgynevezett átmeneti záró réteget kap, ami egy 
kiegyenlítő, egy fedő és egy vegetációs rétegből áll. A teljes rekultiváció 
körülbelül tíz év múlva valósulhat meg, amikor a biológiai bomlás teljesen 
befejeződik. 
Balatonalmádiban és Felsőörsön végleges záró réteget kap a lerakó. Ezeken 
a településeken már régóta nem használták a hulladéklerakókat, egy 
részleges komposztálási folyamat is megkezdődött. A rostálás során 
keletkező finom frakciót a minőségi vizsgálatok eredményeitől függően 
beépítik a rekultivációs rétegrendbe. A kiegyenlítő, szigetelő, szivárgó és 
fedőréteg után itt is egy vegetációs réteg következik, amely teljesen 
megszünteti majd a környezet további károsodását.
A térség hulladéklerakói közül a lovasi a legkisebb. Itt úgy oldják meg a 
természeti helyreállítást, hogy elhordják a felhagyott hulladéktestet más 
lerakókba. A még ott lévő hulladékot rostálják, szétválogatják, osztályozzák 
és így szállítják tovább a környékbeli lerakókba, ahol elemenként beépítik a 
rekultivációs rétegekbe.
A térség négy lerakójának helyreállítása mintegy 260 000 négyzetméter 
felület rekultivációját jelenti, ami által jelentősen javul az érintett 
települések környezeti állapota.
Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-lerakóinak 
rekultivációja az EU támogatásával a Kohéziós Alap társfinanszírozásával 
valósul meg.
                                                                                         (munkatársunktól)

Közterület szépítők
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Márton-napi ludasságok
Nagy izgatottsággal vártuk a Márton-napi vetélkedőket és színes 
programokat. Az egész iskola az előadói teremben várakozott 
türelmetlenül. Aztán Póli néni beszédével és a 8. osztályos tanulók 
műsorával, a Ludas Matyival, végre meg is kezdődött a rendezvény. 
Tanáraink csapatokba osztottak minket és megkaptuk a liba alakú 
menetlevelet, amin a feladatok szerepeltek és amire a kapott pontszámokat 
írták. Volt célba dobás termésekkel, ahol liba formájú dobozokba kellett 
betalálni, kirakós, ahol Szent Márton képét kellett összeállítani, amint 
köpenyét egy szegény koldusnak adja oda. Dalverseny is volt Eszter néni 
vezetésével. Zoli bácsi és Anikó néni előadást tartott a Márton-napi 
szokásokról, ami alapján egy tesztet töltöttünk ki. Később libát varrtunk, 
amiben Kati néni és Póli néni volt segítségünkre, majd liba tollal írás 
következett. Végül lámpásokat készítettünk. A sok izgalmas feladat után 
zsíros kenyérrel és sütivel vártak minket. Ezután következett az 
eredményhirdetés, amin megtudtuk, hogy a mi csapatunk lett az első! A nap 
végén következett a felvonulás, meggyújtottuk lámpásainkat és a 
Csonkatornyot megkerülve sétáltunk egy nagyot. Sok felejthetetlen 
élménnyel gazdagodva térhettünk haza.

(Órás Martin, 7. osztályos tanuló, Református Általános Iskola)

Papp Józsefné előadása az általános iskolában

Jó szülőnek lenni
November 27-én a csopaki Református Általános Iskola és a Szőlőszem 
Nagycsaládos Egyesület szervezésében "Vetés és aratás, avagy hogyan 
legyünk jó szülők?” címmel előadásra és kötetlen beszélgetésre hívta az 
érdeklődő szülőket. Az foglalkozást Papp Józsefné gyógypedagógus és 
„ötunokás” büszke nagyszülő tartotta. A program sikerére tekintettel, a 
szervezők további előadássorozatot terveznek a jövőben.
                                                                                                            (jaesz)

Hangulatos jótékonysági bál
Idén ötödik alkalommal rendezte meg a Napközi Otthonos Óvoda, a 
Református Általános Iskola és a Szülői Munkaközösség a közös 
jótékonysági bálját. 

A mintegy 130 részvevő között a szervezők nagy örömére sokakat „első 
csopaki bálozóként” üdvözölhettünk a vendégek soraiban. Nagyobb 
társaságok, évek óta visszatérő vendégek is szép számban foglaltak helyet a 
fehér asztaloknál. Vacsora után finom süteményeket fogyaszthattunk, 
melyeket az óvoda konyhája és az iskola dolgozói készítettek. A jó 
hangulatú bálban a négytagú Mokka Zenekar szolgáltatta a talpalávalót. 
Zeneszámaikkal, tempós ritmusukkal nem győztek pörögni a táncos lábak a 
parketten.
A hajnalig tartó mulatságot csupán a tombolasorsolás szakította félbe, ahol 
számos ajándékot – többek között kerámiatárgyakat, finom italokat, és 
különböző szépség- és egyéb utalványokat - sorsoltunk ki. A tombolából, 
felajánlásokból befolyt összegből valósítjuk meg minden évben a 
gyermeknapot Csopakon. Ezúton is köszönjük a szülőknek, a csopaki és a 
füredi vállalkozóknak a felajánlásokat, akik bármilyen módon segítették a 
jótékonysági bál megvalósulását.
A szervezők már el is kezdték a következő évi bál előkészületeit, melynek 
időpontja előreláthatólag 2013. november 23-án lesz.
                                                            
                                                             (Szücs Zsuzsanna, óvodapedagógus)

A csopaki óvoda helyi óvodai nevelési programjában nagy szerepet kap az 
egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, 
hiszen ezek ebben az életkorban kiemelt jelentőségűek. Fontos feladatnak 
tartjuk az egészség megvédését, az egészséges állapot változatlanul tartását. 
Ennek módja a helyes életmód kialakítása, amelyben az elfoglaltságok, 
tevékenységek, a szabad levegőn való tartózkodás, az ülő és mozgásos 
elfoglaltságok, a pihenés illetve az alvás arányosan váltakoznak az 
életkornak megfelelően. Az egészség megtartását segíti a helyes 
táplálkozás, amely biztosítja a növekvő szervezetnek az építéshez 
szükséges, megfelelő minőségű és mennyiségű, napi változatos étkezést, 
mérsékelt szénhidrát-, és gazdag, sokféle fehérjedús, vitamin és 
ásványianyag-tartalmú táplálékot.
Noha a mindennapi életünkben jelen van az egészséges életmód kialakítása, 
a hagyományokhoz híven idén novemberben is megrendeztük az óvodában 
az egészségnapot. Ezen a napon minden az egészségről szólt. A gyerekekkel 
előzetesen sokat beszélgettünk játékos formában az egészséges, 
egészségtelen ételekről, étkezési szokásokról. Az óvoda konyhája erre a 
napra különleges ételeket készített. Az ízlésesen megterített hosszú asztalra 
mindhárom csoportban hatalmas tál saláták, tormás sonkatekercs, sajtok, 
többféle pékáru, és különleges egészséges krémek kerültek. A gyerekek 
egyebek mellett diós zabpehelykrémes, hajdinakrémes teljes kiőrlésű 
kenyeret tízóraiztak és uzsonnáztak. Örömmel kóstolták a metélőhagymás 
túrókrémet, a reszelt sárgarépát, vagy éppen a friss citromkarikákat is. 
A jóízű közös tízórai után Kissné Ughy Bernadett védőnő mindhárom 
csoportban játékos vetélkedőt szervezett. A gyermekek ügyesen oldották 
meg a feladatokat, a képek alapján felismerték az egészséges és 
egészségtelen ételeket, szépen illesztgették a süteményes és gyümölcsös 
puzzle darabjait, és hibátlanul felismerték a kosárban letakart zöldségeket, 
gyümölcsöket. A nap során szó esett a helyes táplálkozásról, a balesetek 
megelőzéséről, a mozgás szeretetéről, a túlsúlyról, valamint az otthoni 
szokásokról.
                                                             (Szücs Zsuzsanna, óvodapedagógus)

Egészségnap az óvodában

Az egészségtudatos életmód fontosságát is megtanulják a legkisebbek



Bor, könyv, vers
CSOPAKI Hírek
Csopak Község közéleti havilapja 5

Csopaki kertbarátok pincelátogatása, Salánki Sándoréknál
A csopaki Sáner János Kertbarát kör tagjai 2012. november 17-én 
délután Aszófőre utaztak. A 40 fős társaság összetételében, zömmel 
házastársak, és borászatkedvelők voltak. Utazásunk célja az volt, hogy 
megismerhessük egy szakember által irányított, nagyüzemi 
technológiával működő borászat tevékenységét aminek 
eredményeként - a palackokba zárt végtermék kóstolásával - 
alakíthassuk ki véleményünket, illetve szerezzünk tapasztalatot 
további saját munkákhoz.

A Salánki Pincészet aszófői vasútállomás melletti volt széntüzelésű erőmű, 
majd magtár épületéről kevesen gondoltuk, hogy a mai technológiai 
elvárásoknak megfelelő borászatot rejt magában.
A pincészet bemutatásakor rövid ismertetést kaptunk a négyszintes épület 
ipartörténetéről, a Tihanyi-félszigeten elhelyezkedő tufás meleg talajú 
kékszőlő termőhelyekről, a Balatonfüred és Dörgicse környékéről 
származó fehérbort adó fajtákról, a borászati technológiáról, a borász 
szőlőtermesztéshez és borkészítéshez és a természethez való viszonyáról. 
Egy borászatban folyó munka, az ott készülő borok nem csak a termőhely és 

Balatoni Hangulat – újabb könyvet mutattak be Csopakon
Tímár József egykori csopaki főjegyző, irodalmár novellás kötetének 
bemutatóját tartották november 7-én a Kultúrházban. Az író 
életművéről és a könyvről Praznovszky Mihály muzeológus, 
irodalomtörténész beszélgetett a kiadványt szerkesztő Steinhausz 
Györggyel, Tímár József unokájával.

A rendezvény házigazdájaként Ambrus Tibor polgármester elmondta, hogy 
a helyi közösség számára igazi különlegesség a huszadik század eleje és a 
második világháború közötti időszak csopaki mindennapjait megelevenítő 
kötet. A település vezetője szerint Tímár József  érdekes, humorral átszőtt 
történetei nemcsak kordokumentumok, értékesek és tanulságosak a 21. 
század embere számára is. - Kívánom, hogy legyen utóda az 199-ben 
posztumusz diszpolgárrá avatott szerzőnek, hogy legyen mindig 
„lejegyzője” a csopaki jelennek - fejezte ki reményét köszöntője végén 
Ambrus Tibor.
Praznovszky Mihály leszögezte, hogy Tímár József olyan egyetemes 
magyar szerző, aki szinte hihetetlen beleélő képességgel, finom humorral, 
valamint érzékenységgel adott hangot az időszaknak és a közösségnek, 
amelyben élt. - A csopaki főjegyzőt Mikszáth Kálmán kortársaként tartotta 
számon az akkori közvélemény, akinek alkotásai érettek voltak a széles 
körű publicitásra - fogalmazott a Petőfi Irodalmi Múzeum korábbi 
főigazgatója.
                                                                                                              (m.i.)

technológia jegyeit viseli magán, hanem a borász személyiségét is. Egy borászat látogatásakor a vendégekre általában az épületek egyedisége, a nagyméretű 
tartályok és hordók látványa mindig különös, egyedi hatással van. Nekünk a legnagyobb élményt a muzeális boroknak helyt adó, bársonyos nemes penésszel 
vastagon borított palackok sokasága adta. A látvány önmagában felkeltette fantáziánkat, hogy a 10 vagy annál idősebb, esetenként 20 éves borok kóstolása 
vajon milyen élményt jelent majd. Nem kellett sokat várni, hogy megtudjuk. Házigazdánk, amikor levette a polcokról az üvegeket, az az érzés támadt 
bennünk, hogy felébresztették Csipkerózsikát álmából, és kíváncsian vártuk, hogy „mit fog mondani”. Miután több palack is felébredt mély álmából, illat és 
aromák beazonosítására szolgáló érzékszerveink szinte földkörüli utazásra indultak, hogy beazonosítsák azt a sokszínűséget, melyet a palackok őriztek, 
illetve alakítottak ki. Az élmény elmesélése helyett inkább egy Alexandre Dumas idézetet említenék: „Az ilyen borokat csak hajadonfőtt, térden állva szabad 
kóstolni.”
A muzeális borok kóstolása után a vadpörkölt elfogyasztása közben elégedetten nyugtáztuk vendéglátónk elmúlt négy évtizedes borászati tevékenységét, és 
egyúttal a jelenleg kereskedelmi forgalomban kapható tételekből is ízelítőt kaphattunk.
A borászati, szőlészeti szakmai tapasztalatszerzést, a bortermelő kertbarátok mindenképpen hasznosak tartottuk. Megismerhettünk egy fejlettebb 
technológiára, a nagyobb szakmai tudásra és gyakorlatra épülő pincészetet. Köszönjük Salánki Sándornak és családjának a baráti vendéglátást, valamint 
Frick Attilának és Bánfi Lászlónak a jó szervezést!
                                                                                                                                                     (Szele Gyula, borászati titkár, Sáner János Kertbarát Kör )

Csopaki kertbarátok Aszófőn

Praznovszky Mihály, Steinhausz György 
és Ambrus Tibor a könyvbemutatón

Csopak köszöntő

Árnyat adó nagy fáiddal,
Vízig futó lankáiddal,
Kedvet adó boraiddal,
Frissítő fuvallatoddal
Köszöntsed az ébredőket,

A jövőket s a menőket,
Habjaidban pihenőket,
A Csopakot szeretőket.
Boraid kesernyés voltát
Vöröses göröngyid adják.

S minden benne lakóra
És a sok átutazóra.
S ha majd egyszer üt az óra,
E föld hulljon koporsónkra.

                  (Jáger Tiborné)

Áldott föld, áldott göröngye,
Te táplálsz, s majd te temetsz be.
S minden kis virágáért, jóért,
A föld termő aranyáért,
Áldást kérne kis falunkra,
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Adventi várakozás

A kimondottan zord időjárás dacára is összegyűlt a falu apraja-nagyja 
a december 2-i adventi gyertyagyújtáson a Csonkatoronynál.

A helyi önkormányzat ötödszörre szervezte meg a karácsonyi 
készülődéshez kapcsolódó ünnepséget a Csonkatoronynál. Advent első 
vasárnapján az ünnepi díszkivilágítás felkapcsolásával, v vette kezdetét az 
év végi ünnepeket megelőző időszak. A közel kétszáz ünneplőt ifj. Tislér 
Géza református lelkész köszöntötte, amelyet a Református Asszonykör 
kórusának műsora követett.

(munkatársunktól)

Ifj. Tislér Géza és a Református Asszonykör a Csonkatoronynál

Karácsonyi történet
Ez a történet úgy 30 - éve felejthetetlenné vált számomra. Abban az időben nagycsaládosnak és hívő katolikusnak lenni nagy „vállalkozás” volt, ma úgy 
mondhatnánk, hogy kihívás! Négy gyermekes barátom mesélte el azt a bizonyos Szent Estét, amit most emlékeimből előveszek.
Nagy izgalommal várták a gyermekek a Jézuskát az egyik szobában, nagymájukkal énekelték a karácsonyi egyházi énekeket. Amikor az „angyalkák” 
meghozták a karácsonyfát, a szülők hangosan bezárták a másik szobában az ablakot,hiszen ott szárnyukat suhogtatva szálltak ki az angyalok. A szülők 
csatlakoztak a Jézuska várókhoz . Az édesapa felolvasta a Bibliából a születés történetét, majd imádkoztak a meghalt rokonokért. A csengettyű hangjára 
felzengett a „Mennyből az angyal” és kitárult az ajtó, ott állt csillagszóró fényben pompázva a hatalmas karácsonyfa. A látványtól ámuldozó gyermekek csak 
álltak egy darabig némán, aztán meglátták az ajándékcsomagokat a FA alatt. Nagy örömujjongással bontották egymásután amit a Jézuska küldött nekik. A 
nagy ricsajban egyszer csak észreveszik, hogy az egyik fiúcska nagyon hangosan sír. Erre mindenki elhallgatott és körülvették a zokogó gyermeket. Kérdi 
tőle az édesanyja, hogy mi történt? Nem tetszik a játék amit hozott a Jézuska? A kicsifiú csak rázza a fejét és sír tovább. Ekkor az édesapa kérdezi, hogy mi a 
baj angyalom? Erre azt feleli a kisfia, hogy tudnék örülni a kisded Jézuskának, amikor húsvétkor meg keresztre feszítik?! Ezután vigasztalták, hogy most a 
születésnapját ünnepeljük a Jézuskának és majd Húsvétkor meg gyászoljuk Őt.
Idézem Böjte Csaba,ehhez kapcsolódó gondolatait” Hiszem, hogy Karácsonykor a mennyei Atya épp olyan izgalommal nézett a földre, ahogyan mi is 
örömmel tekintünk a karácsonyfa alatt a csomagokat bontogató gyerekeinkre.”
Ez a kedves és megható történet azért is jutott eszembe, mert kellene minél több ilyen keresztény család, mint a barátomé volt, ahol ilyen erősen elplántálták 
az evangéliumot.
Ez az egykori kisfiú ma hat gyermekes apuka, erősítve a keresztény középosztályt. Ők is sokat foglalkoznak a gyermekeikkel, hogy hittanbeli ismereteik erős 
alapokon álljanak.
Ezeknek a gyermekeknek nem az amerikai „hoho..hó” télapó, meg a plázák jelentik a Karácsonyt.
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet ajándékai mellé a kis Jézus jászolát, és szívüket is tegyék a karácsonyfa alá, mert a Megváltó születése nélkül, 
„fenyőfaünnep” lehetne csak a Szent Karácsony Ünnepe.
Áldott Karácsonyt és Békés Boldog Újesztendőt kívánok minden kedves olvasónknak!
                                                                                                                                                                                                                    (Steinhausz György)

Tombor Balázs grafikái

December 15. (szombat) - Karácsonyfaosztás. Helyszín, időpont: Gazdasági udvar, 9.00.
December 18. (kedd) - Idősek Karácsonya. Helyszín, időpont: Tornacsarnok, 16.00.
December 21. (péntek) - Falukarácsony. Helyszín, időpont: Csonkatorony, 16.00.

Ünnepi programok 2012
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Labdarúgás: Bíznak az eredményes 
tavaszi folytatásban

A Csopak SC felnőtt együttese a középmezőnyben, amíg az ifjúsági 
csapata a második helyen zárta a megyei bajnokság másodosztályának 
őszi bajnoki sorozatát. A Csopaki Híreknek az edzők értékeltek.

A jelenlegi 10. pozíciónkhoz hozzátartozik, hogy igencsak kiegyenlített a 
mezőny, a 3. és a 11. helyezettek között mindössze 7 pont a különbség. Nekünk 
a dobogóhoz képest 5 pont hátrányunk van, így egy kedvező tavaszi szereplést 
követően a közvetlen élmezőny elérése sem lehetetlen a csapat számára – 
kezdte értékelését Bodnár József vezetőedző.
A felkészítő lapunk kérdéseire elmondta, hogy a felnőtt együttesben több fiatal 
került bevetésre az őszi szezon során, akiknek tapasztalatot kell szerezniük a 
jövőbeli eredményességhez. - A folyamatos sérülések miatt gyakorlatilag 
egyetlen találkozón sem tudtam a legerősebb összeállítású gárdát a pályára 
küldeni, és számos olyan mérkőzésünk is volt, ahol rutintalanságunk miatt nem 
tudtuk megőrizni több gólos előnyünket riválisainkkal szemben – tette hozzá a 
tréner. A klub labdarúgói Bodnár József szándéka szerint komoly téli 
alapozásra számíthatnak, elsősorban az elmúlt időszakban tapasztalható 
kondicionális hiányosságok pótlása végett. - Sajnos, egy-két játékos 
hozzáállásával is voltak problémák, amit a jövőre nézve orvosolnunk kell. A 
jelenlegi garnitúrából senki sem jelezte távozási szándékát, a hiányposztok 

Meglepetés 
siker a 

sportvetélkedőn
A csopaki Református Általános Iskola diákjai 
izgalmas megmérettetésen kerekedtek felül a négy 
éve veretlen balatonfüredi Radnóti Miklós 
Általános Iskola csapatát november 29-én a helyi 
tornacsarnokban. A győzelemmel Bartlné 
Ferenczi Éva együttese kvalifikálta magát a 
megyei döntőbe.

(jaesz)

Stilet Dávid volt a Csopak SC legeredményesebb 
felnőtt labdarúgója az ősszel

 feltöltésével a keret létszámát bővíteni szeretnénk a téli átigazolási szezonban – vázolta az elkövetkezendő hetek terveit a vezetőedző.
Az őszi kezdés előtt látatlanban is kiegyeztem volna a jelenlegi pozíciónkkal, ám nagyobb odafigyeléssel és pontossággal akár a tabella élén is telelhetnénk – 
vette át a szót Makó István, a Csopak SC ifjúsági csapatának edzője. - A nyáron több meghatározó játékosunk is felnőttekhez került, így szinte az alapokról 
kellett megújítanunk az együttesünket. Szerencsére mind a fiatalok, mind az egyesület vezetése partner az építkezésben, amely akár az együttes ősszel 
megszerzett pontjain, vagy hétközi edzésmunkáján, akár a csapatot körülvevő miliőn tetten érhető. Külön öröm számomra, hogy egyre több a helyi kötődésű 
játékos a keretben, bizonyítva azt, hogy igenis van jövője a labdarúgásnak a településen – fejezte ki elégedettségét a csapatvezető. Makó István szerint 
leginkább a helyzetkihasználásban, a koncentrációban kell fejlődnie a gárdának, akik őszi eredményeik tekintetében, a bajnoki cím egyik esélyesévé léptek 
elő.
A beszélgetés zárásaként mindkét edző megköszönte a Csopak SC szurkolóinak kitartó és lelkes őszi buzdítását.

(munkatársunktól)

Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-17.00
Kedd: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Csütörtök: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00, 12.30-15.00
Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva

Megváltozik a postai nyitvatartás
A posta nyitva tartása 2012. december 1-től:

Bartlné Frenczi Éva felkészítő a csopaki diákokkal
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CSOPAKI Hírek
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

Csopaki Hírek  (ISSN 2063-5206) - Csopak Község Önkormányzatának közéleti havilapja
Felelős szerkesztő: Makó István
Tördelés, grafika, képszerkesztés: Absolute Design
Kiadja a Creative Soul Kft.
Szerkesztőség/hirdetésfelvétel: 8� 229 Csopak, Polgármesteri Hivatal, Petőfi S. u. 2
T����� elefon: 87/446-250 e-mail: csopakihirek@gmail.com
Terjeszti: Magyar Posta Zrt.
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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

Hirdetmények

Tájékoztatom az érintetteket, hogy Csopak Község 
Önkormányzata a 2003-ban készült, 2005. és 2007. évben 
módosított Településrendezési eszközeinek (Település-
szerkezeti Terv, Szabályozási Terv és 16/2003. (XI. 01) 
önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési 
Szabályzat) 2011. évben indított módosítási folyamatának 
egyeztetési, véleményezési szakasza lezárult.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 9.§ (6) bekezdése alapján  a település- 
rendezési eszközök tervezett módosítását az elfogadásuk 
előtt 2012. december 10. napjától - 2012. január 15. napjáig
közszemlére teszem.

A tervezet megtekinthető a honlapunkon, valamint 
ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban (Csopak, 
Petőfi Sándor u. 2. hétfőn és szerdán 8-15 óráig, pénteken 8-12 
óráig). A közzététel ideje alatt a tervezettel kapcsolatosan az 
érintettek észrevételt tehetnek, amelyeket írásban kell Csopak 
Község Önkormányzatához eljuttatni
(Cím: 8229 Csopak, Petőfi Sándor utca 2.)

                                                      (Ambrus Tibor, polgármester)

Békés ünnepeket kíván a Békés ünnepeket kíván a 
Csopaki Hírek minden Csopaki Hírek minden 

kedves Olvasójának!kedves Olvasójának!

Novemberben elindult az NFH legújabb 
kezdeményezése, a kisgyermekeknek 
szóló Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság (NFH) Okoskosár honlap a 
www. nfhokoskosar.hu weboldalon.

„Okoskosár” 
kicsiknek és
 nagyoknak

Az intézet a gyermekek tudatos fogyasztóvá válásában szeretne szerepet vállalni a mai 
kornak megfelelő csatorna, az internet segítségével, a www.nfhokoskosar.hu 
weboldalon. Ez az internetes portál óvodás és alsó tagozatos gyermekek számára készül. 
Fogyasztóvédelmi szempontból kiemelkedően fontos ez a célcsoport, mert a gyermekek 
ezekben az években a legfogékonyabbak új ismeretekre, ezért meghatározó, milyen 
pozitív mintákkal találkoznak ebben az időszakban. A honlap indításával a 
fogyasztóvédelmi hatóság a legfiatalabb rétegek oktatását, játékos módon való tanítását 
célozta meg, különös tekintettel a 3 és 10 év közötti gyermekek célcsoportjára. A 
szülőkre is gondolva a honlap jobb oldali menüjében olyan anyagokat tartalmaz a felnőtt 
fogyasztók részére, melyeket kisgyermekes szülőként nagy hatékonysággal tudnak 
hasznosítani a mindennapi életben. Az NFH Okoskosár megtalálható a Facebook-on is: 
a www.facebook.com/okoskosar oldalon.

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)

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

Fotó: Németh Ferenc


