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Március 14-én, kedden este tartották a település 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezését.

A Csopaki Református Általános Iskola diákjainak 45 perces mû-

sorát a teltházas kultúrház közönsége hatalmas vastapssal köszönte meg.

Nem véletlenül, mert az énekkartól, a néptáncig, az elõadott kórusda-

lokig, a zenei betétdalokon és a prózai megfogalmazáson keresztül

igazi - színházi - produkciót láthattunk.

Csodálatos gyermekmûsorral idézték fel 1848 szellemiségét

Magasrangú kitüntetés Ambrus Tibor polgármesternek
Március 15-e, Nemzeti Ünnepünk alkalmából Áder János Köztár-

sasági Elnök Úr több évtizedes közéleti tevékenységem elismeréseként,
a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta számomra -
nyilatkozta a Csopaki Híreknek Ambrus Tibor polgármester.

Az Érdemkeresztet Dr. Kontrát Károly Miniszterhelyettes Úr adta

át, a Belügyminisztérium Márvány termében megrendezett ünnepi

megemlékezésen.

Köszönöm barátaimnak, munkatársaimnak, akik közéleti munkámat

segítették, segítik. Külön köszönöm mindenkinek, akik a kitüntetésre

felterjesztettek és érdemesnek találtak – nyilatkozta a polgármester.



2017. március 29-én (szerdán) 8.00 órakor nyílt Képviselõ-testüle-

ti ülést tartottunk, errõl röviden:

Az elmúlt egy évben történt ingatlan vásárlások és eladások miatt

módosítottuk az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásá-

ról szóló rendeletünket. A csopaki önkormányzati tulajdonú bérlaká-

sok esetében 400 Ft/m2 bérleti díjat állapított meg a testület, valamint

döntött arról, hogy a két szabadon álló lakásra pályázatot ír ki.

Döntöttünk a Kossuth utcai járda felújítás folytatásáról, sikeres

közbeszerzés esetén nyárig elkészül a Kossuth utca alsó szakaszának

járda burkolata. Döntöttünk Csopak Turisztikai és Kulturális

Nonprofit Kft. a megalapításáról, amelyhez engedélyeztük a Csopak

névhasználatot, meghatároztuk a székhelyet, telephelyet, fõ tevé-

kenységi köröket, döntöttünk könyvvizsgáló alkalmazásáról, vala-

mint öt tagú Felügyelõ Bizottságot hoztunk létre Balanyi Sándor,

Guáth Miklós, Simon Attiláné, Strasznerné Érchegyi Klára és Szûcs

István személyében. A Kft. elsõdleges feladata többek között a Cso-

paki Üdülõfalu és Kemping üzemeltetése, a település marketing és

kulturális feladatainak ellátása, településszintû szobafoglalási rend-

szer kialakítása, az önkormányzati weblapok mûködtetése.

A Képviselõ-testület 2017-ben is a tavalyival megegyezõ feltéte-

lekkel a civil szervezetek számára támogatási pályázatot írt ki, elfo-

gadtuk a 2017. évi közbeszerzési tervet és közbeszerzési szabályzatot.

Dr. Balogh Emil háziorvos nem fogadta el a Képviselõ-testület há-

ziorvosi szolgálat újfajta mûködtetésére tett javaslatát, amely tartal-

mazta a háziorvosnak felajánlott 800 eFt/hó bruttó fizetést, a két asz-

szisztens foglalkoztatását és 250 eFt 8 órára vetített havi fizetése,

mindhármukat közalkalmazotti státuszban foglalkoztatva. Ajánlatot

tettünk az orvosi rendelõ gépek, berendezések megvásárlására, ugyan-

olyan feltétellel, ahogy annak idején az akkori Képviselõ-testület

(2002) értékesítette. Ennél a napirendnél a Képviselõ-testület által in-

dított egyöntetû javaslatára az orvosi rendelõ adásvételi szerzõdés ér-

vénytelenségének megállapítása iránti perben nyílt vitafórumot tar-

tunk, ahol mindenki kifejtheti a véleményét. Az idõpontról a felek

egyeztetése után tájékoztatjuk a lakosságot.

Csopak strandi pályázattal kapcsolatos költségvetési intézkedések-

rõl döntöttünk, valamint a „Virágos Vasútállomások” és a „Testvér-

települési programok és együttmûködések” pályázatok beadásáról. 

A községi strandon lévõ horgászstég visszahelyezésérõl szavaz-

tunk, illetve döntöttünk annak hasznosításáról, amelynek lényege: a

gyermekjeggyel horgászók térítésmentesen, egyéb esetben pedig

1.000 Ft napidíj és 25 eFt éves bérletért lehet használni. 

Döntöttünk a strandi vízimentésrõl, valamint a Veszprém Televí-

zióval való együttmûködés folytatásáról. A Rozmaring utcai lakópark

építéséhez szükséges közterület bontások díjának részbeni elengedé-

sérõl, miután a kivitelezõk ingyenesen vállalták a Rozmaring utca

aszfalt kopó réteg visszaállítását. 

Elfogadtuk a 1131 hrsz-ú ingatlan árverés útján történõ értékesíté-

sét. A strandi bérleményeknél a SÁ-NA Bt. és a Grósz Pincészet bér-

lemény átalakítását támogattuk, a Walczer Bt. albérletbe adási kérel-

mét elutasította a testület.

Baumann Mihály vendéglátó üzlet létesítése iránti kérelmére a ta-

valy már megfogalmazódott mobil vagy mobilizálható épület elhe-

lyezését látja továbbra is kivitelezhetõnek.

Végül döntöttünk az energetikai megtakarítás intézkedési terv (kö-

telezõ) elkészíttetésérõl és kidolgozzuk a következõ ülésre a Füredi

utca Templomtól az Opel Lukácsig, valamint a Paloznaki utca járda-

szakaszának a cseréjét pályázati beadás céljából. Ambrus Tibor
polgármester
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Testületi ülésrõl

Március 14-én 11 órától az iskola 4-8. osztályos tanulói a magyar

történelem legfontosabb eseményeit bemutató tartalmas és értékes

elõadást tekinthettek meg a Kultúrházban.

Kuncz László vers- és énekmondó, a „Tinódi-lant” és a „Magyar

Mûvészetért” díj kitüntetettje és Sztankovits Béla a Magyar Állami

Operaház gitármûvésze volt a vendégünk. Az „Ismét magyar lett a

magyar!” címû elõadásukkal felidézték a magyar nép zivataros szá-

zadait.

A gyerekek hazaszeretet-és identitástudatának növelése iskolánk

egyik fõ célkitûzése.
Kiss Zoltán magyartanár

„Ismét magyar lett a magyar!”
Magyarország is csatlakozott az

Európai Pénzhét közel 30 országot
átfogó kezdeményezéséhez. Isko-
lánkban is megtartottuk a pénzügyi
tudatosság napját.

Schmidtné Farkas Tímea, a bala-
tonalmádi OTP Bank megbízott ve-
zetõje tartott érdekes és tartalmas

elõadást a felsõs
tanulóknak, az al-
sósok pedig pénz-
ügyi témakörben
színezõs feladatot
oldottak meg.

A tanulók a családi költségvetés, a megtakarítások és a pénzügyi
tervezés alapkérdéseit ismerhették meg.

A diákok az alapvetõ pénzügyi, banki ismereteket interaktív és já-
tékos formában sajátíthatták el. Az elõadáson elhangzott, hogy a
megspórolt pénzt nem kell azonnal elkölteni, hanem érdemes vele ta-
karékoskodni. Szó volt a pénz történetérõl, funkciójáról. A Forint
bankjegyek biztonsági elemeit is megismerhették.

A rendkívüli történelem órák keretében a megszerzett ismeretek
által a játékos feladatok során tapasztalatra tehettek szert a résztvevõ
gyerekek. Kiss Zoltán, történelem tanár

„Pénzügyi tudatosság napja”



Március 15-e, Nemzeti Ünnepünk al-
kalmából Áder János Köztársasági El-
nök Úr, több évtizedes közéleti tevé-
kenysége elismeréseként, a Magyar
Arany Érdemkereszt Polgári Tagozata
kitüntetõ címet adományozta Ambrus
Tibor Csopak polgármestere részére.

Az Érdemkeresztet Kontrát Károly a

térség országgyûlési képviselõje, a Bel-

ügyminisztérium parlamenti államtitkára

adta át, a Belügyminisztérium Márvány

termében megrendezett ünnepi megemlé-

kezésen. Csopak község polgármestere

egyedüli civilként részesült az elismerés-

ben.

- Mikor tudta meg, hogy ezt a kitünte-
tést megkapja? Banális a kérdés, hogyan
fogadta mindezt?

- Váratlanul történt minden. Március 8-

án kaptam egy levelet, hogy kitüntetésre

vagyok felterjesztve. Nagyon jó érzés volt,

hogy gondoltak rám. Itt szeretném megkö-

szönni a felterjesztõknek és azoknak, akik

érdemesnek találtak az elismerésre.

- Március 14-én kapta meg a kitüntetést,
a térségben egyedüli polgármesterként,
ahogy ön nevezi magát, civilemberként.
Hogyan emlékszik vissza arra a napra?

- Nagyon sok, méltán elismert ember ült mellettem a Belügymi-

nisztérium Márvány termében. Tûzoltók, rendõrök, katasztrófa vé-

delmisek. A Magyar Arany Érdemkereszt Polgári Tagozata kitüntetõ

címet viszont egyedül én kaptam, amire nagyon büszke vagyok. Nem

szeretném, ha közhelyként hangozna, de ha sikeres az a munka, amit

mi polgármesterek végzünk, az nagyon sok embernek köszönhetõ.

Köszönettel tartozom az elmúlt négy ciklus valamennyi képviselõjé-

nek, a hivatal munkatársainak, mert nélkülük ez nem valósulhatott

volna meg. Nagyon sok barát is segített az elmúlt idõszakban. Ahhoz,

hogy valaki a közéletben tudjon maradandót alkotni, nagyon sok se-

gítség kell, és én ezt megkaptam. Ez a díj mindenkinek szól, akik se-

gítették munkámat, amit nem értem, hanem Csopakért tettek.

- Manapság mennyire nehéz vagy könnyû polgármesternek lenni
egy olyan Balaton-parti településen, melyet méltán elismernek má-
sok?

- Ez egy nehéz kérdés. Éppen most töltöm negyedik ciklusomat,

de elõtte 1994-tõl a képviselõ-testület tagjaként már rálátásom volt

az önkormányzati munkára. A Szociális és Kulturális bizottság el-

nökeként munkám mellett, megpróbáltam menedzselni a Csopak

Táncegyüttest, kialakítottuk a máig jól mûködõ szociális hálót. Sze-

retem a munkámat, büszke vagyok arra, hogy Csopak polgármeste-

re lehetek. Biztos vagyok benne, hogy minden településen, aki pol-

gármesterként tevékenykedik, megtalálja a helyét, azokat a lehetõ-

ségeket, hogy miként tud javítani a településén. A falu elsõ embe-

rének elsõsorban a többségi véleményeket kell képviselnie. Nyilván

voltak és lesznek is olyan döntések, amelyeket nem szívesen hoz

meg az ember. De hogyha be tudjuk bizonyítani, hogy mindezek a

közcélt szolgálják, akkor nyugodtan hajthatjuk le a fejünket estén-

ként. Munkánk nagy része nem látványos, mint akár egy útépítés,

nem átadásokból áll, hanem a lakosság számára természetesnek tû-

nõ dolgokból. Csopak a közbiztonságra, a köztisztaságra, a közterü-

letek szépítésére az átlagosnál mindig is

többet költött. Pedig ezek nem látványos

feladatok, de úgy érzem, erre mindenkép-

pen szükség van. Jó színvonalon kell mû-

ködtetni intézményeinket. Fontos a helyi

civilszervezetek támogatása, segítése is,

mert nélkülük nehezebb elõbbre jutni. A

cél egy élhetõ, szerethetõ település kiala-

kítása, fenntartása, ahol mindenki, gye-

rek, felnõtt, helyi lakos, nyaralótulajdo-

nos, de aki csak akár egy napra jön hoz-

zánk, jól érezze magát. A polgármester-

ség egy megtiszteltetés. Nekem nem az a

feladatom elsõsorban, hogy bent üljek az

irodámban. Ki kell menni a faluba, be-

szélgetni az emberekkel, akikkel nagyon

fontos együtt élni. Így látom, hallom meg

én is az esetlegesen felmerülõ problémá-

kat. A településen a polgármesternek

nemcsak élni kell, hanem képviselni is.

Ez nagy felelõsség.

- Ez az elismerés, a kitüntetés milyen
„doppingot” biztosít önnek?

- Engem, aki ismer, azt tudja, hogy nem

kell nagyon „doppingolni”. Ha végzek egy

feladattal, akkor keresem a következõt. Ez

a kitüntetés egy pozitív pont az ember éle-

tében, ami azt mutatja, hogy a dolgok jó

irányba haladnak Csopakon, jól hozzuk meg a döntéseket.

-Nyilván az elmúlt évek során voltak bírálói is, ez az elismerés
egyfajta elégtétel velük szemben? Vagy nem foglalkozik az ilyenek-
kel?

- Semmi esetre sem. Az természetes, hogy vannak bírálók. Én na-

gyon szeretem az építõjellegû kritikákat, mert ilyenkor elgondolko-

dik az ember, hogy jól csinálja a munkáját vagy sem. A bátor kritiká-

kat nagyon szívesen fogadom és válaszolok rájuk. Mindezek inspirál-

ják az embert. Mindig is lesznek olyan döntéseink, amelyek megoszt-

ják a lakosságot. De úgy érzem, hogy a többség elfogadott minket,

máskülönben nem választottak volna meg bennünket. 

- Ha az elmúlt évtizedek közéleti munkáját nézi, mit tart sikernek,
ha lehet úgy mondani mérföldköveknek?

Hú, szerencsére nagyon sok van! Ami talán a legfontosabb, az or-

szágosan egyedülálló, helyi rendelettel védett szõlõterületek, a gon-

dozatlan területek felszámolására tett lépések, a Csopaki Kódex meg-

alkotása, mely szigorú szabályrendszert fektet le a borunk minõségé-

nek megõrzésére, az országosnál szigorúbb rendezési tervünk, mely

szintén a tájvédelmet helyezi elõtérbe. Talán az én szerepemnek is

köszönhetõ a Református Iskola megalapítása, mely azóta is kiváló-

an mûködik. Az elismerések közül kiemelkedik a Magyarországi Fa-

lumegújítási díj kiérdemlése, a Virágos Magyarországért verseny el-

sõ helyezettje, majd az európai megmérettetésen elért ezüstérem, a

csopaki strand elismert színvonala, a Legkedveltebb Üdülõhely cím

többszöri elnyerése. Nem utolsósorban a Városok Falvak Szövetsé-

gében végzett munkám és eredményei, Csopak jó hírének fenntartása

az országban és határainkon túl.

Szendi Péter
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Kitüntették Ambrus Tibort Csopak polgármesterét
Áder János Köztársasági Elnök, a Magyar Arany Érdemkereszt Polgári Tagozata kitüntetõ címet adományozta



Mondta Jády Péter a Rulett Együttes vezetõje Csopakon a
Boros Toros Kolbásztöltõ versenyen. Sült kolbászuk Nagy
Arany díjat ért.

Március 18-án tartották a település hagyományos gasztronómiai

rendezvényét. Az idén új helyszínen a Csopaki Üdülõfalu és

Kemping területén. A borongós, esõs idõ ellenére nagyon sokan

keresték fel a rendezvényt. A legkisebbeket mini autók, korongo-

zás, kosárfonás, kézmûves mûhely várta.

Délelõtt már javában forrt az orja leves, a csapatok keverték a

kolbászhúst, majd töltötték. Az érdeklõdõk sem unatkoztak, hi-

szen a csodálatos õsfás környezetben az árusok kínálták portékái-

kat. Kóstolhattunk sült kolbászt, s hurkát, házi rétest, különbözõ

falusi füstölt finomságokat. Aki megszomjazott az is bõséges ital-

választékból választhatott.

- Az idei kolbásztöltõ versenyen induló csapatok finomabbnál

finomabb ételeket készítettek, ezért a zsûri nem volt könnyû hely-

zetben, mert hajszálnyi különbségek alapján született meg a dön-

tés – fogalmazott Fülöp László mesterszakács, a zsûri elnöke.

Nagy arany minõsítést kapott, ezzel pedig a verseny gyõztese

lett az Íznyelõk, arany minõsítést kaptak a Füredi Tölti Kék és a

Bélügyesek csapatai, ezüst minõsítést kapott a Csopak-Paloznak

Horgászegyesület, bronz minõsítést pedig a Csodás Csopaki

Csocsó Csapat. A jó hangulatú napot a Frisson Zenekar koncertje

zárta Csopakon.
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Szózat és csillagok
A Szõlõszem Csopaki Nagycsaládosok Egyesülete egy tavaszi

kirándulást szervezett Budapestre annak apropóján, hogy 80 év
után újra kiállították a Szózat kéziratát sok más Vörösmarty-
verssel és fordítással együtt.

Kevesen tudják, hogy Vörösmarty Mihály kéziratos hagyatékát,

benne a Szózat elsõ két változatával, a Magyar Tudományos Akadé-

mia õrzi. Az itt rendezett kiállítás középpontjában a 180 éve írt Szó-

zat áll, lapjainak különlegessége, hogy ezeken a költõ számolásai és

rajzai is megtalálhatók. Kéziratai közül ott láthatjuk mások mellett a

Vén cigányt, a Csongor és Tündét és az Elõszót, míg személyes tár-

gyai közül az elefántcsont sakk-készletét és az íróasztalát is.

Ezután az Akadémia Normafánál található Csillagvizsgáló Intéze-

tét látogattuk meg, melynek felszerelését Konkoly-Thege Miklós

1899-ben adományozta a magyar államnak. Róla annyit kell tudnunk,

hogy egy gazdag földbirtokos, parlamenti képviselõ és polihisztor is

volt, aki eredetileg a felvidéki Ógyallán alapította meg csillagvizsgá-

lóját, ahonnan az elsõ világháború idején kellett kimenekíteni az esz-

közöket és átvinni Budapestre, ahol az 1920-as években építették

meg a ma is álló csillagvizsgálót. Az épület egyik kupolájában egy 60 cm

átmérõjû tükrös távcsõ található, mely 1927-ben készült Gustav

Heyde német optikus mûhelyében. A nemrégiben még mûködõ táv-

csõbõl a tervek szerint a késõbbiekben bemutató eszköz lesz. 

Az intézet elõadótermében végezetül meglepetés-mozi várt ránk,

3D-ben nézhettük meg A mi univerzumunk címû filmet, amely izgal-

masan mutatja be naprendszerünk bolygóit és azokon az esetleges

élet kialakulásának lehetõségeit.

Balogh Botond, Szabó Nimród 6.osztályos tanulók

Zenei harmóniából ízharmónia



Szeretnél olyan sportolási lehetõséget találni, ahol együtt edzhetsz
a családtagjaiddal, ahol mindenki jól érzi magát, szívesen megy
edzésre? Egyetértesz azzal, hogy a szülõ leginkább a saját példamu-
tatásán keresztül tudja gyermekét az egészséges életmódra nevelni, a
rendszeres testmozgás fontosságára megtanítani? Hogy sokkal haté-
konyabban tudsz szülõként segíteni a gyermekednek abban, hogy
örömöt találjon a sportban, ha Te is ott vagy vele, hogy látja: az edzés
nem a gyerekkor fárasztó velejárója, hanem az Élet elengedhetetlenül
fontos része életkortól függetlenül? Megvan Benned az igény arra,
hogy (újra) elkezdj edzésekre járni, de problémát okoz annak megol-
dása, hogy ki vigyázzon közben a gyermekeidre?

Nálunk megtalálod a megoldást ezekre a kérdésekre.

A Hullámtörõk TKD Klub nem „csak” egy sport klub. Ez egy
olyan közösség, amelyben a gyakorlás, az együtt edzés jelentõsége
túlmutat a harcmûvészet rendszeres gyakorlásán. Miközben az úton
járunk, általunk, velünk egy valódi, a hagyományos emberi értékeket
középpontba helyezõ közösség formálódik, amelyben a kölcsönös
megbecsülés, elismerés, elfogadás, az egymás iránti tisztelet és egy-
más segítése kap elsõdleges hangsúlyt.

A Csapat jelentõs részét CSALÁDOK alkotják.
Szülõk a gyermekeikkel együtt járnak hétrõl hétre az edzésekre,

együtt fejlõdnek, együtt örülnek a család és a Csapat tagjai sikereinek,
együtt vesznek részt a rendszeres közösségi programokon, versenye-
ken, baráti összejöveteleken, szabadidõs programokon, miközben a
gyermekek a szüleik viselkedésén keresztül tapasztalják meg a közös-
ségen belüli kapcsolatépítés jelentõségét, sajátítanak el az alapvetõ szo-
cializációs attitûdöket. Közösségünk tagjainak száma napról-napra nö-
vekszik, jelenleg több, mint 60 felnõtt és gyerek látogatja az edzéseket.

Szeretettel várunk a Csapatba Mindenkit, akinek azon felül, hogy sze-
ret mozogni, sportolni, fontos az is, hogy mindezt egy barátságos, vidám,
családias légkörû közösségben, akár családtagjaival együtt tehesse meg.

Harcmûvészet+Közösség+Életérzés=Hullámtörõk TKD
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A hölgyeket köszöntötték
Március 7-én, kedden este a település tornacsarnokában, pezs-

gõvel, csokoládéval és remek mûsorral várták a hölgyeket.

– Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a körünkben megjelent

hölgyeket, lányokat, asszonyokat, feleségeket, társakat, édesanyákat,

nagymamákat – köszöntötte Ambrus Tibor polgármester az ünneplõ-

ket. Majd folytatta: már önmagában is milyen nehéz dolga is van egy

férfinak, aki a sorstól azt a feladatot kapta, hogy a nemzetközi nõnap

alkalmából köszöntõt mondjon. Hiszen a nõ szó hallatán életünk egé-

sze jut eszünkbe: érzések élmények és gondolatok sokasága, amely a

születésünk óta a bennünket körülvevõ nõknek köszönhetõen velünk

vannak s kísérnek utunkon.

„Ül az ember egy szobában egy széken, az ajtó bezárva. De ha be-

lép egy Nõ, az ember megszûnik csak embernek lenni, és azonnal

Férfi lesz. És éppen annyira lesz Férfi, mint amennyire Nõ volt az, aki

belépett.” – idézte Karinthy Frigyes gondolatait a polgármester. Nem

sokszor van alkalom arra, hogy így közvetlenül, legmélyebb tisztele-

tünket és hálánkat kifejezve köszönetet mondjak azért, hogy vagytok,

hogy mellettünk vagytok, értünk vagytok, azért, hogy vagytok ne-

künk – zárta gondolatait Ambrus Tibor.

A köszöntõt követõen Kis Domonkos Márk a Váci Dunakanyar Szín-

ház igazgatója és Bakos Kis Sándor, a Nemzeti Színház színmûvészének

énekkel, verssel megspékelt mûsorát vastapssal köszönte meg a hálás kö-

zönség. Hegedûn Sándor Dezsõ, harmonikán Sándor Gábor kísért.

Taekwon-do Family’s



2017. március 1-jén tartotta a Nyugdíjas Klub szokásos évi köz-

gyûlését, melyen a klub tagjai szép számmal vettek részt. Dr. Károly

Gabriella, a klub elnöke köszöntötte Ambrus Tibor Polgármester

Urat, és a klub tagjait. Dr. Tisza Gézáné ismertette a közgyûlés napi

rendi pontjait. Elnök Asszony, majd az elnökségi tagok is beszámol-

tak az éves munkájukról. Megállapítottuk, hogy ismét sikeres évet

zártunk.

Nõnap a klubban

A klub férfitagjai ismét kitettek magukért. Kedves nõnapi versek-

kel, és szép virágokkal lepték meg a hölgyeket. Ambrus Tibor Pol-

gármester Úr is ellátogatott hozzánk, és minden nyugdíjas nõt felkö-

szöntött egy cserép virággal. A klub hölgytagjai finom szendvicseket

készítettek, melyek mellé pezsgõt, ill. jóféle csopaki bort fogyasztot-

tunk. Jó hangulatú beszélgetéssel zárult a délután.
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Mi történt a nyugdíjas klubban márciusban

A Csopaki Nyugdíjas Klub
április havi programja

Rendezvények:
Április 5. (szerda): Emlékezés Arany János születésének 200. évfor-

dulójára Kultúr csoportunk mûsora. Kultúrház 16 óra. Nyilvános
Április 11. (kedd): Elnökségi ülés. Május havi program megbeszélése.

A XIV. KD Regionális találkozó elõkészítése. Civilház. 16. óra.

Április 12. (szerda): Természet tudományi elõadás. Elõadó: Simon

Attila erdész. Kultúrház 16 óra. Nyilvános
Április 19. (szerda): Természet tudományi elõadás. Vers József a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park tihanyi tájegység-vezetõ tart elõ-

adást: Legeltetés szerepe a természetvédelemben címmel. 

Civilház. 16 óra

Április 26. (szerda): Májusfa állítással egybekötött zsíros kenyér

parti. Civilház 16 óra 

Klubfoglalkozások:
Összejövetelek a Civilházban, igény szerinti napokon és idõpontban.

A foglalkozásokat és azok programjait a szakkörök szervezik.

Kézimunka szakkör: minden hétfõn 15-17 óra között.

Könyvtár szerdánkén 15-16 óra, között tart nyitva a Civilházban.

Kérjük a tagságot, hogy a családtagjai körében népszerûsítsék a
Klubunkat, és ha lehet az SZJA 1%-t a Klub javára ajánlják fel.
Adó számunk: 18936434-1-19

Elnökség



A farsang hossza évrõl-évre változik, mivel zárónapja a húsvét

idõpontjához kötõdik. Vízkereszttõl a húsvétot megelõzõ negyven

napos nagyböjt kezdetéig, azaz hamvazószerdáig tart. A farsang a

mulatozás, bolondozás idõszaka, a régi idõkben a mulatságok egy ál-

ló hétig is eltartottak. A tél elmúlta felett érzett örömmel, a különbö-

zõ rítusokkal a tavasz beköszöntét igyekeztek siettetni a népi hagyo-

mányban. Vidéken általában a kocsma vagy a fonó volt a színtere

ezeknek az eseményeknek. Farsangkor gyakoriak voltak a különféle

dramatikus játékok, amelyekben különbözõ alakokat személyesítet-

tek meg (pl. menyasszony, võlegény, vándorárus, betyár stb.), de

gyakran játszottak állatalakoskodókat is.

Óvodánkban mi is szívesen elevenítettük fel a farsangi hagyomá-

nyokat, idén is játszottunk medve-, kecske-, gólyaalakoskodó játéko-

kat mindegyik csoportban. Az óvodai életben a hosszú téli estéket

felidézve szívesen kezdeményeztünk olyan tevékenységeket, ame-

lyek a fonóban játszódtak.

Az óvodai farsangot február 23-án tartottuk. A vidám bolondozós

délelõttre minden kisgyermek szívesen bújt jelmezbe. Néphagyo-

mányõrzõ óvoda lévén minden ünnepkörben nagy hangsúlyt fekte-

tünk a hagyományok ápolására, felidézésére, újra és újra átélésére a

mai modern világunkban is, hiszen hagyományok, gyökerek nélkül

nincs jelen és jövõ. Gyermekeink szempontjából nem elhanyagolha-

tó, hogy a gyökerek milyen mélyen kapaszkodnak a talajba. Ahogy

Babits Mihály írta: „Múlt nélkül nincs jövõ, s mennél gazdagabb a

múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövõbe.”

Vastag Richárd néptáncpedagógus már visszatérõ vendégként ér-

kezett meghívásunkra farsang alkalmából intézményünkbe. Ahogy a

gyermekek hívják õt, Ricsi bácsi, megjelenése, közvetlen stílusa ha-

mar oldott hangulatot teremtett a gyermekek körében. Még a legki-

sebbek is bátran és önfeledten vettek részt a Ricsi bácsi által vezetett

vidám, mókás népi játékokban. A népzene pedig minden óvodást

táncra perdített, kiváló hangulatú, népzenei motívumokkal, régi idõk

hagyományos játékaival gazdagodtunk ezen a délelõttön.

Vastag Richárd egy korábbi interjúban elmondta (Veszprém Me-

gyei Napló 2014.11.29.) számára a néptánc küldetés, hitvallás, na-

gyon szép és reményteli út egyben, mely a gyerekek és a fiatalok lel-

ki gazdagságának gyarapítását szolgálja. Úgy véli, ha egy fiatal felfe-

dezi saját népi kultúráját, biztonságban érezheti magát, és nem lesz

elveszve. Ez a stabil lelkiállapot adhatja meg az alapot a stabil csa-

ládhoz is, mely a társadalom építõköve.

Az óvodai farsangon a régi hagyományokat felidézve szépen terí-

tett ünnepi asztalnál közösen elfogyasztottuk az ízletes farsangi fán-

kot baracklekvárral, melyet az óvoda konyhája sütött mindannyiunk-

nak erre az alkalomra. Mikus Zsuzsanna
óvodapedagógus
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Kérjük adója 1%-ával támogassa a 
Csopak Településért Közalapítványt:

18924354-1-19
Segítségüket és támogatásukat köszönjük!

Farsangi bolondozós délelõtt néphagyomány jegyében

Majális Csopakon
2017. május 1. hétfõ

Csopaki Üdülõfalu és Kemping (Sport utca 9.)

15.00 a helyi néptánc csoportok fellépése

Mandulavirág Óvoda

Csopaki Református Általános Iskola

Csopak Táncegyüttes

16.00 a Rulett Együttes koncertje

A gyermekeket Ugrálóvár és Népi játékok várják

A kiállítás megtekinthetõ 
2017. április 17. és április 26. között
a Csopak Galéria Kultúrházban
(Csopak Kossuth Lajos utca 53.)
nyitvatartási idõben.
A belépés díjtalan.
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Csopaki Hírek (ISSN 2063-5206) - Csopak Község Önkormányzatának közéleti havilapja
Felelõs szerkesztõ: Beke G. László
Tördelés, grafika, képszerkesztés: Kiss Csaba
Nyomda: Tradeorg Nyomda Kft, Balatonfûzfõ-gyártelep
Szerkesztõség/hirdetésfelvétel: 8229 Csopak, Polgármesteri Hivatal, Petõfi S. u. 2.
Telefon: 87/446-250 e-mail: csopakihirek@gmail.com
Terjeszti: Magyar Posta Zrt.

Partnereink:

Gyászhírek
Csonka Andorné

életének 84. évében,

Walczer János Sándor
életének 91. évében,

Perei Jánosné
életének 62. évében,

Bozsik Józsefné
életének 80. évében hunyt el.

Õszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

Újszülött baba Csopakon
Kis Lóránd
Született: 2017. március 29., 3.850 gramm súllyal.

Szülei: Rostási Ágnes és Kis Csaba.

A szülõknek és az újszülöttnek jó egészséget, sok örömet kívánunk!

Fontos telefonszámok
Kórház:

Balatonfüredi Állami Kórház 06 87 584 584

Hibabejelentõ telefonszámok:
EON villany 06 80 533 533

EON gáz 06 80 301 301

DRV 06 40 240 240

Hajrá Csopak SC!
Focicsapatunk a tavaszi forduló következõ mérkõzését a tabella

negyedik helyérõl várja. Az ifik a hetedik helyrõl lépnek a pályára,

mérkõzésük minden esetben két órával a felnõttek elõtt kezdõdik.

Mérkõzések, Csopak SC megyei II. o. férfi felnõtt:

CSOPAK SC - HERENDI PORCELÁN SK 2017-04-09 16:00

CSOPAK SC - ÕSI PSK 2017-04-16 16:00

B.TOMAJI SE-BONVINO - CSOPAK SC 2017-04-23 16:00

CSOPAK SC - CSABRENDEK FC 2017-04-30 16:30

TÓTVÁZSONY SE - CSOPAK SC 2017-05-07 16:30

CSOPAK SC - TALIÁNDÖRÖGD SE 2017-05-14 16:30

PÁPATESZÉRI SE - CSOPAK SC 2017-05-21 17:00

CSOPAK SC - BALATONKENESE SC 2017-05-28 17:00

TAPOLCA - CSOPAK SC 2017-06-04 17:00

(Forrás: mlsz.hu)

Csopak Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 4/2014.

(IV. 4.) önkormányzati rendelet 4 §-a szerint a Képviselõ-testület

minden évben pályázatot ír ki a költségvetésében meghatározott

civil kerettámogatás felosztására. Ebben az évben 2017. április 12-ig

lehet a civileknek és a sportszervezeteknek támogatási igényeiket az

Önkormányzathoz beadniuk. Felvilágosítás kérhetõ telefonon

(87/799-110), illetve e-mailben a penzugy@csopak.hu e-mail címen.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2017
- mikro és kisvállalkozások részére 

Tisztelt Lakosság!
Csopak Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot
hirdet Csopak község területén mûködõ vállalkozások fejlesztésé-
nek támogatására, az Önkormányzat 2017. évi költségvetésérõl szóló
1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelettel létrehozott 5.880.000,- Ft
összegû Vállalkozói Alap terhére, a mellékelt dokumentumban
található feltételek szerint.

Csopak Község Önkormányzata

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2017 
- idegenforgalmi fejlesztések 

Tisztelt Lakosság!
Csopak Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot
hirdet Csopak község területén 2017. évben megvalósuló idegenfor-
galmi fejlesztések, korszerûsítések támogatására, az Önkormányzat
2017. évi költségvetésérõl szóló 1/2017. (II. 20.) önkormányzati ren-
delettel létrehozott 2.760.000,- Ft összegû Idegenforgalmi Alap ter-
hére, a mellékelt dokumentumban található feltételek szerint.

Csopak Község Önkormányzata

További információ, pályázati ûrlapok a www.csopak.hu oldalon!

Pályázati kiírás szociális bérlakások bérletére
A pályázók a pályázatukat e felhívás szerint „Pályázat szociális

helyzet alapján történõ bérleti jog elnyerése” címû nyomtatványon
nyújthatják be.

A pályázathoz mellékelni kell a pályázó és a vele együtt költözni
kívánó közeli hozzátartozók 30 napnál nem régebbi hiteles jövedel-
mi igazolását.

A pályázati nyomtatványok átvehetõk a Polgármesteri Hivatal
(Csopak, Petõfi u. 2.) igazgatási irodájában, valamint a www.csopak.hu
oldalról letölthetõk.

A pályázatot személyesen vagy postai úton 2017. április 18-ig le-
het benyújtani a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatalban.

A pályázatokat a Képviselõ-testület a 2017. áprilisi rendes ülésén
bírálja el. Ambrus Tibor 

polgármester

Kedves Csopakiak és Csopakot szeretõk
A tavalyi évben közel kétszáz fotó érkezett a Csopaki naptár

fotópályázatunkra. Idén se feledkezzenek meg a szebbnél szebb
fotók készítésérõl, beküldésérõl. Már most várjuk a téli Csopak
szépségeit, illetve az éledõ természetet bemutató fényképeket a

naptarfoto@csopak.hu e-mail címre.
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