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1956-os megemlékezés
Csopakon

Október 21-én került sor Csopakon az 1956-os forradalom és sza-

badságharc 60. évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepségre.

A Kultúrházban a Cso-

paki Református Általános

Iskola diákjainak mûsorát

követõen vitéz Pintér Kor-

nél, a Magyar Vidék Or-

szágos 56-os Szervezet el-

nöke osztotta meg gondo-

latait. Az ünnepi mûsort

követõen fáklyás felvonu-

lás indult a Hõsi Emlékmû-

höz, ahol elhelyezték az

emlékezés koszorúit.

Idõsek Világnapja Csopakon
Csopak Község Önkormányzata és a Csopak Nyugdíjas Klub
szervezésében október 5-én, szerdán a kultúrházban látta vendé-
gül a 75. életévüket betöltött csopaki szépkorúakat. A legidõsebb
102 éves Rádóczy Gyula bácsi is részt vett az eseményen.

Köszöntõt mondott Huszár Péterné a Református Általános Iskola
igazgatója, aki elmondta, hogy Csopakon mintegy 264 fõ, 75. életévüket
betöltött polgár van a nyilvántartás szerint. Majd elmondta, hogy az idõs
emberekrõl, az õ tiszteletükrõl szól a világnap. Tiszteletünk magában fog-
lalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, tár-
sadalmunknak õk is hasznos tagjai és mindannyiunknak szükségünk van
rájuk. Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra higgadt böl-
csességre, amivel csakis õk rendelkeznek és a türelemre, elfogadásra,

ahogy tanítanak, nevelnek bennünket. Mi emberek furcsa lények va-
gyunk. Tudunk örülni, sírni, dühöngeni, de a legfontosabb, hogy szeretni
tudunk. Szeretni a legcsodálatosabb dolog a világon. Mindegy, hogy sze-
retetrõl vagy szerelemrõl beszélünk, de szeretni a legnagyobb öröm. Tud-
ni azt, hogy vannak emberek, akik fontosak számunkra, az is egy csoda.

A szeretetben a legjobb dolog adni: ölelést, csókot, tanácsot, mind-
egy mit, csak szívbõl szóljon. A szeretet végtelen és határtalan. Minden
ember tudja, hogy szeretet nélkül élni nem lehet. Oly kicsi a szív, hogy
fér bele mégis ennyi szeretet? Nem lehet tudni, de nem is ez a lényeg:
Hanem, hogy adjunk meg mindent szeretteinknek, hisz amit adunk, ka-
punk is és így lesz teljes a világ együtt szeretetben – fogalmazott.

A Református Általános Iskola diákjainak mûsorát követõen De-
meter Ferenc a Veszprém Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsé-
gének elnöke köszöntötte az egybegyûlteket, akiknek gratulált az ed-
digi életmûvükhöz és további sikeres, egészséges, nyugdíjas éveket
kívánt. Majd felolvasta Óbecsey István Szeressétek az öregeket! cí-
mû versét, amit többen könnyezve hallgattak meg a teremben.

(Folytatás a 3. oldalon)

Huszár Péterné Demeter Ferenc
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Testületi ülésrõl jelentjük
Melyek voltak a legutóbbi testületi ülés markánsabb kérdései? Tet-

tük fel a kérdést Ambrus Tibor polgármesternek.
- Több, mint húsz napirendi pontot tárgyaltunk. Elfogadtuk a Man-

dula Óvoda 2017-es munkatervét, külterületi utak felújítására terve-

zõi megbízást adtuk. A képviselõ testület döntése alapján a kivitele-

zés abban az esetben valósulhat meg, ha a nyertes pályázat önrészét

az önkormányzat és az érintett ingatlan tulajdonosok fele-fele arány-

ban vállalják.

Döntöttünk még arról, hogy a következõ évben is pályázatot nyúj-

tunk be a testvérvárosi találkozóra. Bõvítettük a tüdõgyulladás elleni

védõoltásra jogosultak körét. Határoztunk a csopak.hu weboldal to-

vábbfejlesztésérõl és megújításáról, továbbá döntöttünk több egyéni

beadványról.

Tüdõgyulladás elleni védõoltás

Csopak Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy határo-
zott, hogy a tavalyi év után idén is támogatja a tüdõgyulladás meg-
elõzésére szolgáló védõoltás támogatását az alábbiak szerint:

- védõoltásban részesül az a 70 év feletti nyugdíjas, valamint kró-
nikus beteg

a.) aki Csopakon állandó lakóhellyel rendelkezik és itt él életvitel-
szerûen,

b.) akinek az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át,

c.) aki a benyújtott kérelmében igazolja jövedelmét
A védõoltás beadásáról az Önkormányzat által kiállított jogosult-

sági igazolás alapján a kérelmezõ háziorvosa gondoskodik.
A kérelem beérkezésének határideje: 2016. december 15.

Folyamatban lévõ pályázatokról
A beadott pályázatok jelenleg értékelés alatt vannak, (mindegyik

pályázat 100%-os, vissza nem térítendõ): Csopak, Mandulavirág

Óvoda felújítása, fõzõkonyha áthelyezése, Nemesvámos-Csopak

összekötõ kerékpárút fejlesztés, „Agóra” kulturális és rendezvény-

központ kialakítása, Csopak védõnõi szolgálat épületének felújítása,

Csopak iskola épületének energetikai fejlesztése, napelemes rend-

szer kiépítése. A 2 db, 15 sporteszközbõl álló sportpark kialakítása

(sportpálya, Forrás utca) beadott pályázat jelenleg értékelés alatt.

A Kossuth Lajos utca alsó járdaszakaszának felújítása és a torna-

teremben a szellõzés megoldása, sport padozat burkolatcseréjére be-

adott pályázatokat a kiíró forráshiány miatt nem támogatott, úgyne-

vezett tartaléklistára tette.

Füredi út felújítására, az aszfaltmunkálatokra sikeresen pályázott

a Magyar Közút Zrt. – tájékoztatta a Csopaki Híreket Ambrus Tibor

polgármester.

Közmeghallgatás!
Közmeghallgatást tartunk 2016. december 1-én a 

Kultúrházban 18.00 órától, egybekötve a közbiztonsági fórummal.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Testvérvárosi látogatás Erdélyben
Településünk háromfõs delegációja Testvérvárosi találkozón vett
részt Szovátán, ahol a nyári helyhatósági választásokat követõen
elsõ ízben nyílt alkalom személyes találkozóra az új Polgármes-
terrel, Fülöp László Zsolttal. Az ismerkedés mellett természete-
sen szóba kerültek a két település közötti jó kapcsolat fenntartá-
sának és további bõvítésének lehetõségei. A találkozóval egy idõ-
ben zajlott a Tök-
fesztivál Szovátán,
valamint a Tatával
és partnertelepü-
léseivel összeállí-
tott képzõmûvé-
szeti kiállítás is.

Vácon tanácskoztak
A Városok és Falvak Szövetsége Vácon tartotta õszi ülését. A tanácsko-

zás során értékelték az éves programokat, az új tagtelepülésekre kiterjedõ
lehetõségek is napirendre kerültek, valamit szót váltottunk a jövõ évi elkép-
zelésekrõl – tájékoztatta a Csopaki Híreket Ambrus Tibor polgármester.

Tanácskozás

Halász János a szövetség elnöke, háttérben Fördõs Attila, Vác polgármestere



2016. október 24-én a Csopaki Református Általános Iskola 3-8.

osztályos tanulói meglátogatták az „Egy boldog nyár…” gyermekek

és kalandok a Balatonnál címû helytörténeti kiállítást Paloznakon.

A kiállításon a gyerekek megtapasztalhatták szüleik gyermekkorának

hangulatát az 50 filléres fagyival, a Bambival, a cserkésztáborokkal,

a nyáresti táborozásokkal, számháborúkkal. Nagyon tetszettek az

egykori moziplakátok, melyek az akkori kertmozik világát elevenítet-

ték fel. A képek, a forgatható képeslapok, az irodalmi idézetek, ke-

resztrejtvények, az egykori filmhíradó részletei, a játékos feladatok

az elmúlt száz év gyermekvilágát ismertették meg velünk. Köszönjük

a lehetõséget a Paloznaki Önkormányzatnak és Prazsákné Emi néni-

nek, aki megosztotta velünk régi balatoni emlékeit!

Kiss Zoltán

Paloznaki kiállításon jártunk

(Folytatás a címlapról)

Szeressétek az öregeket!

Ünnepi beszédében Ambrus Tibor polgármester köszöntötte a
szépkorúakat és kiemelte, hogy ez a nap csak egy nap az évbõl, de al-
kalmat ad arra, hogy ma egy kicsit jobban odafigyeljünk Önökre, hi-
szen Önök építették számunkra azt a jelent, amelyben mi egy követ-
kezõ újabb nemzedék jövõjét alapozhatjuk meg. Mindennapi mun-
kánkhoz az Önök példáiból meríthetünk erõt, hitet és bátorságot.

Önök nem terhet, hanem tudásuk és tapasztalatuk révén elõnyt és se-
gítséget jelentenek Csopak számára. Fontosak számunkra, és remé-
lem, érzik, hogy törõdünk Önökkel és számítunk Önökre. Majd foly-
tatta: Kedves idõs polgáraink! Már megtették, amit várt Önöktõl a
család, a község, ideje, hogy a megérdemelt pihenés éveit töltsék.
Szeretnénk mindent elkövetni, hogy Önöknek Csopak idõs polgárai-
nak egy békés és nyugodt idõskoruk legyen. Szeretnénk, hogy szoro-
sabb legyen a generációk közti kapcsolat, hogy megkapják azt a há-
lát a fiatalabbaktól is, amirõl azt gondoljuk mindannyian, hogy meg-
érdemelnek. Szeretnénk, ha méltóságteli idõsek kora lenne Csopakon
mindenkinek. Azért dolgozunk és itt a hála a nyugdíjas klubunk ha-
talmas munkájának, hogy minél jobban érezzék, hogy hálásak va-
gyunk, és oda figyelünk Önökre. Azt szeretnénk, ha az idõsek Világ-
napjának ünnepe nemcsak egy nap lenne, hanem az idõsek iránti tisz-
teletet, megbecsülést minden nap éreznék.

– Mondják arról ismerszik meg egy ember, s arról ismerszik meg
egy adott kormány, vagy egy adott társadalom, hogy hogyan bánik
idõseivel. Én személy szerint úgy gondolom, hogy idõseink, bölcs
öregeink nélkül mi magunk sem lennénk, hiszen tõlük kaptuk az éle-
tet, tõlük kaptuk a szellemi és kulturális javainkat és az õ kezük mun-
kájából épült fel mindaz, amit ma mi folytathatunk tovább – fogalma-
zott Ambrus Tibor.

A köszöntõk végén felköszöntötték a település legidõsebb polgá-
rait, a 102 éves Rádóczy Gyula bácsit és Steinhausz Béláné Éva né-
nit. Gyula bácsi hírportálunk elmondta, hogy továbbra sincs szükség
szemüvegre, segítséget nem kér és nem vár el senkitõl, ezért is buszo-
zik Veszprémbe, hogy bevásároljon, mert bámészkodás közben még
vesz egy-két dolgot, amire otthon nem gondolt. Veteményeskertjét
saját maga gondozza, majd nevetve hozzátette: az elsõ nyolcvan év
azért könnyebb volt!

Majd Pohly Boglárka a Turay Ida Színház mûvészének mûsorát
követõen fogadás majd baráti beszélgetéssel zárult a rendezvény.
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Nagyon szépen kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket.
A reszketõ kezû õsz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!

Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.
Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretet.
Szenvedtek Õk már eleget,
A vigasztalóik ti legyetek.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!

Ne tegyétek Õket szûk odúkba
Ne rakjátok Õket otthonokba.
Hallgassátok meg a panaszukat,
Enyhítsétek meg a bánatukat.

Legyen hozzájuk szép szavatok,
Legyen számukra mosolyotok.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!

Õk is sokat küzdöttek értetek,
Amíg fölnevelkedtetek.
Fáradtak Õk is eleget,
Hogy ti módosabbak legyetek.
Õk is elfogadtak titeket,
Mikor Isten Közéjük ültetett.
Azért én kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!

Ha majd az örök szeretet
Elhívja Õket közületek,
Ti foglaljátok el helyüket,
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, mit nekik tettetek,
Azt adják nektek a gyerekek.
Azért elõre intelek titeket,
Szeressétek az öregeket!



4 Események

Szüretelõ ovisok Csopak a világ körül
Csopaki óvodások szüreteltek
Tóth Gyula szõlõ ültetvényén ok-
tóberben, amit már a borász idén
13. alkalommal rendezett meg.
Tóth Gyula elmondta, hogy az
idei évben kiváló minõségû borok
várhatóak, mind mennyiségben
mind minõségben. A borász szí-
vesen töltötte be a puttonyos sze-
repet a lelkes apróságoknak, ezzel
is a szõlõ iránti hagyományos sze-
retetet adja át a kicsiknek. Az ap-
róságok szívesen kortyolgatták az
édes mustot.

Madárijesztõk

Október 8-án, szom-
baton tartották a te-
lepülés hagyomá-
nyos rendezvényét a
Plul-malomnál, a
NABE (Nõk a Bala-
tonért Egyesület Csopaki Csoportja) és az önkormányzat támo-
gatásával.

Az októberi napsütésnél, kellemesebb idõjárást a szervezõk sem
kívánhattak volna. Az idei évben is rengeteg, az asztali mérettõl a
legkülönfélébb madárijesztõ készült. A kicsiket horgászat, cél-
badobás, Balaton-társasjáték, különbözõ ügyességi játékok és nem
utolsó sorban kézmûves játszóházak várták. Az egyesület tagjai pe-
dig finomabbnál-finomabb süteményekkel, házi szörpökkel és itó-
kákkal várták az érdeklõdõket.

Az ovisok fellépése hatalmas sikert aratott majd négy órától a 
Kõris Zenekar mûsorát követõen táncházat tartottak.

Advent elsõ gyertyájának meggyújtása
a Csonkatoronynál

2016. november 27-én vasárnap, 17:00 órakor

„Csopak... mert szeretem, a világ körül” felhívásra
Indiából küldte Polgár Katalin (Balatonederics).
Köszönjük szépen!

A Diwali valódi fényei; Coimbatore, Tamil Nadu, India 
(Diwali = celebration of lights)

A többi fotót a következõ lapszámunkban közöljük!



Ian Ainslie 2007 óta él családjával Csopakon. Felesége Weöres
Márta (szintén olimpikon vitorlázó) és két lánya Ainslie Emma és
Ainslie Zoé. Dél-afrikai születésû, háromszoros olimpikon vitor-
lázó, 1997-ben és 2001-ben világbajnok J/22-es hajóosztályban.

- Amikor összeházasodtunk, úgy döntöttünk, hogy nem Dél-Afri-

kában, hanem itt alapítunk családot, így került Ian is Csopakra. A

sport és vitorlázás iránti szeretetét nem adta fel, így a csopaki Kere-

ked Vitorlás Klub színeiben versenyez. Az elmúlt 6 évben a holland

vitorlás válogatott sportági vezetõjeként ért el sportszakmai sikere-

ket, a riói olimpián az angolok mögött végezve második legjobb vi-

torlás nemzetre emelve a Holland csapatot - mondta Weöres Márta.

Mikor ismerkedtek meg?
2004-ben a 470-es hajóosztályban versenyeztem (kétszemélyes

nõi olimpiai osztály), akkor ismerkedtünk meg, és 2007-ben úgy dön-

töttünk, hogy Csopakon telepedünk le, Emma szülõhelyén, ott ahol

nevelkedett és tanult meg vitorlázni a Balatonon.

A holland vitorlás válogatott sportági vezetõjeként mire ma-
rad ideje?

A holland vitorlás válogatott sportági vezetõjeként elég sokat kell

utazni. Az egyik héten itt vagyok, a másik héten hétfõtõl-péntekig

Hollandiában, ahol különbözõ nemzetiségû edzõkkel közösen egyez-

tetünk, beszéljük meg a technikai és taktikai kérdéseket és már a

2020-as tokiói olimpiára készülünk. Például az elmúlt hetekben a vi-

torlázók a vizet tesztelték Tokiónál, ami sokkal jobban kiszámítható-

nak tûnik a szélirány és egyebek miatt, mint például Rióban. Sokkal

könnyebb pályának ígérkezik.

2006-ban Márta, mind a mai napig az egyetlen magyar ver-
senyzõ, akit meghívtak, részt vehetett a America’s Cup vitorlás-
versenyen…

Hát az biztos, hogy a világ egyik leglátványosabb versenyei közé

tartozik, amit rendeznek, és a gyõztes dönti el, hogy hol legyen a kö-

vetkezõ verseny és milyen hajókkal. Óriási a nézettsége és a szpon-

zorok is szívesen támogatják. Mára igazán a tengeri hajózás show-ja

lett. Akkor készítettünk „meteotaktiai” elõrejelzéseket- kapcsolódik a

beszélgetésbe Márta, ami annyit jelent, hogy a meteorológiai elõrejel-

zéseket felhasználva elõre elkészítettük az útvonal várható szél és

hullám térképét, ami alapján elkészítették a vitorlás különbözõ for-

májú, alakú és erõsségû vásznait.

Ian, beszéljünk a Balatonról, a balatoni vitorlázási lehetõsé-
gekrõl, versenyekrõl…

A Balaton eléggé speciális fekvésû tó. Az elmúlt évek alatt többször

tapasztaltam, hogy nagy vitorlás versenyeken is igen gyenge a szél, ami

bizony bármelyik versenyt tönkre tehet, illetve a gyenge szélben igen

taktikusan kell vitorlázni. Tagjai vagyunk a csopaki Kereked Vitorlás

Klubnak, és ha idõm engedi és erõs szél van, én akkor szeretek vitor-

lázni. A Balatonnál türelmesnek kell lenni, amíg megjön a jó szél. (Eb-

ben az évben is dél-afrikai gyõzelem született szeptember 9. és 11. kö-

zött a Tihanyi Hajós Egylet által már hatodszor megrendezett Finn

Masters European Cup versenyen, így Ian megvédte tavalyi elsõ he-

lyét.) Jó látni, hogy egyre több színvonalas, nemzetközi versenyt ren-

deznek a tavon. Tehetségesek a fiatal vitorlázók, Érdi Mária vagy akár

a Vadnai testvérek, szerintem a 2020-as olimpián már komoly eredmé-

nyeket érhetnek el, nem véletlen, hogy felfigyeltek a különbözõ nem-

zetközi vitorlás szövetségek a fiatalok eddigi teljesítményeire.

Melyek a jövõbeli tervek?
Most a hétvégén Olaszországba utazom. Két olasz vitorlázó meg-

hívott harmadik társnak az egyik olasz bajnoki versenyre, gondolom,

rengeteg vitorlás indul majd. Az év végén egy hónapra elutazunk

Dél-Afrikába. Cape Town (Fokváros) alatt lakunk egy kis településen

és ott csodálatos és erõs a szél, hatalmas nagy hullámokkal, amit na-

gyon szeretek. Aztán majd együtt kigondoljuk, hogy mi is legyen jö-

võre, de az biztos, hogy 3-4 versenyen indulok a Balatonon és külön-

bözõ országokban.
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Csopaki interjú a világhírû vitorlázóval

2016. október 18-án a kertben, Márta, Zoé és Ian0

Húsz világrekordot állított fel, melyek közül eddig egyetlen egyet

sem tudott senki megdönteni. 653 méterrel õ tartja például az íjász

távlövés egyik világrekordját, melynek elismeréseként Belsõ-Mon-

góliában emlékmûvet is kapott. Június 4-én Trianonra emlékezve a

Vereckei-hágón lõtte át hét nyílvesszõjét, legutóbb pedig Ameriká-

ban állított fel több rekordot. A Szõlõszem Csopaki Nagycsaládosok

Egyesülete és a Csopaki Polgári Kör vendége volt október 4-én

Mónus József, tradicionális távlövõ íjász, aki a sportpályán tartott

bemutatót követõen a Kultúrházban tartott elõadást, ahol a hivatását,

hitvallását a következõképpen foglalta össze: „Nem vagyok temp-

lomba járó ember, de hiszek abban, hogy van valaki, aki mindenek

felett áll. Hívhatjuk Istennek vagy Sorsnak. A hit ereje a sikerem

egyik titka. Az, hogy ezeket rendkívüli íjakat és nyílvesszõket elké-

szítem, önmagában kevés ahhoz, hogy legyõzzek mindenkit. Ha

azonban ezek a legjobb íjak és nyílvesszõk találkoznak a felkészült-

séggel, a múlt tiszteletével és a hit erejével, akkor legyõzhetetlenné

válhatnak.”

BB

Rekorder íjász



2016. október 5-én a Nyugdíjas Klub az önkormányzat támogatá-
sával ismét megrendezte az idõsek világnapját. Elõször Huszár
Péterné, a Református Iskola igazgatónõje üdvözölte a falu 75 év fe-
letti lakosait, majd az iskola diákjai egy kis mûsorral kedveskedtek.
Ezután Demeter Ferenc, a NYOSZ Veszprém Megyei szervezetének
elnöke köszöntötte a szép korúakat, majd egy virágcsokrot adott át,
Steinhausz Bélánénak, a település legidõsebb hölgy tagjának. Ezt kö-
vetõen Ambrus Tibor Polgármester Úr köszöntötte az idõseket, ki-
emelve az összefogás, az egymásra figyelés jelentõségét. Õ is virág-
csokrot nyújtott át a falu legidõsebb hölgyének Éva néninek, ill. egy
üveg itallal ajándékozta meg a falu legidõsebb lakóját Rádóczi Gyula
bácsit, akiket nagy tapssal ünnepelt a közönség. A köszöntések után
Pohly Boglárka, a Thuray Ida Színház színmûvésze, operett énekes
adott igen nagy sikerû mûsort, melyben többször megénekeltette a
hallgatóságot. A vidám, tréfás, magas színvonalú, szórakoztató elõ-
adást nagy tapssal köszönte meg a hallgatóság. A kulturális élmény
után a finom vacsora következett, melyet a klub asszonyai fõzték és
sütötték. A kiadós vacsora kellemes hangulatú beszélgetéssel, jó cso-
paki bor fogyasztásával zárult. 

Október 12.én az idõjárás nem volt hozzánk kegyes. Ugyanis erre
a napra terveztük a Gyalogló Világnap helyi szintû megemlékezését
egy kiadós sétával. Fújt a szél, hideg volt, Az eredeti elképzelést nem
tudtuk teljesíteni, de azért kimerészkedtünk, jól felöltözve sétáltunk,
és még fotó is készült. Mire visszaértünk, Nagyné Marika és Csoóné
Terike húsos piroggal vártak bennünket. A meleg pirog mellett be-
szélgetéssel múlattuk az idõt.

Október 19-én Hegedûs Dezsõ tartott élménybeszámolót Szibériá-
ban tett utazásáról. Sok mindent megtudtunk a távoli helyekrõl, azok
szépségérõl, az ott élõ népek szokásairól. Az elõadást színesebbé

tette a sok vetített kép is. A végén tapssal köszöntük meg az elõadást
és jó utat kívántunk hazafelé, hiszen Hegedûs Úr Százhalombattáról
érkezett hozzánk.

Október 26-án Sebõ József tanár úr tartott nagyon értékes elõadást
a Szigetvár ostromának 450. évfordulója alkalmából. Sok érdekessé-
get tudtunk meg a Zrínyiek családjáról, a magyar történelemben ját-
szott szerepükrõl, a horvát nemzetiségi család magyarrá válásáról. A
„Szigeti veszedelem” címû eposz keletkezésének körülményeirõl.
Idézeteket is hallhattunk a mûbõl.

Dr. Horváth Imréné

Rendezvények6

A Csopaki Nyugdíjas Klub októberi programjairól

A Csopaki nyugdíjas klub 
2016. november, december havi programja

Rendezvények:
November 2. (szerda): Természet film vetítése. Kultúrház 15 óra.

November 9. (szerda): Ismeret terjesztõ elõadás. Kiss Zoltán: A nép-

költészet. Kultúrház 15 óra.

November 15. (kedd): Elnökségi ülés. A 2016 év értékelése. Civil

Ház 15 óra

November 16. (szerda): Tizenhárom éves a Csopak Nyugdíjas Klub.

Születésnapi összejövetel. Kultúrház 15 óra.

November 21. (hétfõ): Színházlátogatás (bérletes elõadás) FLORI-

MOND HERVÉ - ALBERT MILLAUD: Nebáncsvirág. Külön-

járatú autóbusszal, gyülekezés a vasútállomás és az iskola elõtti

parkolóban 16:15-kor

November 23. (szerda): Vegyszermentes háztartás Szauer Rózsa a

NABE elnöke a” Lehet méreg nélkül is” címû elõadása. Kultúr-

ház 15 óra.

November 30. (szerda): Irodalmi est. A kultúrcsoport irodalmi össze-

állítása Zelk Zoltán verseibõl. Kultúrház 15 óra.

December 7 (szerda): Készülõdés karácsonyra. Vidám szórakoztató

összejövetel, vendéglátással. Kultúrház 15 óra.

December 13. (kedd): Elnökségi ülés. A 2017 évi tervek. Civil Ház 15 óra

December 14. (szerda): Várjuk a karácsonyt. Az óvodások karácsonyi

ajándék mûsora az idõseknek. Kultúrház 15 óra.

Klubfoglalkozások: Összejövetelek a Civilházban, igény szerinti

napokon és idõpontban.

A foglalkozásokat és azok programjait a szakkörök szervezik.

Kézimunka szakkör minden hétfõn 3 órakor a Civil Házban.

Pénztár és könyvtár minden szerdán 14 órakor a Civil Házban. 

Elnökség



A Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet közhasznú egyesü-
let az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulójának
tiszteletére még a tanév elején szavaló- és rajzversenyt hirdetett a
Veszprémi Református Egyházmegyéhez tartozó Református Ál-
talános Iskolák tanulóinak, amelynek döntõjét szerdán tartották.

A szavalóverseny döntõjét október 19-én tartották a Csopaki Re-
formátus Általános Iskolában, amelyre hat településrõl (Alsóörs, Ba-

latonfüred, Balatonfõkajár-
Csajág, Litér és Csopak) 25 tanu-
ló érkezett kísérõivel.

A délelõtt kezdõdött program-
folyam során a rajzverseny pálya-
munkáiból összeállított házi kiál-
lítást Ambrus Tibor polgármes-
ter és Nagytiszteletû ifj.Tislér
Géza református lelkipásztor,
egyházmegyei lelkészi fõjegyzõ
nyitották meg.

Az 1956-os szavalóverseny
eredményhirdetésére és a rajzver-
seny délutáni díjátadóját megelõ-
zõen dr. Huszár Pál, a Magyar-
országi Református Egyház Zsi-
natának világi elnöke, dunántúli
fõgondnok osztotta meg gondola-
tait a diákokkal és a tanárokkal.
Kiemelte, hogy egy ilyen verse-
nyen mindenki nyertes, diák és
tanár egyaránt, mert nemes cél
vezérelte a megmérettetést. Majd
hozzátette, ha valamikor nagy
szükség volt a nemzeti öntudatra,
akkor erre napjainkban különö-
sen nagy szükség van. Azért is,
még több száz év elmúltával is
magyarul beszélhessünk és olvas-
hassuk a verseket is.

A díjátadókat követõen A Ma-
gyar Vidék Országos 56-os Szer-
vezet közhasznú egyesület orszá-
gos elnöke Pintér Kornél mon-

dott köszönetet a diákoknak, felkészítõ tanáraiknak és Huszár Péter-
nének, a Csopaki Református Általános Iskola igazgatójának a szer-
vezésért és lebonyolításért. Majd elmondta, hogy jövõ héten egy na-
pos budapesti kirándulásra viszik a díjazottakat, felkészítõ nevelõket
és az iskolák igazgatóit.

A díjazottak, különdíjasokon kívül minden diák, felkészítõ emlék-
lapot és értékes könyvet kapott ajándékba.

A szavalóverseny eredményei:
I. kategória:
1. Balogh Bendegúz

II. kategória:
1. Végh Fanni
2. Porkoláb Szebasztián
3. Csalló Levente
különdíjasok: Dobos Botond, Rozgonyi Gréta, Serfec Fanni

III. kategória:
1. Néber Donát
2. Hajdú Péter Ákos
3. Balogh Botond
különdíjasok: Szabó Nimród, Steinhausz Gergõ

IV. kategória:
1. Lassu Viktória
2. Szendi Réka
3. Farkas Anna és Magyar Jázmin Beatrix

A rajzverseny díjazottjai:
I. Kategória (alsósok):
1. Kónya Máté
2. Gyarmati Márk
3. Dobos Botond

II. Kategória (felsõsök):
1. Pintér Roxána
2. Lázár Erzsébet
3. Sólyom Vivien

7Kultúra

Bejelentkezés:
+36 30 316 6552

8229 Csopak,
Dózsa Gy. u. 13.

Nyitvatartás:
Hétfõ-Péntek: 8.00-18.00

Szavaló és rajzversenyt tartottak a 
Veszprémi Református Egyházmegyéhez tartozó

Református Általános Iskolák tanulóinak Csopakon

Szavaló- és rajzverseny
A Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet szavaló- és rajzver-

senyt hirdetett a Veszprémi Református Egyházmegyéhez tartozó ál-
talános iskolák számára. A szavalóversenyen a tanulók olyan szaba-
don választott verssel vehettek részt, melyek kapcsolódtak az 1956-
os forradalom és szabadságharc és az azt követõ megtorlás témakör-
éhez. A versenyre 6 református általános iskola tanulói jelentkeztek,
négy kategóriában. A cél: a tanulók identitás tudatának nevelése és a
hazaszeretetre nevelés volt, ami mindannyiunk szívügye.

Az esemény szervezõje Vitéz Pintér Kornél a Magyar Vidék 56-os
Szervezet országos elnöke volt. Ambrus Tibor polgármester és Tislér
Géza lelkész, a csopaki iskola fenntartója nyitotta meg a versenyt. A zsû-
ri tagjai voltak: Dr. Mayer Ferenc, Magyar Vidék 56-os Szervezet orszá-
gos alelnöke, Dr. Tarnai Dezsõné,nyugdíjas tanítónõ, a NABE helyi el-
nöke, és Balassa Zoltán a csopaki önkormányzat kulturális referense.

Az 1956-os szavalóverseny eredményhirdetésére és a rajzverseny
délutáni díjátadóját megelõzõen dr. Huszár Pál, a Magyarországi Re-
formátus Egyház Zsinatának világi elnöke, dunántúli fõgondnok osz-
totta meg gondolatait a diákokkal és a tanárokkal.

Huszár Pál és Pintér Kornél



Közérdek8

Újszülött baba Csopakon
Pucsek Patrik
Született: 2016. október 19., 3.150 gramm súllyal.

Szülei: Peknik Orsolya és Pucsek Tibor.

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

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:

Hajrá Csopak SC!
A Veszprém-Megyei II. osztály férfi felnõtt Csopak SC a

2016/2017-es bajnokságban a tabella 2. helyérõl készül

PÁPATESZÉRI SE ellen.

További mérkõzések idõpontjai:
TALIÁNDÖRÖGD SE - CSOPAK SC 2016.10.30. 13.30 óra

CSOPAK SC - PÁPATESZÉRI SE 2016.11.06. 13.30 óra

BALATONKENESE SC - CSOPAK SC 2016.11.13. 13:00 óra

CSOPAK SC - TAPOLCA 2016.11.20. 13:00 óra

A Veszprém-Megyei U19 férfi a 2016/2017-es bajnokság a tabella 8.

helyérõl készül PÁPATESZÉRI SE ellen. Az U19-es mérkõzések

mindig 2 órával korábban kezdõdnek.

(Forrás: mlsz.hu)

Tisztelt Kossuth utcai Lakosok, Ingatlantulajdonosok!

Mint már Önök is tapasztalták megújult a Kossuth Lajos utca
gyógyszertártól a Csonka toronyig tartó járdaszakasza, amely
szebb, biztonságosabb, korszerûbb lett. Ez azonban fokozott figyel-
met is követel, ezért a közelgõ tél elõtt a járda minõségének megõr-
zése miatt kérem Önöket az alábbiakra:

Ónos esõ, havazás esetén a síkosság-mentesítést kérem, hogy só és
hamu helyett környezetkímélõ anyaggal szíveskedjenek elvégezni.

A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanya-
got (homok, fûrészpor, kõporliszt, zúzalék) lehet használni. E célra
tüzelés után visszamaradt darabos, sérülésokozásra alkalmas anya-
got használni nem szabad.

A nem helyi lakosok (ingatlantulajdonosok) személyesen vagy
megbízottjuk útján kötelesek elvégezni az ingatlanuk elõtt húzódó
járda seprését, hótól, jégtõl való megtisztítását.

Felhívnám a tulajdonosok figyelmét, hogy Csopak Község Ön-
kormányzata Képviselõ-testületének a helyi környezet védelmérõl,
a közterületek és ingatlanok rendjérõl, a település tisztaságáról szó-
ló 23/2008. (XI. 25.) önkormányzati rendelete értelmében az ingat-
lan tényleges használójának kötelessége az ingatlan elõtti járda tisz-
tántartása, síkosság-mentesítése az ingatlan tulajdonosának, illetve
tényleges használójának kötelessége.

Csopak, 2016. október 18. Ambrus Tibor
polgármester

November – Szent András hava –
Õszutó – Enyészet hava

November 11. Márton nap - Szent Márton születésének 1700.
évfordulóját ünnepeljük idén, hivatalosan 2016. Szent Márton em-
lékév. Mártont 371-ben püspökké szentelték és haláláig, 398-ig
Tours-ban segítette a rászorulókat. Szent Márton a szülõföldjé-
nek, Magyarországnak is védõszentje. A Márton nap a 40 napos ad-
venti böjtöt megelõzõ utolsó nap, amikor a jóízû és gazdag falatozás,
vigasság megengedett. A hiedelem szerint ludat illik enni ezen a na-
pon, mert, aki Márton-napján nem eszik libát, az majd egész évben
éhezik. Úgy hitték minél többet isznak, annál egészségesebbek lesz-
nek. Tipikus ételek ezen a napon a libaleves és libasült párolt káposz-
tával és zsemle- vagy burgonyagombóccal. Márton az újbor bírája is,
ilyenkor ugyanis már iható az újbor. A Márton-napi lúdpecsenyés
vacsora végén már kiforrott újborral szokás koccintani, ezt hívják
Márton poharának.

November 25. Katalin nap - Szent Katalint a hagyomány szerint
keresztény hitének követéséért Maximinus császár parancsára bör-
tönbe vetették, megkínozták, majd lefejezték. A középkor híres és
tisztelt szentje volt, képét – kerékkel ábrázolva – számos képzõmû-
vészeti alkotás õrzi. Mivel Katalin-nap közvetlenül az advent kezde-
te elõtti napokra esik, utána már sem lakodalmat, sem táncmulatsá-
got nem szoktak tartani. Idõjóslás is fûzõdött e naphoz: elterjedt hit
volt, hogy ha Katalinkor fagy, sáros karácsony lesz („Ha Katalin ko-
pog, Karácsony locsog.”) A néphagyomány szerint ez a nap dologtil-
tó, fõként az asszonyoknak: nem szabad seperni és kenyeret sütni, vi-
szont mulatni lehet, mivel ez a nap a Kisfarsang utolsó napja, amikor
Katalin-bált is szerveznek.
Felhasznált források: Jankovics Marcell: Jelkép kalendárium és Bá-
lint Sándor: Ünnepi kalendárium

Mozi Csopakon!
Dátum: 2016. november 22. kedd, 18:00
Helyszín: Kultúrház

Populaire kisasszony címû vígjáték vetítése
Populaire kisaaszony - színes, felira-

tos, francia vígjáték, 111 perc, 2012.
Régis Roinsard elsõ nagyjátékfilmjé-

ben mindent áthat a hatvanas évek nosz-
talgiája. Az ügyetlenül bájos és kicsit
szeszélyes Rose Pamphyle elragadó je-
lenség. Mogorva, özvegy apjával él, aki
egy kis falusi boltot üzemeltet. Lányát a
helyi autószerelõ fiának szánja, õ azon-
ban másfajta életre vágyik. Modern nõ
szeretne lenni, így a városba utazik,
ahol egy titkárnõi állásra jelentkezik.
Hamar kiderül, hogy szörnyû titkárnõ,
de kiváló gépírói tehetsége van. Kariz-
matikus és jóképû fõnöke, Louis ráveszi, hogy induljon el a helyi
gépíró versenyen. Õ lesz az edzõje, Rose pedig kitartással és gyakor-
lással halad elõre. A munka, a sport és a személyes vonzalom keve-
redése azonban ezúttal sem mentes a bonyodalmaktól.

A film 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A film megtekintése ingyenes.

„A tiszta és virágos Veszprém megyéért” 2016,
versenyen község kategóriában Csopak különdíjas lett!
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