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Hatvan év után ismét 
megszólalnak a harangok 

a Csonkatoronyban
Közel 3 millió forint adomány

gyûlt össze

Közel 60 év után közadakozásból, december 3-án ismét meg-
szólalnak a harangok a csopaki Csonkatoronyban, mely a telepü-
lés jelképévé vált. 2 millió 800 ezer forint adomány gyûlt össze,
melybõl Myslenice lengyel testvértelepülése 1 millió 200 ezer fo-
rintot adományozott.

Nem mindennapi lehetõsége volt annak, aki megtekintette vasár-
nap a kultúrházban a két kiállított harangot. Jöttek is szép számmal az
emberek, hogy megcsodálják Gombos Miklós õrbottyáni harangöntõ
mester munkáját, így bárki számára elérhetõvé válhattak azok.

Azokat a személyeket, akik pedig adományoztak az elmúlt hónapok so-
rán, az önkormányzat és a Csopak Településért Közalapítvány egy ünnepi
fogadásra várta a kultúrház nagytermében. Szerencsére sokan eljöttek, ez
is azt mutatta, hogy a csopaki emberek, mennyire a szívükének érezték az
adakozást, egyikõjük el is mondta, hogy egy álmuk vált valóra.

(Folytatás a 3. oldalon)

Interjú dr. Imre Bencével
Csopak-Paloznak új háziorvosával

- Tisztelt Doktor Úr!
Miért az orvosi pályát vá-
lasztotta hivatásul?

Mindig is fontosnak tar-

tottam az egymásnak való

segítségnyújtást és bennem

élt a segíteni akarás. Persze

sokféleképpen lehet segíteni

embertársainkon, de talán az

egyik legintenzívebb, leg-

közvetlenebb módja ennek

az orvosi hivatás, ezen belül

is a háziorvoslás.

- Melyek voltak a fõ mo-
tivációk, családi, baráti?

A fõ motiváció a már

elõbb említett segíteni aka-

rás volt, persze családon be-

lül is van példaképem, mivel

Édesapám is az orvosi hiva-

tást választotta, mint csecsemõ- és gyermekgyógyász. Édesanyám

eredetileg pedagógusként dolgozott, majd továbbképezte magát fej-

lesztõ pedagógusnak, így mindkét oldalról olyan példát láthattam

melyben jelentõs szerep jutott az emberekkel való foglalkozásnak

- Melyik egyetemen folytatta tanulmányait? 
A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán vé-

geztem tanulmányaimat, az egyetemi éveim alatt mentõápolóként is

dolgoztam, emellett alkalmanként besegítettem Édesapámnak a ren-

delésén és a II. sz. Gyermekgyógyászati Klinikán tudományos mun-

kát is folytattam.

(Folytatás az 5. oldalon)



November 19-én, vasárnap a Csopak-Paloznaki Református
Társegyházközség a Reformáció Emlékévének tiszteletére tartott
istentiszteletet, amelynek keretében az általános iskolások mûso-
rában emlékeztek, idézték fel a reformáció évszázadait.

Ezt követõen „A reformáció emlékei” címmel kiállítás nyílt a refor-

mátus közösségek tárgyi emlékeibõl a közösségi házban. Dr.

Márkusné Vörös Hajnalka levéltáros a kiállítás kurátora a Csopaki Hí-

reknek elmondta, hogy azért is különlegez ez a kiállítás, mert nagyon

sok eredeti, több száz éves dokumentumot tár az érdeklõdõk elé.

Szintén vasárnap mutatták be a Csonkatorony új harangjait a Kul-

túrházban, amelyek advent elsõ vasárnapi rendezvényén szólalnak

majd meg. A harangokat Gombás Miklós harangöntõ mester készítet-

te Õrbottyánban. Az egyik harang felirata: „Csopaki lakosok örömé-

re közadakozásból öntette Csopak Község Önkormányzata és Csopak

Település Közalapítvány” 2017., A másiké pedig: „Ki jó barátra lelt,

kincset talált”, ugyanez lengyelül is olvasható és „Csopak és

Myslenice együttmûködésének emlékére 2017.”

2 Események

Hálaadó szentmisével ünnepelték vitéz Ajtós József László prépostot
Ünnepi szentmisét tartottak az ezredéves templomban, ahol 70.

születésnapján köszöntötték vitéz Ajtós József László prépost, espe-
res, plébánost, a környék polgármesterei és a hívek. 

1967. június 27-én felvételizett a veszprémi püspökségen, az ak-
kori fõpásztor, Klempa Sándor Károly apostoli kormányzó elõtt. Öt-
ven éve kapta meg a tonzúrát, lett általa a klérus tagja, ötven éve öl-
töztették be a szent ruhába, a reverendába. Huszonöt évvel ezelõtt pe-
dig Paloznakon és Csopakon lett plébános. 

Idén állami ünnepünkkor megkapta Balog Zoltán, az emberi erõfor-
rások miniszterétõl, magas színvonalú munkájáért, a Magyar Érdem-
rend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést. Tavaly pedig, Márfi
Gyula érsek, ajándékozó szeretete által, préposti kinevezést kapott.

A szentmisén részt vett Nagy Károly apát, kanonok, akivel 48 éve ba-
rátok, õ tartotta az elmélkedést és méltatta Ajtós prépost atya munkásságát.
Itt voltak a paptestvérek, akik tudtak idõt szakítani, és meglepetésként itt-
hon volt a Premontrei Rendtõl, a mindig oly kedves tanítvány, Hancz Gá-
bor Tamás atya is.  Az ünnep fényét a Paloznaki Kórus szereplése emelte.

Szöveg: Szendi Péter Fotó: Dolinka

500 éves a reformáció
Évszázadokon átívelõ tárgyi emlékek kiállításával

„...Messze jövendõvel komolyan vess összve jelenkort:
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derûl!”

/Kölcsey Ferenc: Huszt/

Hogy mit jelentenek Kölcsey Ferenc szavai a mai ember számára, azt

a 2017-es évben is megtapasztalhattuk mi, csopakiak.

Akik figyelték a rendezvényeket, és netán résztvevõi vagy szemlélõi

voltak, igen sok maradandó élményhez jutottak. 

Mi, a NABE Csopaki Csoport tagjai is kaptunk ezekbõl (emélhetõleg

adtunk is hozzá).

A civil szervezetekkel együtt töltött idõk, az Asszonyfarsang, õszi

rendezvények a Plul-malomnál, az Üdülõfaluban, születésnapi együttlé-

tek (Kertbarát-kör, Nyugdíjas klub), az ismeretterjesztõ elõadások kö-

zönségeként információkkal együtt gyarapodni, ünnepeink alkalmával

… mind-mind  a csopaki létünk része. 

Különös örömmelfogadtuk és fogadjuk el a Református Ált. Iskola meghí-

vásait (pl. ünnepségek, farsangi karnevál), a Mandulavirág Óvoda invitálását.

Mi, NABE tagok mindnyájan nagymamák vagyunk. Igazán jólesõ érzés,

hogy kölcsönösen tudunk adni egymásnak az ifjúsággal olyat, ami értékes (Víz

Világnapja, Madarak és fák napja, iskolások fellépése NABE programon).

A szokásos Luca napi „bütyköldét” 2017. december 10-én

vasárnap délután 14–17 óráig tartjuk a Kultúrházban.

Szeretettel várjuk az érdeklõdõket!

Áldott karácsonyi ünnepeket és örömökben is gazdag 2018-at kívánunk!

NABE Csopaki Csoportja



Kedves Olvasók! Mi Csopakot nem csupán nyaralóként, hanem la-
kóként szeretjük. Ezért nem is volt kérdés számunkra, hogy az évek óta
tervezgetett amerikai körutazásunkra magunkkal viszünk egy darabot
településünkbõl. A háromhetes utazáshoz csapatnevet is választottunk
magunknak, mi lettünk a 5sneakers, azaz az öt tornacsuka, ami találó-
nak bizonyult, hiszen az utazás végére mind az öt párat elkoptattuk.

Körutunk elsõ állomása Las Vegas volt. Az Egyesült Államok
nyugati partján, Nevada államban fekvõ várost a bûn városaként is
szokták emlegetni. A közel egy napos utazást követõen 2 napot töl-
töttünk a városban, bár küzdöttünk a jetlag-gel, igyekeztünk minél
többet beszippantani ez idõ alatt a nyüzsgõ metropoliszból. Az éjjel
is neon világosságban úszó város egyik jelképe a képen is látható üd-
vözlõtábla, a „Faboulous Welcome Sign” (azaz varázslatos üdvözlõ
tábla). A tábla Las Vegas határában áll, távol a híres Striptõl ami
Vegas fõutcája. Bár megközelítése sem gyalog, sem autóval nem
egyszerû, ez nem tántorítja el a látogatókat attól, hogy hosszú sorok-
ban állva várjanak arra, hogy egy jó képet készítsenek magukról és a
híres tábláról. Mi az utolsó napot választottuk a fénykép készítéséhez,

igaz így nem üdvözlõtábla, hanem búcsútábla lett számunkra. A ké-
pen szereplõ molinót a csopaki önkormányzattól kaptuk, amit ezúton
is szeretnénk megköszönni. Talán ezt sikerült viszonoznunk azzal,
hogy a képek készítése alatt sokan megkérdeztek bennünket, mit is

jelent a felirat és honnan jöttünk. Kell-e ennél jobb községimázs?
Vegasból részben a híres 66-os úton utaztunk a Grand Canyonig. A

29 Km széles és 446 Km hosszú kanyon nagy része a Grand Canyon
Nemzeti Park területén fekszik. A Grand Canyont a Colorado folyó
vájta ki évmilliók során ~1,6 km mélységben. Ez a folyamat láthatóvá
teszi a különbözõ korú és színû kõzetrétegeket. A park évi 5 millió lá-
togatójából ebben az évben 5 biztos, hogy Csopakól érkezett.

A Grand Canyonból utunk a sivataggal és Saguaro kaktuszokkal
tarkított tájon át vezetett Tucson városába. Az akár 15 m-re is meg-
növõ Saguaro kaktusz Arizona jelkepe. Látogatást tettünk Old
Tucsonban, ami a Vadnyugatot idézõ, ma is mûködõ forgatási hely-
szín, illetve csillagászati programként elautóztunk tettünk a Kitt Peak
Nemzeti Obszervatóriumba is.

Folytatása következik…

3Események

Csopak..., mert szeretem!

A Barringer meteorkráternél. A 1,5 km széles, 160 m mély becsapó-
dás 50 ezer évvel ezelõtt, egy 150 m átmérõjû aszteroida becsapódá-
sának eredményeképp keletkezett. Arizona, 2017 augusztus.

Ahol a Vadnyugat kezdõdik. Western-filmek forgatási helyszínén.
Old Tucson, Arizona, 2017 augusztus.

(Folytatás a címlapról)
Ambrus Tibor polgármester köszöntõjében kiemelte, hogy a ha-

rang egy jelkép, melyet nem a mának építünk. Ha azt mondjuk, hogy
a fákat, amiket ültetünk, azokat az unokáink nevelhetik a késõbbiek
során, akkor mit mondjunk egy harangról, amely évszázadokon ke-
resztül meghatározhatja a településünket. Nem felekezeti, hanem ön-
kormányzati harangok, mutatott rá a település elsõ embere, aki el-
mondta azt is, hogy a képviselõ-testület dönt arról, hogy milyen al-
kalmakkor fognak megszólalni a harangok.

Közadakozásból 2 millió 800 ezer forint gyûlt össze, ebbõl a len-

gyel Myslenice testvértelepülés 1 millió 200 ezer forintot adományo-

zott, melybõl a nagyobb harang kiöntését tudták finanszírozni – tudtuk

meg Szopkóné Saly Ágotától a Csopak Településért Közalapítvány

kuratórium elnökétõl. Szabó János tõsgyökeres csopaki lakos volt az

ötletgazda, mivel hogy az adventi ünnepeket, a falu karácsonyt évek

óta ott rendezik, ezért célszerûnek tartotta, hogy a harangok „visszajöj-

jenek” a Csonkatoronyba, mert így válna teljessé az ünnep. Közel hat-

van év után ismét megszólalnak tehát Csopakon a harangok december

3-án, ünnepélyes keretek között, az adventi fénygyújtás közben. 

Kép és szöveg: Szendi Péter

Csopak tiszteletbeli polgára küldte Kolozsvárról:

Harangok

Gebefügi Ferenc

Harangok, harangok,
De szépek is vagytok!
- A tévében láttalak -
Csopaki harangok.

Ha majd a toronyba,
Helyeteken vagytok,
Értünk is szóljatok,
Csopaki harangok!



Nem a betegséget kell gyógyítani, hanem az egészségünket kell megõrizni
- Papp Lajos professzor beszélt a hosszú élet titkáról Csopakon

Egy tût sem lehetett leejteni a kultúrház nagytermében no-
vember 20-án este, olyan sokan voltak kíváncsiak Papp Lajos
szívsebész elõadására. Szó esett az egészséges táplálkozásról és a
gyógyszerek káros hatásairól.

A professzor kiemelte, hogy Magyarországon amióta õ az egész-

ségügyben dolgozik, soha nem egészségügy volt, hanem betegség-

ügy. Hazánkban rengeteg gyógyszert fogyasztanak. Az emberek cso-

dákban hisznek: csodagyógyszerekben, csodaeszközökben, csoda ki-

egészítõ táplálkozásban. Holott az egészségünkért, mi vagyunk iga-

zán felelõsek, hogy mit fogyasztunk. Elmondta, hogy ez is kevés, hi-

szen az ember testbõl, szellembõl és lélekbõl áll. Nem elég csak a tes-

tet, hanem a szellemet és a lelket is ápolni kell.

– Sajnos mi orvosok cserbenhagytuk a betegeinket, más szolgála-

tába álltunk. Nem a beteg érdeke, a beteg üdve szerint gyógyítunk.

Mindent ural a pénz, a haszonszerzés. Ma a gyógyszergyárak profit-

ja nagyobb a hadiparénál. Kevesen tudják, hogy amit megvesznek a

patikákban gyógyszereket, annak 60 százaléka reklámköltség – hang-

súlyozta Papp Lajos. Ezért az orvosok egy része, tudatlanul a reklám-

szövegek hatása alatt, egyre több gyógyszert írnak fel a betegeiknek.

Pedig a legsikeresebb gyógyítások abból állnak, hogy a rossz gyógy-

szereket elvesszük. 

2008-ban Pekingben az egészségügyi világkongresszuson dekla-

rálták, hogy a nyugati gyógyítás zsákutcába került, mert a feleslege-

sen adott gyógyszerek több bajt idéznek elõ, mint amivel gyógyító

hatással bírnak. Papp Lajos kiemelte, hogy nem a betegséget kell

gyógyítani, hanem az egészségünket kell megõrizni. Felhívta az ér-

deklõdõk figyelmét, hogy Nepálban él egy népcsoport, a hunzik,

akik igen hosszú életûek, fiatalon és öregen egyaránt életerõsek, ál-

lóképességük kimagasló, és megdöbbentõ egészségnek örvendenek.

Ismeretlen náluk a szívinfarktus, az érelmeszesedés, a rák, az agy-

vérzés, a cukorbetegség és a magas vérnyomás. Titkuk roppant egy-

szerû: tiszta víz, vegyszermentes táplálék és mozgás, ez a hosszú élet

titka. 

Kép és szöveg: Szendi Péter

Idén elõször, november 11-én Márton-napi vigasságra, színes
programokkal és finom falatokkal várták az érdeklõdõket a Cso-
paki Üdülõfalu és Kempingben szombaton.

A gyermekeket is elõször a BorKõMoSzat Együttes szórakoztatta

a színházteremben, ahol hatalmas népszerûségnek örvendett az arc-

festés és a lufihajtogatós bohóc is, de itt lehetett leadni az elkészített

lámpásokat is.

Az elõtérben pedig Márton-napi menüt lehetett kóstolni, isteni fi-

nom libalevest, ludaskásával, káposztával, mindezt ezer forintért. A

befolyt összegbõl az óvoda játszóterét tervezik felújítani.

Majd a Varga Ferenc József és Aradi Tibor humoristák léptek

színpadra. Este hat órától pedig a Frisson zenekar adott koncertet. A

kemping területén a legkisebbek póniszekerezés, pónilovaglás és li-

basimogató várta. A rendezõk legnagyobb örömére nagyon sokan ke-

resték fel az elsõ, hagyományteremtõ rendezvényt, jövõre biztosan

lesz folytatás.

4 Rendezvények

Márton-napi vigasság



(Folytatás a címlapról)
- Ki volt a mintaképe?
Elsõ helyen említeném szüleimet. Édesapám révén már egészen

kisgyermekkorom óta betekinthettem az orvosi hivatás rejtelmeibe.

Az orvosképzésem során is szerencsém volt találkozni néhány olyan

oktatóval, családorvossal, akik pozitív mintaképként szolgálhattak.

Emellett persze lehet említeni számos olyan magyar orvost, akik vi-

lágviszonylatban is nagy dolgokat vittek véghez, például Semmelweis

Ignác az anyák megmentõje.

- Napjainkban mit gondol a mindennapos betegellátásról, a
hatékony gyógyításról, megelõzésrõl?

Ez egy elég összetett kérdés mivel sok tényezõ befolyásolja a min-

dennapos betegellátást. Az orvostudomány folyamatos fejlõdésen

megy át, szerencsére napjainkra számos olyan megelõzési, szûrési és

vizsgálati lehetõség vált elérhetõvé, amely korábban nem igazán volt

hozzáférhetõ. Ez sokban segíti a mindennapos munkát. A mai rohanó

világban úgy gondolom különösen fontos, hogy odafigyeljünk ma-

gunkra pont az elõbb említett megelõzési és szûrési lehetõségek mi-

att is, érdemes idõben orvoshoz fordulni. Ezáltal sokszor elkerülhetõ-

vé  válik a súlyosabb állapot kialakulása. Elengedhetetlen, hogy a pá-

ciensek fontosnak tartsák saját egészségük megõrzését, csak ekkor

mûködhet kellõ hatékonysággal az orvos-beteg együttmûködés.

Mindez abban az esetben a legjobb, ha már egészen kora gyermek-

korban következetesen alakítjuk a picik egészség tudatosságát, így

felnõttként már természetes lesz számukra az önmagukra való odafi-

gyelés. Ennek elérésében egy vegyes praxisban kiemelt jelentõsége

van a háziorvosnak, mert szerencsés esetben elõfordulhat az, hogy

egészen a születéstõl a felnõttkoron át végigkövetheti a páciense élet-

útját, segítheti, hogy minél egészségesebb életet élhessen.

- Miért választotta Csopakot, ezt a csodálatos Balaton-parti te-
lepülést? 

A kérdés részben már választ is ad erre, mert Csopak egy csodála-

tos Balaton-parti település. Családommal régóta tervezzük, hogy

ezen a vidéken szeretnénk élni, és nagyon örülünk, hogy egy ilyen

gyönyörû helyre költözhetünk, mint Csopak.

- Hogyan kötõdik a Balatonhoz, Csopakhoz? Esetleg diákkori
élmények, családi kötelék?

Egészen csecsemõkorom óta nagyon sokszor megfordultunk a

környéken, sok nyarat töltöttünk itt, rengeteg szép emlék köt ide. A

szakorvos képzésem során lehetõségem nyílt két hónapot eltölteni

egy Balaton-parti vegyes háziorvosi praxisban, ahol többek között az

ott dolgozó orvosnak és asszisztenseinek és a barátságos helyi lako-

soknak köszönhetõen nagyon jó élményekkel és tapasztalatokkal

gazdagodhattam. Szüleimnek van egy kis szõlõje is a Balatonon így

ennek a mûvelésébe is besegítek, amikor idõm engedi. A nagyvárosi

nyüzsgésbõl kiszabadulva szõlõmetszés közben a tájban gyönyör-

ködve lehet a legjobban kikapcsolni. 

- Hogyan képzeli el a háziorvosi teendõit a gyakorlatban 2018-
tól?

Elsõ és legfontosabb teendõm, hogy megismerkedjek a helyi lako-

sokkal, célom, hogy minél elõbb kialakuljon egy bizalmi viszony kö-

zöttünk, amelyre alapozva hosszú távon sikeresen mûködhet a házior-

vosi ellátás. Azt szeretném, ha a lakosság minél kevesebbet érezne a

változásból, így azon dolgozunk, hogy minden zökkenõmentesen in-

duljon januártól. A rendelés helye Csopakon változni fog, egy teljesen

felújított, modern orvosi mûszerekkel ellátott rendelõben fogjuk kezde-

ni januártól a rendelést, de nem kell messzire menni a mostani rende-

lõtõl (az új rendelõ címe: Csopak, Fecske utca 1.), Paloznakon a meg-

szokott helyen folytatódik a rendelés. Az asszisztencia változatlan lesz,

ez mind nekem nagy segítség, mind a betegeknek könnyebbséget je-

lent. Szeretnék néhány újítást is bevezetni, amellyel megkönnyíthetem

a betegek életét. Terveim között szerepel egy internetes oldal indítása

már 2018. január 1-tõl, ahol a betegek hozzájuthatnak az aktuális infor-

mációkhoz, tájékozódhatnak a fontosabb betegségekrõl és egy inter-

netes idõpontfoglalási rendszert is szeretnék bevezetni. A weboldal a

következõ címen lesz elérhetõ: www.csopakrendelo.hu. Természete-

sen továbbra is lehetõség lesz elõjegyzés nélkül is megjelenni a rende-

lésen, vagy akár telefonon idõpontot kérni. A hosszú távú cél az, hogy

csökkentsük a betegek várakozási idejét, és minél nagyobb arányban

idõpontra jöjjenek a betegek. Az elõbbiekben már említettem, hogy a

megelõzés és szûrés kiemelt fontosságú, így ebben is szeretnék elõre-

lépést elérni például a szûréseken való részvétel növelésével, védõol-

tásokkal és már ismert krónikus betegségek esetén a rendszeres konzul-

táció, ellenõrzés lehetõségével.

- Ha esetleg bemutatná a családját, akikkel Csopakra költözik,
nekik mi a véleményük a változásról?

Feleségemmel 7 éve vagyunk házasok, idén májusban született

meg kisfiunk Tamás. Ugyan õ a legfiatalabb, mégis kikértük a véle-

ményét a költözésrõl, így vele is ellátogattunk Csopakra, nagyon jól

érezte magát itt, úgyhogy mindhármunk nevében mondhatom, hogy

várjuk ezt a változást. Szüleimrõl már tettem említést, van két testvé-

rem, egy bátyám, aki kutatóként dolgozik és egy húgom, aki jelenleg

a jogi tanulmányait folytatja. 

- Hogyan tölti a karácsonyt?
A Szentestét hagyományosan szûkebb családi körben töltjük, az

idei karácsonyt különösen várjuk, mivel ez lesz az elsõ ilyen alkalom

hármasban. Általában karácsony elsõ és második napján pedig a csa-

lád többi tagját, a szülõket látogatjuk meg. 

Ezúton szeretnék Áldott, Békés Karácsonyt kívánni minden ked-

ves olvasónak!
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Havi programunknak megfelelõen 15-én ellátogattunk a székesfe-
hérvári Szent István Múzeumba, ahol Seuso kincs Vándorkiállítás el-
sõ állomáshelye volt. Klubunkban nagy várakozás elõzte meg a láto-
gatást, hiszen a kincsek pár darabját már láttuk az elõzõ kiállításon,
szintén Székesfehérváron. Nagyszerû élmény volt látni ezeket a pá-
ratlan kidolgozású, gyönyörû darabokat. A mûkincsek megtekintése
mellett rövid áttekintést olvashattunk a kincsek történetérõl, értéké-
rõl, a római kori elit világáról. Kulturális élménnyel feltöltõdve átsé-
táltunk a Vörösmarty Színházba, ahol egy bohózatot néztünk meg. Is-
mét egy élményekben gazdag délutánt tölthettünk el együtt.

Októberben ünnepelte a 14. születésnapját a Nyugdíjas Klub. dr.
Károly Gabriella a Klub elnöke köszöntötte a vendégeket, klubtago-
kat. Az ünnepi alkalom arra is adott lehetõséget, hogy megköszönjük
az Önkormányzatnak, a Mandulavirág Óvodának és a Református
Általános Iskolának a rendezvényeinkhez nyújtott segítségét. Megdi-
csérte a kultúrcsoport, a tánccsoport és a háziasszonyok munkáját, és
köszönetet mondott mindazoknak, aki munkájukkal hozzájárultak a
Klub eredményes mûködéséhez, majd a 2017-es év eseményeit be-
mutató fotókból készített összeállítást vetítette le, bemutatva a klu-
bunkban zajló mozgalmas életet. Jó érzés volt viszontlátni, mennyi

minden történt ebben az évben is. Látos Jenõné Zsuzsa egy nyugdíja-
sokról szóló kedves verssel köszöntötte a megjelenteket, emlékezve
és emlékeztetve a szeretetre, a valahová tartozás érzésének fontossá-
gára. Születésnapi köszöntõt mondott Ambrus Tibor Polgármester úr.
dr. Akócsi Katalin a Református Asszonykör vezetõje, Tóthné Ferenc
Henriett, a Mandulavirág Óvoda vezetõje, dr. Tarnai Dezsõné, a
NABE csopaki csoportjának elnöke, Frick Attila, a Sáner János Kert-
barát Kör elnöke, és Szûcs István, a Horgászegyesület alelnöke.

Köszöntõjükben további jó egészséget és sikereket kívántak a Klub-
nak. Többen kiemelték a civil szervezetek összefogásának fontossá-
gát. A Klub asszonyai finom vacsorát fõztek, melyet mindenki jó ét-
vággyal fogyasztott el és dicsérték a hölgyek munkáját. Majd követ-
kezett a születésnapi torták felvágása. Polgár Mester Úr egy szép tor-
tával lepett meg bennünket, melyet ezúton is köszönünk. A klub tor-
táját is felszeleteltük és nagy élvezettel fogyasztottunk el a klubtagok
által készített süteményekkel együtt. Jó csopaki bor fogyasztása mel-
lett kellemes baráti beszélgetéssel zárult a délután.

A hónap utolsó szerdájára pedig a kultúr csoportunk Illés Gyula
mûveibõl készült összeállítással készül, melyrõl a következõ szám-
ban fogunk beszámolni.

dr. Horváth Imréné, dr. Károly Gabriella
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A Nyugdíjas Klub novemberi programjai

Falukarácsony
Mindenkit szeretettel vár 

Csopak Község Önkormányzata 
2017. december 22-én, 17 órakor 

a Csonkatoronynál!

Ünnepeljünk újra együtt!

December 31. este 22 órától
Szilveszter – Újév a Csonka toronynál – tûzijáték 

és DJ Zsiráf szilveszteri bulija



November 28-án, kedden este zsúfolásig megtelt a kultúrház. El-
sõként Vancsura Miklós a Balatonfüredi Rendõrkapitányság munka-
társa ismertette a települést érintõ közbiztonsági és intézkedési sta-
tisztikai adatait az idei évre vonatkozóan. Azt is elmondta, hogy de-
cembertõl a rendõrség házhoz megy, az idõsek áldozat válásának
megelõzésért majd a megváltozott, téli idõjárásra hívják fel a közle-
kedõk figyelmét. Felmerült, hogy 2018-tól az önkormányzat a rend-
õrséggel közösen térfigyelõ kamerarendszert épít ki a hatékonyabb
közbiztonság érdekében. A képviselõ testület egyhangú szavazással
fogadta el a rendõrségi beszámolót.

Ambrus Tibor polgármester környezetvédelmi beszámolójában ki-
emelte, hogy a település csatornázottsága 95%-ban már megoldott.
Jól látható, hogy köz és magánterületek gondozása egyre igényesebb
és szebb. A korábban elfogadott Csopaki Kódexnek köszönhetõen
mára szigorú és ellenõrzött szõlõmûvelés folyik a település közigaz-
gatási területén. Elkészült a település arculati kézikönyve és a Csopak
értékei kiadvány, amely a település értéktára is egyben- Jó eséllyel
pályázunk arra, hogy a Csopaki Olaszrizling bekerülhet az országos
értéktárba – fogalmazott a polgármester.

Majd diavetítéses elõadásában Ambrus Tibor kiemelte, hogy a te-
lepülés 2017-es költségvetési fõösszege elérte az 1333,9 millió forintot.

Rekord árbevételt produkált az idei szezonban a strand mintegy 125
millió forint nettó árbevétel mellet 59 millió forint kiadás mellett. Ör-
vendetes az általános iskolai létszám is a jelenlegi tanévben már 156
diák tanul az intézményben. A KSH január elsejei adatai szerint a te-
lepülés állandó lakosainak száma 2138 fõre emelkedett. 

Az idei évben újabb strandfejlesztés történt, óriás csúszda, well-
nesz részleg kialításával, befejezõdött a Kossuth utca alsó részének
járda felújítása, a református általános iskola napelemes fejlesztése, a
volt apáca strand helyén gyönyörû pihenõhely lett kialakítva. A pol-
gármester elmondta, hogy a település hagyományos év végi fogadá-
sán mutatják be az új háziorvost, Dr. Imre Bencét, aki majd január el-
seje után látja el háziorvosi teendõket a településen.

Közmeghallgatás

A Sáner János Kertbarátkör tagjai 2017. 10. 27-én szakmai talál-
kozón vettek részt a 2014. január 1-tõl a Nemzeti Agrárkutatási és
Innovációs Központ részeként tevékenykedõ Szõlészeti és Borászati
Kutatóintézet Badacsonyi Kutató Állomásán.

A vendégeket Dr. Majer János intézetigazgató fogadta. Az intézet-
igazgató úr röviden bemutatta az intézet múltját és fõbb feladatait, ame-
lyet az intézet honlapja is felsorol (http://www.szbki-badacsony.hu/). En-
gedélyükkel idézünk a honlapról.

„Az Intézet jogelõdje, a Badacsonyi Szõlészeti és Borászati Kísérleti
Állomás 1951-ben alakult. Az intézmény 1972-ig Kutatóállomássá fejlõ-
dött és jelentõs sikereket ért el a kutatás és szaktanácsadás területén. Az
1982-es átszervezés, csakúgy mint a Badacsonyi Állami Gazdasághoz
való csatolása megállította a kutatási lehetõségek fejlõdését és érzékelhe-
tõ hanyatlást hozott. Az Állami Gazdaság felszámolása után a pécsi Szõ-
lészeti és Borászati Kutató Intézet vállalta magára a kutatási tevékenység
újjászervezését. FVM döntés alapján 2002. január 1-jén megalakult az
FVM badacsonyi Szõlészeti és Borászati Kutatóintézete és megkezdte
önálló mûködését. 2008. március 15-vel az FVM miniszter Megszüntetõ
okirata nyomán az Intézet a Pannon Egyetemhez integrálódott és a továb-
biakban az Agrártudományi Centrum részeként folytatja mûködését.
Kormányhatározat alapján 2014. január 1-jétõl Intézetünk a Nemzeti Ag-
rárkutatási és Innovációs Központ részeként folytatja tevékenységét.

Feladataink elvégzése mellett Kutatóintézetünk az alábbi szolgáltatá-
sokat nyújtja:

- Az AKG-hoz kacsolódó szaktanácsadás és az ezekhez szükséges
vizsgálatok elvégzése;

- Talaj-, bor-, és növényi minták akkreditált laboratóriumi vizsgálata;
- Szõlõértékesítés; - Borértékesítés, borkóstolók lebonyolítása; 
- Oltóvesszõk forgalmazása; - Rügyboncolásos rügyvizsgálatok;
- Marketingstratégiák készítése.
A kutatóhelyen folytatott kísérleti, kutatási munka az alábbi témák kö-

ré csoportosul:
- Biológiai alapok fenntartása és fejlesztése.
- Fajtaérték kutatás (a Balaton régióra koncentrálva)
- Kéknyelû program; 
- Klónszelekciós nemesítés, a klónok értékvizsgálata, elterjesztése;
- Integrált szõlõtermesztési-borászati módszerek kutatása;
- Bormarketing stratégiák elemzése.
Az Intézet legfontosabb eredményeit a nemesítés, fajtaérték-kutatás és

a környezetbarát szõlõtermesztési módszerek vizsgálata terén érte el. A
nemesítési tevékenység eredményeit számos Olaszrizling, Szürkebarát és
Rajnai rizling klón, valamint néhány új szõlõfajta, név szerint: Zeus, Ze-
fír, Vulcanus és Rózsakõ jelzi.

A fajtaérték kutatás keretein belül a Balaton régió jellemzõ fajtáinak
szõlészeti és borászati vizsgálata folyik. A fajtaérték kutatások eredmé-
nyeit többek között a ‘Juhfark’ és a ‘Budai’ fajták újra elismerése is jelzi.

A Kéknyelû programban különbözõ tõkemûvelés-módokat, porzófajtákat
és telepítési kombinációkat vizsgálnak. 

Az integrált szõlõtermesztés téma keretein belül a ragadozó atkák átte-
lepítésével, populációjuk megõrzésével, valamint a szõlõmolyok rajzásdi-
namikájának vizsgálatával kapcsolatos témákban értünk el a termelésben is
könnyen hasznosítható eredményeket. A gombabetegségek mûszeres elõ-
rejelzésében szerzett tapasztalatok segítik a térség szõlõtermelõit az integ-
rált növényvédelem megvalósításában. A talajmûvelési és trágyázási kísér-
letek eredményei a szaktanácsadáson keresztül a gyakorlatban is érvénye-
sülnek. A külsõ kapcsolatok kialakításánál arra törekedtünk, hogy az intéz-
ménynek szakmai centrum jelleget is adjunk. Ebbõl a meggondolásból ad
otthont az Intézet több hegyközségi szervezetnek és az OBI területi fõfel-
ügyelõjének is. 2006-tól az idõközben megalakult Balatoni Borvidéki Ré-
gió székhelye is a Kutatóintézet badacsonyi központjában van.

Az Intézet 18 hektáros szõlõterülete a borvidék szívében, a Bada-
csony-hegy oldalában, csodálatos panorámájú helyen fekszik. (forrás:
http://www.szbki-badacsony.hu/)

A fentiekrõl részletessebben, a napi tevékenységekrõl, továbbá a ku-
tatott szõlõfajtákról Németh Csaba kutató mérnök tartott szakszerû és
részletes elõadást, amelyet a terület bejárása közben hallgatott meg a kö-
zel 35 fõs csoport.

Megállapították a jelenlévõk, hogy az éghajlatváltozásra reagálnia kell
minden szõlõszettel foglalkozó gazdálkodónak, vagy kistermelõnek. Kide-
rült, hogy a kártevõk elleni védekezés új módszereit is kutatják az intézetben. 

Kiemelésre méltó az intézet Kéknyelû programja. Errõl ezt találjuk az
intézet honlapján:

„A Kéknyelû Program Badacsonyban
A majdnem kipusztult, autochton fajtával kapcsolatban Kutatóintéze-

tünk indított marketingtevékenységet és kutatási programot a 90-es évek-
ben. Mára a Kéknyelû a Badacsonyi borvidék fontos tájfajtája, neve ösz-
szeforrt a borvidék nevével, híre határainkon túl is jól ismer.

Kutatóintézetünk október elején kezdeményezte a fajta felvételét a Nemze-
ti Értéktárba, amely a hivatalos Hungarikummá válás egyik fontos lépcsõje.”

A programot az intézet szõlõfeldolgozójának és borászatának bemuta-
tója zárta, amelyet Dr. Szõke Barna borászati vezetõ tartott. A különbö-
zõ borvidékek bormintái, az eszközök és berendezések egy jól felszerelt,
feladatait teljesen körûen betöltõ intézmény képét mutatták.

Búcsúzóul egy 6 tételes borkostolón vettek részt a vendégek.
Összefoglalásként megjegyezhetõ, hogy az intézetben a múlt értékei-

nek megõrzése és továbbfejlesztése mellett alapos támaszt adnak a szõ-
lõtermesztõknek és borászoknak. Minden szõlõsgazdának érdemes
igénybe vennie az intézmény szolgáltatásait.

A fentieket lejegyezte: Gál József, a Sáner János Kertbarátkör tagja.
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Aktív borászati szakmai élet zajlik Csopakon a Sáner János Kertbarátkörben!
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Csopak Naptár 2018
Örömmel tájékoztatjuk a Csopakiakat és Csopakot szeretõket, hogy
a 2018-as naptár elkészítése folyamatban van. A négytagú zsûri nem
volt könnyû helyzetben, mert a beküldött fotókból az elõválogatást
követõen 178 alkotást, pillanatfelvételt kellett a fotók minõségének
és kompozíciójának figyelembe vételével, valamint a szavazatok
alapján értékelnie.
Az elkészült naptár a Polgármesteri Hivatal nyitva tartási rendjében
2017. december 21-én,
csütörtökön szemé-
lyesen átvehetõ a
készlet erejéig (csa-
ládonként max. 3 db).
A postai úton törté-
nõ kézbesítést, pos-
tai utánvéttel tudjuk
biztosítani.
Csopak Község Ön-

kormányzata

Újszülött babák Csopakon
Perei Noémi
Született: 2017. november 23-án, 3400 gr súllyal.
Szülei: Horváth Margit és Perei Dániel

Érsek Barnabás
Született: 2017. november 26-án, 2950 gr súllyal.
Szülei: Borvendég-Deszkás Rita és Érsek László

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

3 arany, egy ezüst, egy bronz

Veszprém, 2017. november 19. – Veszprém megyei küzdelmi taek-
won-do bajnokság.
A csopaki Hullámtörõk Taekwon-do Klub 4 versenyzõje (Gábor Bian-
ka, Huszár Vanda, Lakatos Marco és Steinhausz Gergõ), kimagasló
egyéni teljesítményekkel egyéniben 2 arany-, egy ezüst- és egy bronzér-
met, valamint Gábor Bianka nõi csapatküzdelemben aranyérmet szerzett.

Harcmûvészet+Közösség+Életérzés=Hullámtörõk TKD

Migráció hatása Európára

November 27-én, „A migráció hatása Európára” címmel tartott elõadást

Georg Spöttle, biztonságpolitikai szakértõ, külpolitikai tanácsadó. A

kultúrház zsúfolásig megtelt tegnap este érdeklõdõkkel. Az elõadást

követõen a résztvevõk kérdéseire válaszolt a volt terrorelhárító tiszt.
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