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„A magyar kultúra holnapunk reménye és záloga” 
– a Magyar Kultúra Napja a református templomban

Az elmúlt évek hagyományainak megfelelõen idén is a Csopaki

Református Általános Iskola diákjai adtak mûsort a Magyar Kultúra

Napján, a Himnusz születésének 195. évfordulóján, a vasárnapi isten-

tisztelet keretén belül.

A rövid, ám annál meghittebb elõadáson a diákok verses-zenés

összeállításukban a magyar kultúra évszázadokra visszanyúló örök-

ségét, valamint a Himnusz keletkezésének történetét idézték fel. A gi-

tárkíséret és a felkészítõ tanár, Szmik György hegedûn való közremû-

ködése különösen szép hangzást adott a gyermekek mûsorának.

A prédikációban ifj. Tislér Géza református lelkész a Himnusz

megtépázott múltunkon átívelõ megtartó erejére és idõtlen üzenetére

hívta fel a figyelmet. Mint mondta, Kölcsey Ferenc költeménye elsõ-

sorban nem egyszerû vers, dalocska – a Himnusz nemzeti imánk,

amely a magyar emberek lelkébõl szakadt fel. Így lett a magyar em-

berek emlékezetének legfontosabb sarokköve. A nemzeti kultúránk

és a vallás valaha sokkal szorosabban összekapcsolódott, hiszen e két

kifejezés is – kultúra és kultusz – egy tõrõl fakad.

A tiszteletes szavaival élve: „A magyar kultúra holnapunk remé-

nye és záloga” – amiért azonban a legtöbbet „ma” tudunk tenni.

Varga Kende Lõrinc

Sikeres pályázatok, több tízmillió forintos beruházások
Ambrus Tibor polgármester a jelentõs fejlesztésekrõl, és a tervszerû, racionális költségvetésrõl beszélt

Csopak neve egybeforr a tiszta, rendezett településsel, a ven-
dégszeretõ emberekkel, a színes, változatos rendezvényekkel, a
hagyományõrzéssel, és persze a szemmel látható beruházásokkal.
Természetesen lehetne még sorolni a pozitív példákat, de akkor
az egy teljes újságot betöltene. 

Ambrus Tibor polgármester örömmel fogad az irodájában. Van is

mire büszkének lennie, hiszen több megnyert és függõben lévõ pályá-

zatuk van, melyeknek köszönhetõen jelentõs fejlesztések valósultak

és valósulnak meg Csopakon. Mint mondja, mindig árgus szemekkel

figyelik a pályázati kiírásokat, ebben nagy segítségére vannak a hiva-

tal munkatársai. Igazi, egységes csapatot alkotnak.
– Kezdeném azzal a fejlesztésünkkel, mely már befejezõdött. A Ba-

laton Fejlesztési Tanács támogatásával, Csopak nyugati sétánysza-
kaszán, horgász és kerékpáros pihenõt alakítottunk ki. Az Apáca
strandnál megépült egy fitnesspark. Mindez tovább emeli az infrast-
ruktúra színvonalát, a vendégek komfort-érzetét. A 10 milliós költség
felét a BFT biztosította. Ráadásul a közelében lévõ horgászhely is
megújult, a horgászok kulturáltabb körülmények között hódolhatnak
szeretett sportáguknak.

A Csopaki Református Általános Iskola napelemes fejlesztése cí-
mû pályázaton 14 millió 325 ezer forint vissza nem térítendõ támo-
gatásban részesültek. A projekt megvalósítása során az iskola épüle-
tén 101 darabból álló, 23 kilowattos napelemrendszert építettek ki,
saját villamosenergia-igény kielégítése céljából. Az önkormányzat
energiahatékonyságot célzó fejlesztése, a fosszilis energiahordozók-
ból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését
szolgálja. A megújuló energiaforrások használata várhatóan jelentõs
megtakarítást is eredményez az iskola villamosenergia-költségeiben.

(Folytatás a 3. oldalon)



2 Események

Bemutatkozik a Polgármesteri Hivatal két új kollégája
A tavaly sikeresen megnyert EFOP pályázat keretén belül a

Polgármesteri Hivatalnak lehetõsége nyílt, két új munkatárs al-
kalmazására, akik az újság hasábjain is bemutatkoznak. 

Annak ellenére, hogy én nem
mondhatom magamat tõsgyökeres fa-
lubelinek – a Pest megyei Biatorbá-
gyon nõttem fel –, a Csopakhoz való
kötõdésem feleségemrõl – aki viszont
innen származik – hamar átragadt rám
is, így több mint két évvel ezelõtt úgy
döntöttünk, hogy itt telepedünk le.
Azóta megszületett kislányunk, Luca
Zoé is, akivel igazán kiteljesedhetett
az ideköltözésünk.

Bár német nyelv, irodalom és kul-
túra szakot végeztem az ELTÉ-n, a
kulturális szféra is felkeltette az ér-
deklõdésemet, így a jelenleg is még
zajló egyetemi – irodalomtudományi,
doktori iskolai – tanulmányaim mel-
lett ideköltözésünkkor a balatonalmá-
di Pannónia Kulturális Központban
kezdtem el dolgozni, mûvelõdésszer-
vezõként. Amellett, hogy pályakezdõként megtapasztalhattam és
megismerhettem a rendezvényszervezés praktikáit, mögé tekinthet-
tem a színfalak mögött zajló, izgalmas világnak is. Bõ egy év után
amellett határoztam, hogy megszerzett tudásomat saját települése-
men szeretném kamatoztatni, így sikeresen – egy EFOP pályázatnak
köszönhetõen – bekerültem a csopaki mûvelõdésszervezõi csapatba,
ahol együtt, egy rendkívül produktív környezetben valósíthatjuk
meg színes elképzeléseinket.

Bízom benne, hogy ezek az elképzeléseink a falu közösségének
közremûködésével együtt örömteli realitássá válnak!

Varga Kende Lõrinc

Idén januárban lettem 42 éves. Két gyönyörû gyermekem van: Ré-

ka 15 éves, Gergõ 13 éves, mindegyik már a „fejemre nõtt”, mondjuk

nem nehéz, hiszen nem vagyok egy kosárlabdázó alkat. 

Hat és fél év után döntöttem úgy,

hogy Lovast otthagyva, – ahol rendez-

vényszervezõ, teleházvezetõ, könyvtá-

ros és a Lovasi Hírek szerkesztõje vol-

tam – „átigazolok” Csopakra. Szá-

momra mindez nagy kihívással ér fel,

hiszen szeretnék itt is bizonyítani! Re-

mélem, hogy ötleteimmel, kapcsolata-

immal, hozzá tudom segíteni Csopakot

ahhoz, hogy minél több nívós elõadás,

rendezvény legyen. 

Szeretném, ha a Csopaki Hírek is

„megújulna”, már a mostani számban

is több cikkem megjelenik. Ötleteim,

további terveim vannak ezzel kap-

csolatban, de én is arra szeretném

Önöket kérni, – mint tette azt Polgár-

mester Úr – hogy szerkesszük együtt

az újságot. 

Apropó sajtó! Fontosnak tartom, hogy Csopak a helyi médiákon

kívül, a megyei és országos sajtóorgánumokban is megjelenjen. A

pozitív hangvételû írásokra, tudósításokra igenis szüksége van

Csopaknak. Örülnék annak, ha egy év múlva, – amikor visszate-

kintünk 2018-ra – arról számolhatok majd be Önöknek, hogy egy

sikeres év van a hátunk mögött. Tegyünk közösen Csopakért, vá-

rom véleményüket a rendezvényeket illetõen is!

Szendi Péter

Fotó: László György

Balról-jobbra: Varga Kende Lõrinc és Szendi Péter

Összefogás a civilekkel
– sok közös rendezvény valósul meg idén

Január 17-én a kultúrházban, Ambrus Tibor polgármester meghí-
vására, a helyi civil szervezetek vezetõi találkoztak, hogy megbe-
széljék az idei rendezvényeket. Kónyáné Oravecz Aliz mûvelõdés-
szervezõ, legelõször bemutatta a két új munkatársat: Szendi Pétert és
Varga Kende Lõrincet, akik egy EFOP-os megnyert pályázat által
kezdték meg a munkát év elején.

Ezután került sor az önkormányzat és az EFOP által támogatott
rendezvények ismertetésére. A megbeszélésen fontosnak tartották,
hogy a civil szervezetek aktívan vegyenek részt ezeken az eseménye-
ken, és akár közös programokat is szervezzenek. Mint ismeretes a
Csopaki Református Általános Iskola is nyert pályázatot, mely ren-
dezvényeket szintén elõtérbe helyeznek az idei évben.

A megbeszélésen a többi civil szervezet vezetõi is ismertették a
saját, már jól bevált, hagyományos programjaikat, de újításokra is
sor kerül. Természetesen mindezen eseményekrõl idõben tájékoztat-
juk kedves olvasóinkat az újságban, illetve a község honlapján és
Facebook oldalán is. Szendi Péter

Kérjük adója 1%-ával támogassa a Csopak
Településért Közalapítványt: 18924354-1-19

Segítségüket és támogatásukat köszönjük!

Tisztelt Csopakiak, kedves Olvasó!
A korábbiakhoz hasonlóan beszámolunk rendezvényeinkrõl, a te-

lepülésünket érintõ fejlesztésekrõl, de szeretnénk, ha még több infor-

máció jutna el Önökhöz. Ezentúl több interjút, riportot olvashatnak a

Csopakon élõ és községünkért tenni akaró emberekrõl, civil szerve-

zetekrõl, akikre méltán büszkék lehetünk. 

Azon vagyunk, hogy idõben értesüljenek a közeljövõben megren-

dezésre kerülõ, színes, változatos programjainkról. 

Szeretnénk, ha Önök is hozzájárulnának tanácsaikkal, ötleteikkel,

hogy kiket vagy mit szeretnének látni a Csopaki Hírekben. Milyen

állandó rovatokat indítsunk el? Mi az, amire kíváncsiak, amit szíve-

sen olvasnának? Szeretnék állandó rovatokat elindítani az újságban.

Az elfeledett magyar ételekrõl, minden hónapban megjelenik egy-

egy recept, Gál Tamás mesterszakácstól. 

Dr. Imre Bence háziorvos pedig, orvosi tanácsokkal szolgál

az újság hasábjain keresztül. Szerkesszük együtt a Csopaki Hí-

reket! 

Köszönettel: 

Ambrus Tibor polgármester

Kérjük javaslataikat, ötleteiket a marketing@csopak.hu e-mail
címre szíveskedjenek eljuttatni. Elõre is köszönjük!



(Folytatás a címlapról)
– Az egyik legjelentõsebb beruházásunk, reményeim szerint idén

nyárra elkészül. Célunk, hogy az óvodából a konyha átköltözne az Üdü-
lõfalu és Kempingbe. Az óvodában a meglévõ konyhát, melegítõ kony-
hává és tornaszobává alakítanánk át, míg az üdülõfaluban, egy korsze-
rû, az európai normáknak megfelelõ konyha épülne, mely a késõbbiek
során további funkciókat is elláthatna a közétkeztetésen kívül. Gondolok
itt esküvõk, konferenciák és egyéb rendezvények lebonyolítására. Itt
egyébként egy 117 millió forintos TOP-os pályázatot nyertünk. Kíván-
csian várom, hogy milyen árajánlatok érkeznek be a közbeszerzéskor,
mert azt azért tudni kell, hogy az építõiparban megemelkedtek az árak,
ráadásul nehéz jó vállalkozókat, kivitelezõket is találni – folytatja to-
vább az idei várható fejlesztések ismertetését a település elsõ embere. 

Az önkormányzat nyert egy közel 60 millió forintos EFOP-os pá-
lyázatot. A projektben meghatározott feladatok egy része, a hátrányos
helyzetû társadalmi csoportok felzárkóztatására, foglalkoztathatósá-
guk elõsegítésére, munka erõpiaci helyzetük erõsítésére, az egyes köz-
szolgáltatások minõségének és hatékonyságának fejlesztésére, vala-
mint a helyi esélyegyenlõségi programban (HEP) meghatározott cél-
csoportok helyzetének javítására irányul. A megvalósításában Bala-
tonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ is részt vesz. Egyéni
kompetencia felmérések után, képzési alternatívák ajánlásával segítik
a programban résztvevõket. A projekt nagy hangsúlyt fektet a civil
szervezetek hatékonyabb együttmûködésének elõsegítésére, ennek ér-
dekében több olyan közösségi program is megvalósításra kerül majd,
ami ezt a célt szolgálja. Színesedik a rendezvénypaletta is, hiszen töb-
bek között lesz filmklub, sport- és egészségnap. A rendezvények,
programok szervezését, a projekt lebonyolítását, a pályázat keretében
alkalmazott két kolléga, Szendi Péter és Varga Kende Lõrinc végzi.

Folyamatban van a hivatal informatikai rendszerének a felújítása,
ez az úgynevezett ASP. Itt 6 millió forintos pályázati pénzt nyert el
az önkormányzat, melybõl új számítógépeket, technikai eszközöket
vásároltak. Két évvel ezelõtt egy nagyon jól sikerült testvérvárosi ta-
lálkozó volt Csopakon, jelentõs pályázati forrásból. Most is beadták
a támogatási kérelmüket, mely 18 ezer euro lenne, és a tervek szerint
augusztusban, sokrétû programokkal látják vendégül Csopak testvér-
településeit. 

Egy község életében a leglátványosabb dolog, az infrastrukturális
beruházások, jelentõs fejlesztések lesznek ebben az évben. Ambrus
Tibor polgármester örömmel számolt be a jó hírekrõl. – Az önkor-
mányzat 200 millió forint vissza nem térítendõ kormányzati céltámo-
gatásban részesült, melyet közútjaink burkolat felújítására fordíthat-
nánk. A támogatói okiratot a Belügyminisztériummal megkötöttük, a
támogatás felhasználásával, megfelelõ árajánlat esetén, ígéretünk-
höz híven a beérkezett ajánlatok alapján 10–12 utca felújítása való-
sulhat meg. Itt szeretném megköszönni Dr. Kontrát Károly ország-
gyûlési képviselõ segítését, támogatását. Ugyanakkor folytatódik to-
vább a Fürdõ utca mentén a járdafelújítás is, melyre 15 millió forin-
tos támogatást kaptunk. Mindez azt jelenti, hogy a 71-es fõúttól, a
strand bejáratáig, felújulna a járda, ehhez persze kell majd önkor-
mányzati pénzt is biztosítanunk.

A település elsõ embere megemlítette még, hogy a külterületi utak
felújítására és gépbeszerzésére 18 millió forint pályázati pénzt nyertek
el. Nemrég adták be a zártkertek megközelítését javító pályázatukat.
Itt a Csákány-hegyi úton, mintegy 600 méteres útszakasz újulna meg. 

– Amint az látható, nagyon sok és látványos fejlesztés lesz idén
Csopakon. Tisztában vagyok vele, hogy rengeteg olyan munka van,
amit még meg kellene valósítani. Vannak olyan útjaink, amelyek
rossz állapotban vannak, de a környezetükben, jelen pillanatban épít-
kezések folynak. Ilyen a Kilátó és a Szérûskert utcák, amint befejezõd-
nek az építkezések, természetesen az önkormányzat azon van, hogy
ezek az utcák is felújításra kerüljenek. Itt szeretném megköszönni az
ott lakóknak az eddigi türelmét, és arra szeretném õket kérni, hogy
egy kis ideig meg legyenek toleránsak. Egy nagyon szigorú és fegyel-
mezett költségvetés várható idén. Képviselõ társaimtól, az intézmé-
nyek vezetõitõl, a hivatal munkatársaitól azt kértem, hogy szívesked-
jenek figyelembe venni mindezt. A sok pályázatnak köszönhetõen,
több önrészt is kell biztosítanunk. Csopak most egy olyan lehetõség
elõtt áll, ami nemcsak a vagyonunkat, hanem a komfortérzetünket is
megnöveli – zárta szavait Ambrus Tibor polgármester. 

Szöveg és fotó: Szendi Péter
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Kiváló körülmények között fogadja a betegeket Dr. Imre Bence háziorvos
Január 1-jétõl Dr. Imre Bence látja el Csopakon és

Paloznakon a körzeti orvosi praxist. A 34 éves doktor Budapest-
rõl költözött le családjával Csopakra, ahol egy új, jól felszerelt
rendelõben fogadja a betegeket. 

Az új körzeti orvos, ahogy szokták mondani, az európai normák-
nak megfelelõ körülmények között fogadja a betegeket a Fecske ut-
cában. Minden adott ahhoz, hogy a nemrégiben átadott rendelõ, a leg-
újabb, legszigorúbb elvárásoknak megfeleljen. Barátságos környeze-
tet sikerült kialakítani, ügyelve a gyerekekre is. – Az orvostudomány
folyamatos fejlõdésen megy át, szerencsére napjainkban számos
olyan megelõzési, szûrési és vizsgálati lehetõség vált elkérhetõvé,

amely korábban nem igazán volt hozzáférhetõ. Ez sokban segíti a
mindennapos munkát. A rendelõben mi is igyekszünk minél több vizs-
gálati lehetõséget biztosítani pácienseink részére, és a háziorvosi el-
látás keretein belül megoldható problémákat helyben megoldani. A
kezdeti nagyobb érdeklõdés miatt egy kicsit hosszabb lehet a várako-
zási idõ a rendelõben, mindenkit ellátunk és ezúton is köszönjük pá-
cienseink türelmét. Érdemes telefonon elõzetesen érdeklõdni, akár
aznap, amikor jönni szeretnének a 87/782-484-es telefonszámon. 

A doktor úr fontosnak tartja, hogy létrehoztak egy weboldalt, ame-
lyen keresztül a késõbbiek során a betegek idõpontot is tudnak kérni,
emellett már most is lehetõség van a telefonos idõpontfoglalásra, ez-
zel az a céljuk, hogy csökkenjen a várakozási idõ a rendelõben. A fo-
lyamatosan fejlesztés alatt álló weboldalt, a www.csopakrendelo.hu
oldalon érhetik el. A rendelési idõn kívül, hasznos információkat kap-
hatnak a betegek, tudomást lehet szerezni a rendelési idõrõl és az ak-
tuális hírekrõl. 

A páciensek is örülnek annak, hogy korszerû körülmények között
várja õket a háziorvos január elejétõl. A Fecske utcában megtalálha-
tó új rendelõ, könnyen megközelíthetõ, a bejárat nem a lépcsõházból,
hanem kintrõl nyílik, a ház Kossuth utcától távolabbi végén körbe
járda vezet a bejárathoz. Dr. Imre Bence kiemelte, hogy egy szép, vi-
lágos és tiszta helyiségben dolgozhatnak, ahol a betegek kényelme és
az egész rendelés komfortja biztosított.

Szendi Péter
Fotó: László György

Sikeres pályázatok, több tízmillió forintos beruházások



Tavaly tavasszal nyújtotta be Magyarország Kormányának
felhívására az iskola a támogatási kérelmét, melynek célja, az if-
júsági civil szervezetek, önkormányzatok, gazdasági szervezetek,
egyházi intézmények bevonásával, a vidéki települések helyben
megtartó erejének növelése.

– A projekt keretében növeljük a Csopakon elérhetõ közösségi
programok számát. Megvalósításával hozzájárulunk az iskola, a ci-
vil-, egyházi-, ifjúsági szervezetek, csoportok, közösségek, helyi gaz-
dasági szereplõk együttmûködõ képességének, és a társadalom felé
történõ nyitásának növeléséhez. Az iskola több mint 27 és fél millió
forintot nyert el, 100 százalékos támogatottsággal, a református egy-
házzal karöltve – kezdi a megnyert EFOP-os pályázat ismertetését
Huszár Péterné igazgató. 

A támogatás kitér arra is, hogy hozzájárulnak a társadalmi aktivi-
tás erõsödéséhez és a családok tevékeny részvételéhez, továbbá növe-
lik az önkéntes tevékenységeket végzõk számát. Az együttmûködés
által hozzájárulnak ahhoz, hogy a településen mûködõ iskola képessé
váljon külsõ, ifjúsággal foglalkozó szervezetek, közösségek „befoga-
dására”, integrálására, a szabadidõ hasznos eltöltéséhez.

A tavaly novemberben induló projekt során hat területet jelöltek
ki, mondja Huszár Péterné igazgató. -Nemzeti ünnepeinken hagyomá-
nyosan az iskola diákjai adják a mûsort. A március 15. ünnepséghez
együttmûködési megállapodást kötöttünk a Csopak Táncegyüttessel,
hogy az iskola felsõ tagozatosainak táncosaival együtt, egy színvona-
las programot adjanak elõ. Gégény Marianna magyar tanárnõ pedig
összeállít egy irodalmi mûsort, hogy méltóképpen emlékezzünk meg
hõseinkre. Ezen a napon még egy történész is elõadást tart, ráadásul
az ünnep hangulatát emeli még a balatonfüredi Reformkori Hagyo-
mányõrzõk Társasága a jelenlétükkel, akik egy viseleti bemutatót tar-
tanak. Ugyanezt a mûsort másnap Paloznakon is bemutatjuk, hisz ez
is hozzátartozik a pályázathoz.

Májusban egy sportnapot szerveznek a falu részére. Több korosz-
tályt szeretnének megszólítani, bevonva a helyi civil szervezeteket,
családokat, hiszen ez a nap majd értük szól. Futóversenyek, focibaj-
nokság, ügyességi-játékos vetélkedõk szerepelnének a széles palettán.
Lenne egy közös ebéd is, amikor a szülõk és a tanárok kötetlenül tud-
nának egymással beszélgetni. A református egyház területébõl, – mely
a Fecske utca végében található – leválasztottak egy kis részt, ezt elke-
rítették, ide már bokrokat ültettek, de tavasszal, a gyerekekkel karölt-
ve, gyümölcsfákat és zöldségeket is szeretnének termeszteni, illetve
madáretetõket kihelyezni. Minden egyes osztálynak lenne egy kis kert-
je, melyet saját maguk gondoznának. A cél az, hogy a gyerekek meg-
tanulják, hogy milyen is az, amikor az ember saját magának termel. 

A kétéves projekt ideje alatt tíz alkalommal szerveznek színházi
elõadásokat a kultúrházban, gyerekek és felnõttek részére. Ebbõl már
négy darab lement, február közepén pedig egy musicallel folytatódik
mindez. A Református Asszonykörrel összefogva a Gyülekezeti Ház-
ban az érdeklõdõk megismerkedhetnek, és meg is kóstolhatják a ka-
rácsonyi és húsvéti ételeket. Fülöp László mesterszakács tavaly már
tanácsokat is adott ezzel kapcsolatban. 

Csopakon már évek óta sikeresen mûködik a madárijesztõk készí-
tésének versenye, melynek szervezõje eddig a Nõk a Balatonért
Egyesület csopaki csoportja volt. A támogatásnak köszönhetõen bõ-
víteni szeretnék a kínálatot. Létrehoznak egy úgynevezett mestersé-
gek udvarát, ahol lesz kovácsmûhely, bõrdíszmûves, mindenféle né-
pi tevékenység. További változás, hogy a szeptemberi rendezvény-
nek nem a Plul-malom ad otthont, hanem az Üdülõfalu és Kemping,
hiszen ott nagyobb a tér, többen elférnek. Természetesen idén sem

maradhat el a langalló-, lángos- és kürtöskalácssütés, és a tervek kö-
zött szerepel az Alma együttes koncertje. A madárijesztõk elkészíté-
séhez az alapanyagot szintén a pályázati forrásból finanszírozzák.
Huszár Péterné nem titkolt célja az, hogy ez a pályázat abban is se-
gítséget nyújt, hogy az iskola szorosabb kapcsolatot szeretne ápolni a
helyi civil szervezetekkel és családokkal.

Szendi Péter
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Szorosabbra kívánja fûzni a Csopaki Református Általános Iskola
a kapcsolatot a helyi civil szervezetekkel és a családokkal

Több millió forintos pályázati támogatást nyert el az intézmény

Iskolaválasztás
Minden nagycsoportos gyermek szüleit január-február környékén

elkezdi foglalkoztatni az iskolaválasztás kérdése. Ez természetesen
minden család életében fontos, hiszen gyermekünk jövõjét határoz-
hatjuk meg azzal, hogy hogyan választunk iskolát.

Milyen szempontokat vegyünk figyelembe?
Kétgyermekes édesanyaként, sok éve tanító pedagógusként azt

gondolom, hogy gyermekünknek nagy biztonságot ad, ha iskolai osz-
tályában ismerõs gyerekekkel jár együtt. Fontos szempontnak tartom,
hogy az iskola közel legyen, így nem kell felesleges idõt utazással töl-
teni. Nagyon sok iskola hangzatos tagozatokkal – nyelv, informatika –
várja leendõ diákjait. Ez egy alsó tagozatos kisgyermek számára telje-
sen felesleges. Persze a késõbbiekben mindez fontos lesz, de nem egy
iskolát kezdõ kisgyermek számára. Neki legfontosabb a biztonság, az,
hogy a tanító nénik személyében megtalálja azt az embert, akinek min-
den szava hiteles, akiben feltétel nélkül megbízik. Akinek a kedvéért
megpróbál szépen írni, rajzolni, számolni, jól viselkedni. Aki mindent
megtesz azért, hogy gyermekünk jól érezze magát az iskolában. Fon-
tos az iskola környezete is. Egy környezetére igényes, tiszta, eszkö-
zökkel jól felszerelt iskola is pozitívan hat. 

A legfontosabb azonban az, hogy az iskolába kerülõ gyermek
érett legyen az elsõ osztály megkezdésére. Az idõ elõtt beiskolázott
gyermeknek a sok sikertelenség hatására egy életre elmegy a kedve
a tanulástól. A kudarcot sem õ, sem a szülõ nem tudja feldolgozni,
sok estben mindez a család egész további életére kihat. Nem marad
le semmirõl, ha egy évvel késõbb kerül iskolába!

A Csopaki Református Általános Iskola pedagógusai nevében
szeretettel hívom az érdeklõdõket intézményünk rendezvényeire,
nyílt napjaira, iskolaváró foglalkozásaira. Bõvebb információkat is-
kolánk honlapján olvashatnak, illetve személyes megkereséseiket is
szívesen fogadjuk!

Sikeres iskolaválasztást kívánok!
Huszár Péterné

fejlesztõ pedagógus-tanító-igazgató



A mai rohanó világban szinte oda se figyelünk azokra az érté-
kekre, természeti csodákra, melyek lakóhelyünket és környékün-
ket jellemzik. Sokszor átsiklunk felettük, nem szentelünk elég
idõt arra, hogy egy kicsit megpihenjünk. A mobiltelefonunkat
ugyanakkor nagyon sokszor használjuk különféle dolgokra. Oly-
kor nem árthat, ha fotózunk is vele.

- Másfél évvel ezelõtt kaptam egy mobiltelefont, amelynek 16
megapixeles a kamerája, kiváló az optikája és a menü rendszere, amel-
lyel profi kamera opciókat tudok beállítani. Amikor elkezdtem túrázni,
mindig vittem magammal a telefont, és mintegy 6000 ezer fotót készí-
tettem az elmúlt idõszakban. A legtöbb képem Csopakon, Alsóörsön,
Balatonfüreden és Tihanyban készült. Többször visszatértem olyan he-
lyekre, amelyek nekem nagyon tetszettek, mert szép volt a kilátás, gyö-
nyörû volt a táj, a természeti adottságok. Ekkor ötlött fel bennem, hogy
készíthetnék olyan fényképeket, amelyek az egyes évszakokra jellemzõ-
ek. A természet annyira varázslatos, hogy mindig más képét mutatja.
Büszkék lehetünk arra, hogy itt élünk, hiszen csodálatos helyek vannak
a környéken – kezdi a beszélgetést Ferenczi István.

2016 év elején Papp Lajos professzor tartott egy színvonalas elõ-
adást Csopakon a kultúrházban. Itt kitért arra, hogy a rendszeres gya-
loglás mennyire jó hatással van az emberi szervezetre, úgy a testre, a
lélekre, mint a szellemünkre. Nagyon sok érdekes dolgot mondott,
ami István számára és másoknak is meglepõ volt. Ebbõl kifolyólag
elkezdett gyalogolni, mert érezte, hogy szüksége van a rendszeres
testmozgásra. Egyszer a testvérével, Ákossal, felmentek a Csákány-
hegyi kilátóhoz, ahonnan csodálatos panoráma tárult eléjük. –
Megláttam a Tihanyi-félszigetet, ekkor döbbentem rá, hogy mennyi
értékes, szép hely van a környékünkön, melyrõl szinte semmit nem tu-
dunk. Elkezdtem az interneten utánanézni térségünk nevezetességei-
nek, értékeinek. Fontosnak tartottam megismerni élõhelyünk és a Ba-
laton-felvidék kalandos helyeit, természeti kincseit, látnivalóit.

Mintegy 100 túrázása során döntött úgy, hogy elkezdi szervezni a
nagyközönség számára is a kirándulásokat. Mindezek nem teljesít-
ménytúrák, a cél az, hogy az emberek nyugodt körülmények között
tudjanak gyalogolni, gyönyörködni a természetben, és megállni egy-
egy fotózásra. Tavaly õsszel hat túrát szervezett. Nagy örömömére
mindenki meg volt elégedve velük, senki nem tévedt el, ha valaki

esetleg leszakadt a csoporttól, akkor visszament érte. – A legelsõ tú-
rám egy sajkodi naplemente útvonal volt. Itt az idõjárásra voltam
maximálisan hagyatkozva. Elõtte napokban néztem az elõrejelzése-
ket, és szerencsére jó idõt mondott, így gyönyörködhettünk a csodá-
latos naplementében. Mindezt még három tihanyi gyalogtúra követte.
Ezután még kettõ következett. Az egyik a csopaki Csákány-hegyi kilá-
tótól indult, megtekintettük a felsõörsi Miske-sziklát, majd Lovason
jöttünk le a Malomvölgynél. A legutolsó túra pedig Balatonfüreden
volt, amely a Tamás-hegyet és a Koloskát érintette. Már megfogalma-
zódott bennem, hogy április-májusra milyen gyalogtúrákat szervez-
zek, tavasszal mégiscsak más képét mutatja a természet, mint õsszel.
Azt azért szeretném leszögezni, hogy én nem tartom magamat túrave-
zetõnek, hiszen ilyen „jogosítványom” nincs. Ugyanakkor szeretek
Csopakon élni, a környéken barangolni, és ha ezzel még néhány em-
bernek jót teszek, hogy szervezek túrákat, az számomra nagy örömöt
jelent – zárta szavait István.

Ferenczi István mintegy 100 túrázása során döntött úgy, hogy el-
kezdi szervezni a nagyközönség számára is a kirándulásokat. Mind-
ezek nem teljesítménytúrák, a cél az, hogy az emberek nyugodt kö-
rülmények között tudjanak gyalogolni, gyönyörködni a természetben,
és megállni egy-egy fotózásra. Szöveg: Szendi Péter
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Mobiltelefonnal a Balaton körül – csodálatos képek, kiváló túraútvonalak
A csopaki Ferenczi Istvánra nagy hatással volt Papp Lajos elõadása

Csopaki strand télen és nyáron (Fotó: Ferenczi István)

Sajkod télen és nyáron (Fotó: Ferenczi István)

Ferenczi István (Fotó: Szendi Péter)



Gál Tamás 2015-ben szerezte meg a mesterszakács képesítést. Ta-
valy október óta a Mandulavirág Óvoda élelmezésvezetõje. Híve a
tradicionális, magyaros ételeknek, ezt próbálja a konyhában is beve-
zetni, ahol naponta több mint 400 emberre fõznek. Reméli, hogy idén
megépül a konyha az Üdülõfalu és Kempingben, ahol sok elképzelé-
se van már.

– 14 éves koromban fogalmazódott meg bennem legelõször, hogy sza-
kács leszek. Az akkori osztályfõnököm nagyon ellenezte mindezt, mert a
tanulmányi eredményeim miatt, szerinte én többre lettem volna hivatott.
Édesanyám ugyanakkor maximálisan támogatott, mert neki mindig az volt
a vágya, hogy a Balaton-partján üzemeltessünk egy Laci Konyhát, pecse-
nyesütödét. Jó tanulmányi eredményeimnek köszönhetõen, az akkor nyíló
Club Tihanyba kerültem. Kiváltságos helyzetbe került az a hét diák, akik
ott tanultak, hiszen kiváló séfektõl, mesteremberektõl lestem el a szakma
fortélyait. A rendszerváltás után volt egy kis kitérõm a pályafutásomban,
kereskedelmi vonalon dolgoztam, de mindez nem nyerte el a tetszésemet
és visszamentem szakácsnak, ekkor már az állam is jobban támogatott
bennünket – kezdi a beszélgetést Gál Tamás mesterszakács. 

Tamás, hogy még jobban elkötelezve érezze magát a szakma iránt, je-
lentkezett mesterképzésre. Mindenképpen tanulókkal szeretett volna fog-
lalkozni, átadni nekik a tapasztalatot. Mint mondja, nehéz volt megszerez-
ni a képesítést, hiszen mind elméletben, mind pedig gyakorlatban kellõ-
képpen helyt kellett állnia. A képzés idõtartama egy éves volt, sok min-
dent tanult ez alatt az idõszak alatt. A gazdasági számításoktól kezdve, az
élelmezés ismereteken át, a szállodai és marketing tájékozottság is ide tar-
tozott, egészen a mikrobiológiai tudományig, nyugodtan mondhatjuk te-
hát, hogy szinte mindent lefedett, amely ehhez a képesítéshez kell. A gya-
korlati rész több vizsgából állt. Hideg- és dísztálat kellett készíteni, három
fõétellel, három körettel. Mindenki más tételt húzott, az ország különbö-
zõ tájegységeinek a gasztronómiai értékeit kellett bemutatni. Ha ezen a
vizsgán valaki megfelelt, akkor mehetett tovább a meleg étkeztetésre.
Mindez egy hideg elõételbõl, levesbõl, fõételbõl és egy záró desszertbõl
állt. Nagyon neves szakemberek ellõtt kellett Tamásnak megfelelnie, szá-
zalékos arányban volt a pontozás, nagyon szigorú szabályok szerint. Ki-
lencvenkét százalék volt a határ, ha valaki az felett teljesített, megkapta a
mesterszakács kitüntetést. A szakmai zsûri tíz szempont alapján értékelt.
Nézték azt is, hogy ki mennyire gazdaságosan fõz, mennyi a kidobott élel-
miszer, kinek milyen tiszta a munkaterülete. Természetesen az elméleti
vizsgákon is alaposan helyt kellett állniuk. Gál Tamás 2015-ben lett
mesterszakács, melyet a Veszprém Megyei Iparkamarában szerzett meg.

Ezután a Zirci Ciszterci Apátság élelmezésvezetõje lett. Ott is na-
gyon sokrétû volt a munka, napi ötszöri étkeztetést biztosítottak. Jól

érezte magát Zircen, de Ambrus Tibor polgármester úr felkérte, hogy le-
gyen az óvoda élelmezésvezetõje. Örömmel vállalta mindezt, hiszen
1996 óta él családjával Csopakon. 

– Két gyermekünk van, a fiúnk 26 éves, õ Balatonfüreden dolgozik üve-
gesként. Lányom a veszprémi Pannon Egyetem turizmus-vendéglátás szakán
tanul, tehát mondhatom, hogy nem esett messze az alma a fájától. Feleségem
egy kereskedelmi üzletet vezet a Csolnoky Ferenc Kórház földszintjén.

Tamás híve a hagyományos magyar ételeknek, ezt próbálja megismer-
tetni a gyerekekkel. Mint mondja, a rohanó világban egyre kevesebben
fõznek otthon, gyorsételeket esznek az emberek, félkész ételeket vásárol-
nak. Így sajnos a gyermekek nem ismerik meg a hagyományos, tradicio-
nális magyar ételeket. Az óvodában átlagosan 70, az iskolában 130 gye-
rekre fõznek, míg a felnõttekre (hivatali és önkormányzati dolgozók,
óvodai és iskolai alkalmazottak) mintegy 150 fõre, a közétkeztetés pedig
megközelíti a 80 adagot. A gyerekeknél oda kell figyelni a magas zsír-,
cukor-, és sótartalomra, így rájuk másképp fõznek. 

A közétkeztetésben dolgozókat nagyon nehéz kizökkenteni a már ál-
taluk jól bevált sémákból. Szerencsére Csopakon hamar elfogadták Ta-
más álláspontjait, jó csapattal dolgozik együtt. A kezdetekben az önkor-
mányzattól kérte, hogy telepítsék a gépére a Q-Byte Zrt. élelmezésügyi
programját, mely nagyon sokoldalú, ezáltal megkönnyíti a munkáját.
Minden olyan dolgot tartalmaz, amely egy jól mûködõ közétkeztetésnél
elengedhetetlen. Tamás két szakképzett szakáccsal és három kisegítõvel
dolgozik a konyhán. Reméli, hogy idén sikerül átköltözniük az Üdülõfa-
lu és Kempingbe. Mint ismeretes, az önkormányzat pályázati támogatást
nyert egy új konyha kialakítására.

– Nagyon várjuk már a költözést, hiszen kényelmesebb, korszerûbb
körülmények között tudunk majd dolgozni. Jobban meg tudunk felelni a
mai hatósági elõírásoknak. Az új konyhai technikai berendezéseknek kö-
szönhetõen, biztos vagyok benne, hogy az ételek minõsége is javulni fog.
Amiben még nagy elõrelépés várható, hogy tudunk majd lakodalmakat és
különféle rendezvényeket szervezni, megfelelõ személyzet felvételével pe-
dig szeretnénk kialakítani majd az önkiszolgáló étterem lehetõségét.

Szöveg és fotó: Szendi Péter

Szeretné megismertetni a gyerekekkel a tradicionális magyar ételeket
Gál Tamás mesterszakács nem híve a gyors és félkész ételeknek

Felül, balról-jobbra: Sõrés Tamásné, Gál Tamás, Horváth Tímea
Alul, balról-jobbra: Stumpfhauser Mária, Szecsõdi Viktória
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Elfeledett magyar ételek

Bojtár leves
(Kiváló tartalmas-laktató leves, bográcsos kerti partikra)

Hozzávalók (10 fõre):
3 evõkanál sertészsír, 0,5 kg vöröshagyma, 1 fej fokhagyma,
60 dkg kolozsvári szalonna, 1 kg sertéscomb, 1 kg burgonya,
3 db paradicsom, 3 db zöldpaprika, 40 dkg tejföl, 7 dkg liszt.
Csipetkéhez: 10 dkg liszt, 3 db tojás, egy csipet só.
Fûszerek: 2 dkg bors, 1 dkg majoranna, 1 dkg lestyán, 2 dkg só, 
3 dkg fûszerpaprika.

Elkészítése: A bográcsban zsírt hevítek, beleteszem a kockákra
vágott szalonnát, melyet aranybarnára pirítom. Ezután kiveszem a
szalonnát, a maradék zsíron vöröshagymát és fokhagymát pirítok, ha
megpirultak, beleteszem a zöldpaprikát és paradicsomot. Pirítom, ha
meg van (és itt a lényeg) teszek a tûzre, a bogrács alá és nagy lángon
belepirítom a sertéscombot (ezért nem fûszerpaprikázom csak utó-
lag), visszateszem a szalonnát, a hús levet fog engedni, ha a hús el-
fõtte a levét, fûszerpaprikázom, felöntöm vízzel (régen a legelõkön
nem volt alaplé). Sózom, befûszerezem, fõzõm kb 1 órát. Ha a hús
majdnem puha, beleteszem a kockára vágott burgonyát, fõzõm, ha
burgonya is megpuhult, behabarom (liszt, tejföl, egy kevés víz, simá-
ra keverem), beleteszem a csipetkét, megkóstolom, ha kell utána fû-
szerezek, öt percet fõzõm. Ekkor ügyeljünk arra, hogy ne legyen a
bogrács alatt nagy tûz, csak parázs, mert a tejföl hamar kicsapódik.

Kész, jó étvágyat hozzá! Házi kovászos fehérkenyeret ajánlok
hozzá és egy jó pohár száraz fehérbort.

Gál Tamás
élelmezésvezetõ



Január 22-én döntött a Magyar Sí Szövetség, a téli olimpián indu-
ló keretrõl. A csopaki Procellero SE fiatal versenyzõje, Hozmann
Szonja is képviselteti magát. A XXIII. téli olimpiai játékokat febru-
ár 9. és február 25. között rendezik a dél-koreai Phjongcshangban.

Szonja 2001. április 14-én született, a csopaki Procelero SE versenyzõ-
je. Edzõje Barbai Áron. Három éves kora óta síel. Tanulmányait Tirolban
végzi, a Schigymnasium Stams tanulója. Elsõ évesként a FIS-versenyrend-
szerben 2017 augusztusában kezdett versenyezni, és már december elején
70 pont alatti eredményt ért el szlalomban, de a többi versenyszámban is
egyre jobban teljesít. A legjobb 500 versenyzõ közé küzdötte be magát, je-
lenleg alpesi összetettben az olimpiai FIS-listán a 452-dik, ezzel a kvalifi-
kációs szintet teljesítve reálissá vált az indulása a téli olimpián.

2015-ben a kanadai Whistler Cup-on (az amerikai kontinens legna-
gyobb nemzetközi serdülõ versenye) elsõ magyarként nyert aranyat szla-
lomban. A tiroli tartományi bajnokságban (Landescup-ban) tavaly
Wildschönauban egy napon két futamban is gyõzött Szuper-G-ben, de a
sorozat valamennyi versenyén dobogóra állhatott, összetettben is csak egy
századon múlt a gyõzelme. Többszörös korosztályos magyar bajnok. Szur-
koljunk együtt Szonjának, hogy tovább öregbítse településünk hírnevét!

Szendi Péter

Megfelelõek a körülmények, közel százan sportolnak a Csopak SC színeiben
Beszélgetés Wellesz Zoltán elnökkel az elmúlt idõszakról, és a jövõbeni tervekrõl

Csopak SC sállal a nyakában fogad az otthonukban Wellesz Zoltán
a klub elnöke, aki idestova hatodik éve irányítja a sportklubot. Ki
gondolná, hogy „kezei alá”, mintegy 100 sportoló tartozik. Személye-
sen intézi nekik a sportorvosi vizsgálatokat, az igazolásokat, átigazo-
lásokat, és a klub összes egyéb, ügyes-bajos dolgát.

Zolin látszik, hogy szívvel-lélekkel teszi mindezt, pedig mint mondja,
elég sok idõt elvesz ez a szabadidejébõl. Oda kell figyelnie minden egyes
aprónak tûnõ ügyre is. – Szerencsére évek óta stabilan mûködik a klub,
mindez köszönhetõ fõ támogatóinknak, az önkormányzatnak és az
Eurokardán Kft.-nek. Két szakosztállyal mûködünk, melybe a labdarúgás
és a tömegsport tartozik. Büszkék vagyunk arra, hogy bár a csapatunk a
megyei másodosztályban szerepel, – így nem kötelezõ indulnunk a
Bozsik-programban – de mégis, minden évben megtesszük ezt. Jelenleg
harminckét igazolt, 7–11 év közötti játékosunk van, lelkesek, látszik raj-
tuk, hogy szeretnek focizni a gyerekek. Õsszel és tavasszal Balatonalmá-
diban és Balatonfüreden mérettetik meg magukat, ádáz csatákat vívnak
egymás ellen a lurkók. Meg kell jegyezzem, hogy itt még nem az ered-
mény a fontos, hanem az, hogy focizzanak, jól érezzék magukat a srácok.
A megye másodosztályban, a felnõtt csapaton kívül, kötelezõ jelleggel in-
dítanunk kell U19-es csapatot is. A tömegsportról annyit mondanék,
hogy hobbiszinten hetente egy alkalommal összeáll egy társaság a torna-
teremben edzeni, játszani, illetve a helyi taekwon-dosok tartoznak még
ide, akik Gábor Farkas irányításával évrõl-évre egyre komolyabb sikere-
ket érnek el. Õk szintén egyesületünk keretein belül sportolnak.

A felnõtt csapat évek óta a középmezõnyben szerepel, õsszel a nyol-
cadik helyen végeztek, komolyabb célkitûzést nem fogalmazott meg a
vezetõség, a jelenlegi edzéslátogatottság mellett ez a realitás. Wellesz
Zoltán abban reménykedik, hogy tavasszal olyan eredményeket érnek el,
amellyel egy-két helyet elõrébb léphetnek. Fontosnak tartja, hogy az
edzések és mérkõzések látogatottsága a labdarúgók részérõl növekedjen.
Mivel amatõr sportolókról van szó, és a szabadidejüket áldozzák fel,
ezért kötelezni nem tudják õket, retorzió nem lehetséges, ha valaki nem
látogatja olyan nagy intenzitással az edzéseket. Ugyanakkor az U19-es
csapat az elõkelõ negyedik helyen fejezte be az idényt, így joggal várhat-
ja el a vezetõség tõlük, hogy a bajnokság végén dobogón végeznek. Itt
egyébként történt változás, a korábbi edzõ, Szajlai Péter külföldön dol-
gozik, az õ munkáját Lénárt József vette át.

A klub a megfelelõ feltételeket igyekszik biztosítani. 2011 óta a TAO
program keretében mindig sikeres volt a pályázatuk. Kisebb-nagyobb be-
ruházások mindig voltak, elkészült a világítás a pályán, így most már sö-
tétben is tudnak edzeni a labdarúgók, vásároltak fûnyírótraktort, elké-
szült a lelátó. Szerencsére van lehetõségük teremben is tréningezni a
sportcsarnokban, de ha helyzet úgy adódik, akkor átmehetnek Balatonfü-
redre edzeni, mûfüves pályára. A mostani, már megnyert TAO-s pályá-
zatból sportfelszereléseket és sporteszközöket vásároltak, ebbõl finanszí-

rozzák az utazási költségeket, valamint márciusra kicserélésre kerül a pá-
lya körüli labdafogó hálórendszer.

Wellesz Zoltán kitért arra is, hogy bár sok a tehetséges, fiatal gyerek,
akik a Csopak SC-ben pallérozódnak a Bozsik-program keretén belül, de
nehéz azt elképzelni, hogy néhány év múlva a felnõtt csapatot, kizárólag
csak csopakiak alkossák. – Sajnos az U11 és az U19-es korosztály között
nincs átmenet. Ráadásul eljön az az idõszak, amikor 15–16 évesen töb-
ben felhagynak a labdarúgással. Zoli nem igazán optimista a falusi fut-
ballt illetõen, mert szerinte eljön majd az az idõszak, amikor a tehetséges
gyerekek a különféle akadémiákon kötnek ki. Míg a kevésbé tehetsége-
sek lemorzsolódnak, vagy elvesztik érdeklõdésüket a sport iránt, illetve a
mai virtuális világ is egészen másfelé „terelgeti õket”. Az utánpótlás a
14–18 éves korosztályban már most óriási probléma az amatõr fociban,
és véleménye szerint sajnos a falusi futball szépen, fokozatosan, de meg-
szûnõben lehet. Remélem nem lesz igazam! – teszi hozzá az elnök.

Január 16-án kezdõdött a felkészülés, heti két edzéssel, kedden és pén-
teken. A felnõtt csapat együtt tréningezik az U19-es korosztállyal, elõt-
tük pedig a gyerekek edzenek. Mindez azért is jó, mert így egyszerre töb-
ben látogatják a tréningeket, illetve a gyerekek is példaképükké fogad-
hatnak egy-egy játékost a Csopak SC-bõl. 

Március 11-én lesz az elsõ bajnoki mérkõzésük, vendégként a Somló
SC ellen. Addig három edzõmérkõzést terveznek lekötni, az elõtte lévõ
két-három hétben. Wellesz Zoltán beszélgetésünk végén megköszönte Ma-
kó István munkáját, akihez tartoznak a gyerekek és a felnõtt csapat egy-
aránt. Zoli minden szurkolót arra bíztat, hogy az elsõ hazai találkozóra, –
mely március 18-án, 15 órakor lesz a Nemesvámos ellen – lehetõség sze-
rint minél többen jöjjenek ki, és buzdítsák a csapatot.

Szöveg és fotó: Szendi Péter
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Hozmann Szonja biztosan indul a téli olimpián
- szurkoljunk együtt a csopaki versenyzõnek



2012 tavaszán az Országgyûlés el-
fogadta a magyar nemzeti értékekrõl
és a hungarikumokról szóló törvényt,
létrejött a Hungarikum Bizottság,
megalakultak a helyi értéktárak.
2015. március 16-án Csopakon is meg-
kezdte a munkáját a Helyi Értéktár
Bizottság, Szabó János vezetésével, és
elkezdték felkutatni, összegyûjteni a
kincseiket.

– Legelõször a mûködési szabályzatot
megalkottuk a képviselõ-testülettel, me-
lyet elfogadtak, és utána kezdõdhetett
meg az érdemi munka. Öttagú a bizott-

ság, rajtam kívül id. Tislér Géza, Chikánné Varga Anna, Tarnai Dezsõné
és Károly Gabriella dolgoznak azon, hogy a település értékeit figyelem-
mel kísérjük, felvegyük, és a késõbbiek során a megye felé is továbbítjuk
– kezdi a beszélgetést Szabó János, a helyi értéktár bizottság elnöke.

A Hungarikum Bizottság javaslatot tett arra, hogy a helyi értékeket, mi-
lyen témakörökbe vehetik fel. Így beszélhetünk agrár- és élelmiszergazda-
ságról, egészség és életmódról, épített környezetrõl, ipari és mûszaki meg-
oldásokról, kulturális örökségrõl, sportról, természeti környezetrõl, vala-
mint turizmus és vendéglátásról. Tavaly novemberben egy nagyon illuszt-
ris kiadvány jelent meg, amelyben ismertetik az eddig fellelt értékeket. –
Szerencsére már nagyon sokat felvettünk. Így többek között a Csonkator-
nyot, a Plul-malmot, a csopaki olaszrizlinget, a Ranolder kastélyt, az An-
golkisasszonyok nyaralóját, a Csopaki kódexet, a csopaki hegyközség
jegyzõkönyveit, 1754–1880 között. Ugyancsak ide sorolandó Pécsvárady
László versei, a csodás Csopakról, Steinhausz György emlékmûve, a Szent
Miklós templomrom, a Veszprém Megyei Növény- és Talajvédelmi Állo-

más, valamint forrásaink,
kútjaink és közkútjaink – so-
rolja Szabó János, mely érté-
kekre méltán büszkék lehet-
nek a csopakiak.

Ugyanakkor a Plul-
malom, a csopaki olaszriz-
ling és a Csopaki Kódex már
megyei értéktárral bír. Nem
véletlenül, hiszen az 1860
körül épült malom a
Nosztori-völgy, 18–19. században mûködõ vízimalmainak egyik legutolsó
hírmondója. Az olaszrizling Csopakon frissen zöldes-fehér majd késõbb
zöldes-sárga, gyönyörû fényû, és diszkrét illatokkal rendelkezõ harmoni-
kus íz összetételû testes bor. Illatában, zamatában a keserû mandulára em-
lékeztetõ jelleg a meghatározó. Magyarországon 1975-ben járt újságírók-
ból álló delegáció adta az ötletet, hogy nyugat-európai mintára jöjjenek lét-
re borrendek. 1984-ben harmadikként az országban, több mint harminc
szõlõtermelõvel, bort kedvelõvel és kereskedõvel létrejött a Balatonvin-
Csopak Borbaráti Kör. Végül, de nem utolsósorban, mindenképpen emlí-
tést kell tennünk a Csopaki Kódexrõl, melyet szintén felvettek a megyei ér-
téktárba. 2012-ben, a csopaki bortermelõk közössége azzal a céllal hozta
létre a Csopaki Kódexet, hogy a csopaki szõlõ- és borkultúrát, valamint a
Csopakit, mint hagyományos borfajta jó hírét és kiváló minõségét védje. A
Kódex a csopaki bor készítésének alapelveit és minõségi kritériumait tar-
talmazza. A szabályozás a kistérség borászati, szõlészeti hagyományainak
ápolását, a térség értékeinek megõrzését és fenntartását szolgálja.

A bizottság háromhavonta ül össze, szeretnék a helyi civilszerveze-
tek, egyházak, intézmények véleményét is kikérni, hogy mely értékeket
vegyék fel a helyi értéktárba, melyet pedig a megyeibe. Szabó János el-
mondta, sok elképzelésük, értékük van, melyeket meg kell õrizni, be-
csülni, és az utókor számára átadni, fenntartani.

(Kép és szöveg: Szendi Péter)

Õrzik a hagyományokat – megyei értéktárral bír a Plul-malom, 
a csopaki olaszrizling és a Csopaki Kódex

Beszélgetés Szabó Jánossal a helyi értéktár bizottság elnökével
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A Balaton Riviéra arcai: Bori a finomságközpontból

Lépésrõl lépésre alakítja ki a csopaki finomságközpontot Ódor
Borbála és a család. A merész ötletbõl mára valóságos társasági hely
született, Bori pont: A finomságközpont. Vendéglõjüket már nem
csak a nyaralók ismerik. Szívesen járnak ide a környékbeliek is. Bo-
rinál nem csak jót enni, de táncolni is lehet. Életvidám, egyedi világ,
házias ételek, szolid árak és éves nyitva tartás, ez a Bori pont!

Ódor Bori alaposan kiismerte a Csopakon nyaraló vendégek igénye-
it, hiszen hét évig vezetett egy boltot a strandon. Látta, hogy hûtõtás-
kákkal érkeznek a nyaralók. Többek között ezt a hûtõtáskás réteget,
köztük a családokat szeretné megszólítani a házias, olcsó étkekkel. A
vendégek imádják édesanyja fõzelékjeit, gyümölcsleveseit, fasírozott-
jait, pogácsáját és süteményeit. De tulajdonképpen mindenki más is
süt, fõz a családból. Bori párja például isteni velõs pirítóst készít Bori
édesapja receptje alapján. De a házi hamburgerük is utánozhatatlan.

Hetente összedugja a fejét a család és kitalálják, mit is készítené-

nek legszívesebben. A legfinomabb ételekhez és italokhoz a környék-
beli falvak kertjei adják a nyersanyagot. Fõzésnél gondolnak például
a liszt érzékenyekre is, ezért a rántáshoz rizslisztet használnak. Ami
az ital kínálatot illeti: házi limonádé, környékbeli borok, fröccsök és
csapolt Frizzante várja a vendégeket. Ebbõl a szempontból is trendi a
Bori pont, meg azért is mert élnek a facebook közösségépítõ erejével.
Így az internetrõl mindenki elsõ kézbõl értesülhet arról, mire készül-
nek éppen. Nem csak a nyaraló vendégek, de a csopakiak és környék-
beliek is szívesen szórakoznak itt. Egyértelmûen igény van ilyen csa-
ládias helyekre, ahol kellemes zene szól.

Tavaly júniusban nyitottak, tehát az elsõ fél éven vannak túl. Bori
úgy érzi, jól választották meg a mintegy 60 vendég befogadására ké-
pes központ stratégiáját, frekventált helyen, a csopaki strand parkoló-
jában, a régi pizzéria épületében mûködnek és lépésrõl lépésre fejlõd-
nek. Szándékaik szerint idén már kártyával, sõt Szép kártyával is le-
het náluk fizetni. Fontolgatják, hogy ételkiszállítást is vállalnak, illet-
ve sztárvendégeket hívnak. Kezdettõl szabad a wifi használat náluk,
gyerekbarát hely a Bori pont, és kutyát is nyugodtan be lehet hozni.
Itt a négylábú kedvenc is jóllakik – mondja Bori nevetve.

Mindent összevetve, Csopak, ahol igen magas a mérce, újabb ba-
rátságos hellyel gazdagodott.

Most induló sorozatunkban bemutatjuk a Balaton Riviéra Turiszti-
kai Egyesület csopaki tagjait, akik a többi szolgáltatóval és az ön-
kormányzattal együtt azon dolgoznak, hogy még magasabb legyen
a szolgáltatások színvonala a településen. Ambrus Tibor polgármes-
ter szerint Csopak sajátos vonzereje Balatonfüred tõszomszédságá-
ban abban rejlik, hogy meg tudott maradni csendes háttértelepülés-
nek, ahol exkluzív strand, remek vendéglõk, családbarát szálláshe-
lyek várják a pihenni vágyókat.

Ódor Borbála olyan életvidám helyet hozott létre Csopakon, 
mint amilyen õ maga
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A csopaki Sáner János Kertbarát Kör tagjai és vendégeink 2018.
január 20-án együtt kóstolhattuk meg a 2017. évi saját termelésû bo-
rainkat a csopaki kultúrházban. 2005. év óta immár 14. alkalommal
rendeztük meg az újbor mustrát.

A kertbarátok ezúttal 27 tételt hoztak. A borok zöme természete-
sen csopaki olaszrizling volt, de akadtak egyéb fajták, és érkeztek bo-
rok a csopaki borvidék más részeirõl – Paloznakról, Lovasról,
Felsõörsrõl – is.

Sokfélék a borászok is, a kertbarátok között tisztelhetjük a nemzet-
közi borversenyeken elismert borászt, Söptei Géza bácsit (Söptei Pincé-
szet, Challenge International du Vin 2017., aranyérem), kisebb borter-
melõket, és azokat a barátainkat, akik „csak” a saját kertjükben, a saját
örömükre, hagyományos módon termesztenek szõlõt és készítenek bort.

A mustra nem verseny volt, itt a borok nem pontokat és érmeket
szereztek, hanem bemutatkoztak nekünk. A borosgazdák ismertették
a termõhelyet, a szõlõtermesztést, a szüret, a borkezelés és a bortáro-
lás körülményeit. Kóstolhattunk hordóban érlelt – hordóban tárolt tra-

dicionális borokat és a
modern borászati tech-
nológia vívmányaival
készített borokat. A
borok között akadtak
még kiforratlan, továb-
bi kezelést igénylõk,
és akadtak már csoda-
szép, palackérett kész
borok. A borok hor-
dókban, acéltartályok-
ban, üvegballonokban
várják, hogy pohara-
inkba kerüljenek.

Ilyenkor mutatko-
zik meg teljes valósá-
gában a csopaki borok
sokszínûsége, jól ér-
zékelhetõ, hogy mek-
kora jelentõsége van a termõhelynek, a szakszerû szõlõmûvelésnek, a
helyes borkezelésnek és bortárolásnak.

A borokkal való ismerkedést segítette két igazán bortisztelõ, bor-
kedvelõ szakértõ Englert Dezsõ okl. élelmiszeripari mérnök és Szele
Gyula okl. borbíráló, a Paloznaki Borklub elnöke és elnökhelyettese,
maguk is szõlész-borászok. Szakszerû véleményt mondtak a borok-
ról, méltatták vagy éppen jóindulatú kritikával illették azokat, taná-
csokat adtak a gazdáknak a további borkezelésre és bortárolásra.

Mindannyian osztjuk Englert Dezsõ véleményét: a csopaki kertba-
rátok jó minõségû borokat készítettek a 2017. évben is. A sok kiváló
bor közül a szakértõ kiemelten említette Balogh Balázs és a Csopak-
Paloznaki Református Társegyházközség ifj. Tislér Géza olaszriz-
lingjét, mindkettõben különösen érzõdött az igazi csopaki íz és illat.

A jó borokra megéhezett résztvevõknek a kertbarát kör fõzõmes-
terei – Tamás Imre, Czigler János és Pucsek Tibor – készítettek bõ-
séges, finom vacsorát.

Vacsora után a borok összekóstolásával, baráti beszélgetésekkel
folytatódott a tanulságos és jó hangulatú bormustra.

A 2017. év – hála az égnek, földnek és a borosgazdáknak – szép
egészséges szõlõt és kiváló borokat adott, melyek kóstolgatásában bi-
zonyára sok örömünk lesz még.

Kovalóczy György, fotók: László György

Sáner János Kertbarát Kör Újbor Mustra 2017.

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Örömmel tájékoztatom, hogy Csopak Község Önkormányzata

2018. évben kormányzati céltámogatás segítségével a tulajdonában

lévõ helyi közutak közül az alábbiak burkolat felújítását tervezi:

Balaton, Hársfa, Mandulavirág, Napsugár, Gyöngyvirág, 
Kõkorsó, Kisfaludy Károly utca, Veszprémi út (4, 6, 8 házszám
elõtti szakasza), Deák Ferenc utca, Szent Donát utca

Csopak Község Önkormányzata Képviselõ-testületének a közte-

rületek használatáról szóló 18/2008. (VII.30.) számú rendelete 11. §-

a kimondja, hogy közterület bontására az építés, aszfaltszõnyeg ké-

szítés befejezését követõ ötödik naptári év december 31-ig közterü-

let-használati engedélyt kiadni nem lehet. 

Fentiek alapján kérem, hogy amennyiben a tulajdonában lévõ ingat-

lan helyi közút burkolt felületét is érintõ közmûbekötését tervezi, úgy

azt még az útfelújítás megkezdése elõtt elvégeztetni szíveskedjen.

Csopak, 2018. január 2.

Tisztelettel:

Ambrus Tibor polgármester

NYILATKOZAT
Mi, Csopak Község Önkormányzatának demokratikusan megválasz-

tott, független képviselõi sajnálattal tapasztaljuk, hogy a község házior-
vosi ellátásában bekövetkezett változások az országos pártpolitika szín-
terére kerültek és a lakosságot félrevezetõ információk jelentek meg kü-
lönbözõ sajtóorgánumokban. A kialakult helyzet mélyen megosztja a la-
kosságot és nem szolgálja településünk kialakult jó hírnevét és érdekeit.

Elkötelezettek vagyunk Csopak község egészségügyi ellátásának hosz-
szú távú és jó színvonalú biztosításában. Döntéseinket a lakosság érdeke-
ire figyelemmel, mindenfajta pártpolitikai érdektõl mentesen hoztuk meg.

Dr. Balogh Emil háziorvos határozott idejû feladat-ellátási szerzõ-
dése 2017. december 31. napján lejárt. Dr. Balogh Emil háziorvos és
egyben önkormányzati képviselõ írásbeli kérelmére a képviselõtestü-
let tagjaiként döntöttünk a feladat-ellátási szerzõdésrõl. Bíztunk ab-
ban, hogy képviselõtársunk elismert, több évtizedes gyakorlattal és
tapasztalattal rendelkezõ háziorvosként segíteni fogja egy új házior-
vos kiválasztását és beilleszkedését. Ezzel ellentétben Dr. Balogh
Emilnek a háziorvos váltással kapcsolatban megjelent minden alapot
nélkülözõ nyilatkozatai és tevékenysége nem szolgálja, sõt hátráltat-
ja a község új egészségügyi ellátásának kialakítását.

A Csopak Község Önkormányzatával kötött megállapodás alapján
2018. január 1. napjától kizárólag Dr. Imre Bence orvos jogosult a há-
ziorvosi tevékenység ellátására.

Méltatlan vitákban, ahogy eddig, úgy a jövõben sem kívánunk
részt venni, mivel önkormányzati képviselõként továbbra is települé-
sünk fejlõdésének elõsegítését, a nyugodt, békés élet biztosítását és
megõrzését tartjuk szem elõtt.

Csopak, 2018. január 22.

Balogh Balázs Markó Péter Simon Attiláné

Tislér Géza Varga József



Január a Nyugdíjas Klubban

Az új év a Nyugdíjas Klub életében is változást hozott. Varga Marika
segítségével és irányításával megpróbálunk tenni az egészségünk érdeké-
ben. Azt mindenki tudja, hogy a mozgás milyen fontos az idõsek életében
is. Az otthoni kis reggeli torna is jó, de szakszerû irányítással és csoporto-
san elvégezni azokat a gyakorlatokat, amelyek megkönnyítik a minden-
napi életünket mégis inspirálóbb. Az elsõ foglalkozásra 15 fõ jelent meg.
Marika nagyon szakszerûen magyarázta el az egyes mozgáselemek hatá-
sát és az otthoni gyakorlás fontosságát. Az egy órás, korunknak megfele-
lõ tempóban végzett gyakorlatok után azzal a jó érzéssel indultunk haza,
hogy tettünk valamit az egészségünk érdekében. A jó tapasztalatok alap-
ján a következõ foglalkozásra már jelentõsen bõvült a létszám.

A Csopaki Nyugdíjas Klub kultúrcsoportja, verses-énekes irodal-
mi mûsorral emlékezett meg Petõfi Sándor születésének 195. évfor-
dulójáról. dr. Horváth Imréné, a kultúrcsoport vezetõje bevezetõjében
kiemelte, hogy 5 évvel ezelõtt is tartottak megemlékezést a költõ szü-

letésnapjáról. Ezért most életének kevésbé ismert állomásai, költé-
szetének néhány ismert és kevésbé közismert mûveit, megzenésített
költeményeit adják elõ. Jó érzés volt látni, hogy az ismert verseket a
nézõk is mondogatták, a dalokat pedig többen velük énekelték.

Petõfi Sándor munkásságának fõ sajátossága az õszinteség, a ter-
mészetesség, mellyel mindenkit azonnal megnyer a költészetnek. Iro-
dalmunkra nézve felbecsülhetetlen értékû az õ költõi hagyatéka. A
hallgatóság nagy tapssal köszönte meg a szereplõk munkáját.

Ma meglepetés vendégként a falu új, fiatal háziorvosát köszöntöt-
tük a klubfoglalkozáson. Bemutatkozása után a klubtagok által feltett
kérdésekre válaszolt. A doktor úr felhívta a figyelmünket a szûrõvizs-
gálatok, az influenza elleni védekezés, illetve a mozgás fontosságára
is. Nagyon szimpatikusnak találtuk és tapssal köszöntük meg, hogy
felajánlotta segítségét akár elõadás formájában is, a klubtagok által
javasolt egészségügyi témakörökben. Köszönjük, és kívánjuk, hogy
minél elõbb beilleszkedjen a falu közösségébe.

dr. Horváth Imréné dr. Károly Gabriella

Események10

Csopak Nyugdíjas Klub február havi
programjai

Rendezvények:
Február 7. (szerda): Nyugdíjas farsang, zenés, mûsoros összejövetel,

tombolával. Kultúrház 15 óra.

Február 13. (kedd): Elnökségi ülés. A március havi programok meg-

beszélése, közgyûlés elõkészítése. Civilház. 15 óra.

Február 14. (szerda): Beszélgetés Ambrus Tibor Polgármesterrel a

2018 évi tervekrõl. Kultúrház 15 óra. Nyilvános
Február 21. (szerda): Chikán András: Csatangolás a nagyvilágban

címmel elõadás és vetítés. Kultúrház 15 óra.

Február 26. (hétfõ): Színház látogatás
BERTOLT BRECHT: Kurázsi mama és gyermekei dráma

Különjáratú autóbusszal, gyülekezés a vasútállomás és az iskola

elõtti parkolóban 16:15-kor

Február 28. (szerda): Természet tudományi elõadás. Elõadó: Simon

Attila erdész. Kultúrház 15 óra. Nyilvános

Minden kedden 10 órakor torna a kultúrházban Varga Mária
gyógytornásszal!

Klubfoglalkozások: Kézimunka szakkör minden hétfõn 15 órakor

Civilházban a foglalkozásokat és azok programjait a szakkörök

szervezik.

Pénztár és könyvtár minden szerdán 14 órakor a Civil Házban. (ki-

rándulás esetén nincs ügyelet)

Kérjük a tagságot, hogy a családtagjai körében népszerûsítsék
a Klubunkat, és ha lehet az SZIA 1%-t a Klub javára ajánlják fel.

Adó számunk: 18936434-1-19
Elnökség

Orvosi tanácsok elsõ kézbõl

Az influenza
Az influenza megbetegedést vírus okozza, így a betegség kezelése so-

rán elsõsorban a tünetek enyhítésére van lehetõség (pl. lázcsillaptás).
Célszerû azonban védõoltás segítségével megelõzni a betegséget. A vé-
dõoltás beadását mindig jóval az influenza szezon elõtt érdemes elvégez-
ni, még az õszi idõszakban. Az influenza kezdeti tünetei elsõsorban a
magas láz, hidegrázás, rossz közérzet, fejfájás, izom és végtagfájdalom.

A tünetek többnyire hirtelen kezdõdnek. Amennyiben valaki nem
kapott védõoltást, az alábbi óvintézkedések betartásával, lecsökkent-
heti a fertõzõdés és a fertõzés továbbadásának lehetõségét. Ezek be-
tartásával nem csupán az influenza, hanem egyéb gyakori fertõzõ be-
tegségek ellen is felvehetjük a harcot.

Figyeljünk oda szervezetünkre télen is, fogyasszunk lehetõség sze-
rint sok gyümölcsöt, mellyel biztosíthatjuk a megfelelõ vitamin szük-
ségletet. Erre ilyenkor különösen alkalmasak például a narancs, a man-
darin és a kiwi. Ügyeljünk a gyakori szappanos kézmosásra, különösen
minden étkezés elõtt figyeljünk erre oda, de ettõl függetlenül is mossunk
kezet gyakran. A kézmosásnál arra is figyeljünk oda, hogy alaposan vé-
gezzük azt el, mindenhol jól beszappanozva, majd leöblítve a kezet.

Amennyiben köhögnünk, tüsszentenünk kell, mindenképp takarjuk
el a szánkat, orrunkat, akár kezünk, vagy egy zsebkendõ segítségével.
Ezt követõen mossunk kezet, hogy elkerüljük az esetleg kezünkre ke-
rült kórokozók továbbadását. Drogériákban, patikákban már elérhetõ-
ek olyan kézfertõtlenítõ gélek, melyek kis méretüknél fogva könnyen
elférnek bármely táskában. Ezek azért különösen jók, mert használa-
tukhoz nincs szükség csapvízre, a géllel csak bedörzsöljük a kezünket,
és a gélben található anyagok elpusztítják a kórokozókat. Ez jól jöhet
például utazás alkalmával vagy kirándulás, túrázás során is.

Panaszaival kapcsolatban, kérem, mindig kérje ki, háziorvosa ta-
nácsát. Mindenkinek jó egészséget kívánok!

dr. Imre Bence háziorvos



Idén márciusban lesz húsz éve, hogy Salamon Edina a Polgár-
mesteri Hivatal titkárságán dolgozik, mint ügyintézõ. Elõtte a fü-
redi önkormányzatnál volt hét évig. A mindig mosolygós, az ügy-
felekkel kedves hivatalnok, kedvenc hobbijáról, a futásról beszélt
lapunknak.

– Nagyon szeretem a munkámat, szerencsére kiváló munkatársak-
kal dolgozhatok együtt. Jó a csapatszellem, változatos a munkakör,
szeretek az ügyfelek ügyes-bajos dolgain segíteni. Van egy 19 éves lá-
nyom, aki a Pápai Református Gimnáziumban tanult. Tavaly lehetõ-
sége volt rá, hogy kimenjen diakóniai szolgálatra Oxfordba, egy év-
re. Most egy vendégházban dolgozik, és gõzerõvel tanulja az angol
nyelvet, augusztusban jön haza – enged egy rövid bepillantást a ma-
gánéletébe Edina.

Ezután mi másról, mint a hobbijáról, a futásról kezdtünk el beszél-
getni. Csopakon már bizonyára ebben a formában is ismerik õt, hi-
szen hetente legalább háromszor fut a településen és a környéken. Az
elmúlt években számos versenyen is elindult. – Nálam a futás gyerek-
kori szerelem, de akkor csak az iskolában futottunk, salakos pályán a
rövidtávokat. Szerettem volna abban az idõben tájfutó lenni, csak saj-
nos akkor nem volt rá lehetõségem. Heti rendszerességgel 2011 óta
futok, azóta futásaimat rendszeresen megosztom a Facebookon, ahol
sokan a kiírásaimra kezdtek el futni.

Mivel Edina irodai munkát végez, ezért hét évvel ezelõtt úgy dön-
tött, hogy életmódot változtat, és ezt nagy részben a futásban találta
meg. Általában az esti órákban fut, de volt már rá példa, hogy éjsza-
ka is megtette ezt. Mint mondja a reggeli futást nem neki találták ki,
nem igazán szeret korán kelni. Többnyire 5-10 kilométereket szokott
futni, hetente háromszor, de ha úgy tartja kedve, akkor hosszabb táv-
ra is vállalkozik. Nagyon fontosnak tartja a futás elõtti bemelegítést
és a futás utáni levezetést, a nyújtást. Edina szerint ezt nem szabad el-
hanyagolni, hiszen ha ezt nem tesszük meg, akkor a sérülésveszély
jobban fennáll, az izmokat igenis be kell melegíteni.

Az elmúlt évek során mintegy ötven versenyen indult, ahol külön-
bözõ helyezéseket ért el. Arra méltán büszke lehet, hogy a „Fut a Fü-
reden!” – többször a dobogó tetejére állhatott. Mindig is nagy kihí-
vást jelentett számára a félmaraton, a valamivel több, mint 21 kilomé-
ter teljesítése, melyet már jó párszor teljesített. – A legbüszkébb vi-
szont az Ultrabalatonra vagyok, amely a szívem csücske, melyet a
csapatommal a Balatonfüredi Futó Cimborákkal teljesítünk rendsze-
resen az évek során, és arra, hogy az elsõ hivatalos futóversenyemet,
5 km-t a Csopaki Futás alkalmával teljesítettem. Az Ultrabalaton fu-
tóversenyen összesen 220 kilométert kell futni a Balaton körül. Kü-
lönbözõ szakaszokat fut egy-egy ember, ezt elõtte elõkészítjük, majd a
nem mindennapos versenyre alaposan felkészülünk. Ezt a nagy távol-
ságot váltóban, heten-nyolcan teljesítjük, a kitûzött cél, hogy 21 óra
alatt teljesítsük és a 32 órás szintidõbe beleférjünk. Mondhatni, hogy
éjt-nappalá téve futunk, közben gyönyörködünk nemzeti kincsünkben.
Az ember nem is gondolná, hogy milyen sok szép érték és táj van a
környékünkön. Tavaly rám 35,2 kilométer jutott, szerencsére nem
egyszerre, hanem szakaszokra elosztva. Mikor éppen valamelyikünk
nem fut, akkor hangosan buzdítjuk, szurkolunk a társunknak. Aludni
nem igazán tudunk, csak olykor pihenni egy kicsit az autóban. Már
javában készülünk a mostani versenyre is, mely május 11–13. között
kerül megrendezésre. Balatonaligáról indulunk és ott lesz a végállo-
más is. Nekem egyébként ez lesz majd a negyedik alkalom, a Balaton-
füredi Futó Cimborákkal pedig a második. 

Sok érdekes és vicces történet megesett Edinával az elmúlt évek
során a futás alkalmával. Most már mosolyogva tekint vissza egy ró-
kával való kalandjára, de akkor nem igazán volt az. Mint mondja, Fü-
reden a kempingnél van egy kis erdõs rész, ahonnan kijött egy róka.
Eleinte reménykedett abban, hogy nem követi, de Vuk nem így tett,
„kileste magának az áldozatot”. Edina szaporázta a lépteit, szó szerint
felvette a nyúlcipõt. A pulzusa és az adrenalin szintje az egeket ver-
te. A róka egy ideig még kereste Edinát, majd tovább ballagott.

Az ünnepek után, év elején mindenki fogadalmat tesz, hogy lead-
ja a felesleges kilókat, új életstílust kezd, aztán a kezdeti lendület
alábbhagy. – A futás kimondottan csak fogyókúrára nem igazán al-
kalmas, lehet vele fogyni, de kifejezetten csak az étrendváltoztatással
együtt. A futás formálja az alakot, fejleszti az állóképességet. Kimon-
dottan ajánlom azon embereknek, akik ülõmunkát végeznek, hiszen a
munka után, felfrissülve, szabadon, a természetben lenni jó dolog, fel-
ér egy meditációval. Nekem, annak idején segített a súlycsökkenés-
ben, alakformálásban a pékáru, a fehérlisztes termékek elhagyása az
étrendembõl, illetve a cukor mérséklése. Arra azért ügyelni kell, hogy
csak fokozatosan változtassuk meg az életmódunkat, nem szabad egy-
bõl mindent elhagyni, hiszen a szervezetünket sem szabad kiéheztet-
ni. A lényeg, hogy több kalóriát égessünk el, mint amennyit meg-
eszünk. Ha valaki szeretné elkezdeni a futást, akkor azt ajánlom, hogy
elõször sétával, séta-futás kombinációval kezdje, és szépen, fokozato-
san térjen át a gyorsabb tempóra és a hosszabb távokra, illetve hang-
súlyt kell fektetni a törzsizomzat megerõsítésére, keresztedzésre, mint
például TRX, funkcionális edzések. A futás egyáltalán nem magányos
sportág, ha egyedül futok, akkor közben motivál, ha zenét hallgatok,
de nagyon sokszor társasággal együtt, közösségi futás keretében ró-
juk a kilométereket a futócimbikkel. Nagyon büszke vagyok rájuk, a
kitûzött célokat teljesítjük és fejlõdünk évrõl-évre.

A Balatonfüredi Futó Cimboráknak van egy Facebook oldala, ide
bárki csatlakozhat, ha szeretne új emberekkel megismerkedni és a fu-
tást elkezdeni és versenyeken részt venni. Edina több eseményt is
megosztott ezen az oldalon. Ez azért is jó, mert nemcsak a környék-
rõl jelentkeznek ilyenkor, hanem az ország számos pontjáról is jön-
nek. Vágya, hogy a maratont teljesítse. A tavalyi év elsõ hónapjaiban
nagyon jól alakultak az edzések, szépen gyûltek a futókilométerek, és
minden adottnak látszott a nagy terv beteljesítésére. A sors azonban
végül másképp rendelte, de ez nem szegte kedvét. Mint mondja, egy
ilyen távra körülbelül fél évet kell készülni, hetente többször edzeni
edzésterv alapján és az eredmény nem marad majd el. Amire méltán
büszke lehet, hogy 2014-tõl a Budapest Sport Iroda balatonfüredi fu-
tó nagykövete, melyet sikeres pályázat útján nyert el. Ekkor kezdte el
szervezni a közösségi futásokat. A BSI-nek van több nagy futó ese-
ménye, melyekre felkészítõ futásokat szervez, intézi a nevezéseket,
számára ez örömet okoz és szívbõl tesz eleget a futónagykövetséggel
járó feladatoknak.

Szendi Péter

11Interjú

Húsz éve dolgozik Csopakon, hét éve rendszeresen fut 
Beszélgetés Salamon Edina ügyintézõvel, akinek a futás az örök szerelem
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Partnereink:

Gyászhírek
Pálmai Vilmos Pál életének 68. évében,

Tóth István életének 79. évében,

Mészárosné Kõhidi Zsuzsanna életének 55. évében,

Marosi Miklós életének 76. évében hunyt el.

Õszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

A tanév egyik legizgalmasabb és legszórakoztatóbb megyei diák-
olimpiai döntõjét rendezték meg Balatonalmádiban, a Györgyi Dénes
Általános Iskola tornacsarnokában, melyen a csopaki iskola is képvi-
seltette magát. Diákjaink az elõkelõ harmadik helyet szerezték meg a
megyei versenyen. A csopaki gyerekeket Bartlné Ferenczy Éva és
Szmik György testnevelõ tanárok készítették fel a versengésre.

Az elmúlt években a csopaki iskolások háromszor eljutottak az or-
szágos döntõbe. Sajnos most ez idén nem sikerült. A második helyért
ádáz csata zajlott a herendiek és a csopakiak között. Az országos elõ-
döntõt érõ pozícióba végül az elõbbiek futottak be, mindössze két pont-
tal megelõzve a csopakiakat. Az utolsó versenyszámban dõlt el minden.
Szomorkodni viszont nincs semmi ok, hiszen a gyerekek méltóképpen
képviselték az iskolát, és öregbítették tovább Csopak hírnevét. Az or-
szágos elõdöntõnek idén Szombathely ad otthont, megyénkbõl tehát az
almádi és a herendi iskola diákjai mérettethetik meg magukat. Remél-
hetõleg jövõre Csopak is képviseli magát az országos versenyen.

Fotó: Gyarmati Krisztián

Mindössze két pont hiányzott,
hogy a Csopaki Református Iskola diákjai 
az országos elõdöntõ versenyre kijussanak

Elsõ kézbõl szeretne Csopakról
INFORMÁCIÓKAT?

Iratkozzon fel hírlevelünkre a:
www.csopak.hu hírlevél menüpont alatt.

https://csopak.hu/hu/user/register

Álláslehetõség a csopaki strandon
Csopak Község Önkormányzata szezonális munkalehetõséget kí-

nál május 15-tõl szeptember 15-ig, jegykezelõ és takarítói munka-

körbe a csopaki strandon. Érdeklõdni: Béndek Endit strandgondnok-

nál, az alábbi elérhetõségeken: 06-20-228-0010-es telefonszámon,

és a csopakstrand@gmail.com. Igény szerint a szállás biztosított.
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