
Óriási érdeklõdés mellett, közel félezer nézõ elõtt hatvan év
után újra megszólaltak a harangok a Csonkatoronyban. A fényjá-
ték is pazar, hiszen az idei évben már közel 200 ezer égõ világít a
torony közvetlen környezetében, ahol a Betlehemet is felállították.

Az alkalomhoz illõ hangulatról Fortissimo Együttes karácsonyi

élõ koncertje gondoskodott. Majd Ambrus Tibor polgármester el-

mondta, hogy a harangok közadakozásból szólalhattak meg. Külön

megköszönte Szabó Jánosnak, a rendszerváltás utáni elsõ polgármes-

ternek a kezdeményezést, a Csopakért Közalapítványnak, a Baska

családnak a Csopaki Mûvésztelep nyári festmény aukcióját valamint

több magánszemélynek és vállalkozásnak. Köszönet illeti Rezgõ Je-

nõ vállalkozót, aki fémbõl elkészítette a toronyhoz egykor kapcsoló-

dó templom vázát.

A csodálatos harangokat Gombos Miklós harangkészítõ öntötte, aki

így fogalmazott: „Egy harmonikusan mûködõ harangban mindig ben-

ne van az ima, az alázat és az a több hónapon át tartó szellemi és fizi-

kai munka, amelyre szükség volt az elkészítéséhez. Tulajdonképpen a

lelkünk van benne. A harangjaim Isten dicsõségét, a békét és szeretet

hirdetik, bárhová kerüljenek a világban.” – olvasta fel a mester gondo-

latait Ambrus Tibor. Majd hozzátette: ez a harang ától a közös öröksé-

günk része, közösen adjuk majd tovább gyermekeinknek. És fontos,

hogy a gyermekeink örökül egy gazdag, biztonságos, szerethetõ telepü-

lést adjunk. Ez a harang, ha megkondul erre is figyelmeztet.

(Folytatás a 4. oldalon)

Az újságot kérje a postai kézbesítõjétõl!
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Csodálatos falukarácsony Csopakon, látványos lézershow-val
December 22-én este tartották a település hagyományos ün-

nepségét, a falukarácsonyt a Csonkatoronynál. Az ünnepi mûso-
rokat követõen az est fénypontja a fantasztikus lézershow volt,
amire több mint félezren voltak kíváncsiak.

(Folytatás a 5. oldalon)Az érdeklõdés óriási volt

Advent elsõ vasárnapján, harangünnep Csopakon

Ambrus Tibor



2 Események

Idén is sok gyermeket látogatott
meg Csopakon a Mikulás

December 6-án és 7-én érkezett Csopakra a Mikulás, hogy a
legkisebbektõl az iskolásokig megajándékozza a gyerekeket.

Elõször az iskolába majd utána az óvodába látogatott el. A Miku-

lást mindenhol dalokkal és színes verscsokrokkal köszöntötték a

gyerekek. Másnap a kultúrházba járt ahol a legkisebbekkel és szüle-

ikkel találkozott. Csopakon nagyon jó gyerekek laknak, hiszen a vir-

gácsosztás idén elmaradt!

Dicsõ, de viszontagságos múlttal bír 
a Csopak-Paloznaki Református Társegyházközség

A Csopak-Paloznaki Refor-
mátus Társegyházközség mél-
tán õrzi a hagyományokat, ér-
tékeiket. Nemrégiben kiállí-
tást is tartottak ebbõl. Igye-
keztek méltó módon megün-
nepelni a Reformáció 500 évét.

- Nagyon komoly múlttal bír
a gyülekezetünk, melyet írásos
anyagok is bizonyítanak. Mind-
ezt igyekszünk ápolni, õrizni –
kezdi ifj. Tislér Géze lelkész.
Méltó módon megünnepelték a
Reformáció 500 évét. Családi
istentisztelettel, kiállítással,
hangversennyel. Ahogy a Bala-
ton-felvidéken, úgy itt is Dévai
Bíró Mátyás reformátor volt az,
aki a protestantizmus elterjedé-
sében közremûködött a XVI. század közepén. Az elnéptelenedett, tö-
rök által dúlt vidéken nem volt istentisztelet, és a reformátorok vol-
tak azok, akik faluról-falura járva híveket toboroztak. 

ifj. Tislér Géza kiemelte, hogy a XVIII. század közepéig Csopak
és környékén jelentõs katolikusság nem is volt. Az emberek mintegy
kilencven százaléka áttért a református hitre. Mindezt dokumentu-
mok is bizonyítják. – A meglévõ templomokat birtokba vették, hasz-
nálták és csak az erõszakos ellen reformáció volt az, ami ezt meg tud-
ta akadályozni. Érdekességképpen elmondanám, hogy az 1719-es
anyakönyvünkbõl kiderül, hogy az elsõ bejegyzés arról szól, hogy azt
a bizonyos tornyot, amit mi ma Csonkatoronynak nevezünk, azt a re-

formátusok építették az 1680-as évek táján. Ezután nagyon komoly
üldöztetés következett. 1751-ben elvették tõlünk a templomot és a pa-
rókiát, a lelkésznek mindössze egy órát adtak a kiköltözésre. 1780-ig,
amíg II. József ki nem adta a türelmi rendeletet, nem volt Csopakon
istentisztelet, Arácsra jártak át a hívek imádkozni. A türelmi rendelet
hatására sem kaptuk vissza az épületeinket. Saját erõnkbõl és a kör-
nyezõ protestáns gyülekezetek támogatásával 1800-ban felépült a
mostani templomunk – folytatja tovább ifj. Tislér Géza a dicsõ,
ugyanakkor viszontagságos múlt felelevenítésével. 

A mai forrongó világra a lelkész megjegyezte, hogy a
kereszt(y)énséget, mint már annyiszor a múltban eszközként használ-
ják fel a politikai életben, mellyel õ személy szerint nem ért egyet.
Véleménye szerint a kereszt(y)énség üzenete elõször az egyes embert
kell, hogy megérintse, és aztán ennek az elhívásnak szükségszerûen
vannak az ember-ember kapcsolatban, és ez által a társadalomban is
következményei. A múlt sebein okulva fontosnak tartja, hogy min-
denki a maga hite szerint éljen, tiszteletben tartva a másik vallását. 

Szendi Péter

Jutalomkiránduláson voltak a
csopaki iskolások Budapesten

A Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet támogatásával a

Csopaki Református Általános Iskola 38 diákja megnézte a fõváros

nevezetességeit a közelmúltban. A jutalomkiránduláson azok a tan-

ulók vehettek részt, akik az október 23. mûsorban szerepeltek, illetve

volt egy internetes háziverseny 1956-tal kapcsolatban, itt pedig az

elsõ három helyezett diák csatlakozott még a társaihoz. A gyerekek

több nevezetességet megtekintettek, úgymint a Budai Várat, a

Mátyás-templomot, a Halászbástyát és végül a Hadtörténeti Intézet

és Múzeumot. A tanulók gazdag élményekkel tértek haza.



- Polgármester úr, hogyan emlékszik vissza a decemberi ünnepekre? 
- Csopakon nagyon szép és meghitt volt, ráadásul egy sikeres évet

tudhatunk magunk mögött. Nagyon jól sikerültek a rendezvényeink.
Kezdõdött advent elsõ vasárnapjával, amikor is felkapcsoltuk a fényeket,
és hatvan év után újra megszólaltak a harangok a Csonkatoronyban. Na-
gyon tetszett az iskolai énekkar fellépése, rég láttam ilyen bensõséges
mûsort. Minden évben kirukkolnak az iskolások valami széppel, de ez
most kifejezetten meghitt volt, akárcsak az óvodásoké. Nagyon sokan
jöttek el az idõsek karácsonyára. Nekünk ez mindig öröm, mert sokat és
sokan dolgozunk azért, hogy minél több embernek tudjunk szép kará-
csonyt varázsolni a fa alá. Nekünk az a köszönet, ha eljönnek az embe-
rek. Ugyanakkor kiemelném a karácsonyi fogadást, ahol a kollégák, vál-
lalkozók, civilszervezetek is képviseltették magukat, és nekik is meg tud-
tam köszönni a munkájukat, amit Csopakért tettek. Számomra megható
volt, amikor Tislér Géza tiszteletes úr, advent elsõ vasárnapján a harang-
avatón, adott nekem egy dokumentumot a Csonkatorony történetének
egy szeletébõl, és amikor átadta, azt kérte, hogy próbáljak a település bé-
kéjére vigyázni, és legyek annak az õre. Nyilván mindent elkövetek en-
nek érdekében, de a békét sajnos nem mindig könnyû megõrizni, azon-
ban a községért mindenképpen meg kell próbálni 

- A mostani falukarácsony abban is különleges volt, hogy most elõször
egy látványos lézershow is emelte az ünnep hangulatát. A különféle saj-
tóorgánumokban is megjelent, hogy mindez mennyire káprázatos volt.
Ön milyennek látta?

- Természetesen nekem is nagyon tetszett. Nyertünk egy kulturális pá-
lyázatot, így nekünk december végéig volt lehetõségünk arra, hogy ezt a
támogatást elköltsük. Sokat gondolkoztunk azon, hogy az év utolsó há-
rom-négy hónapjában milyen programokat tudunk ebbõl a pályázati for-
rásból megvalósítani. Szerencsére minõségi, értékes elõadások, fellépõk,
rendezvényeink voltak, ezek közé tartozott a lézershow is. Úgy vélem jól
döntöttünk, hiszen a karácsonyhoz méltó zenével és fényekkel, nagy él-
ményt tudtunk szerezni a csopakiaknak. Pozitívak voltak a visszajelzések
is, most azon gondolkodunk, hogy nyáron a vízparton is legyen egy ilyen
program.

- Polgármester úr a tavalyi évben jelentõs fejlesztések valósultak meg
a településen, ezekrõl legyen szíves említést tenni!

- A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. 46 millió 395 ezer forint visz-
sza nem térítendõ támogatásban részesítette az önkormányzat strandfej-
lesztési pályázatát, többek között új vízi csúszdát kapott a községi strand,
és egy 200 négyzetméteres napozó-úszóstéggel is bõvülne.  A napozó-
stég azon túl, hogy növeli a strandfelületet, terveink szerint az esti órák-
ban rendezvényszíntérként is funkcionál majd. Szezonhosszabbító céllal,
a strandi pavilonsoron, a használaton kívüli akadálymentes vizesblokk és
öltözõ helyén kialakításra kerül egy egész évben üzemelõ wellnessrész-
leg szaunákkal, gõzkabinnal, mely fejlesztés kuriózumnak számít a Ba-
laton-parton. A Balaton Fejlesztési Tanács közel 5 millió forint támoga-
tásával, egy korábbi sétányfejlesztési projekthez kapcsolódóan, Csopak
nyugati sétányszakaszán horgász és kerékpáros pihenõt alakítottunk ki,
és megépült egy fitnesspark. Mindez tovább emeli az infrastruktúra szín-
vonalát, a vendégek komfort-érzetét. Egy TOP-os pályázatnak köszönhe-
tõen a Csopaki Református Általános Iskola energetikai hatékonyságá-
nak a növelése is megoldódott, napelemek kerültek az intézmény tetõ-
szerkezetére. Ennek a költsége 14 millió forint, amelyhez nem kellett ön-
részt biztosítanunk. Ugyanakkor saját pénzbõl a Kossuth utca alsó szaka-
szán a járda megépült. Mindezen fejlesztésekre méltán lehetünk büszkék.

- Többeket viszont az is érdekel, hogy milyen beruházások valósulhat-
nak meg idén, amelyek már biztosnak tekinthetõek.

- Szeretnénk az iskola tornatermének a padlózatán a hibákat kijavíta-
ni, mindez jelentõs anyagi forrást igényel. Ha nyerünk pályázati támoga-
tást, ha nem, ezt mindenképpen rendbe kell tenni. A Civilház rekonstruk-
ciója is fontos eleme az idei fejlesztéseknek. Meg kell szüntetni a vizese-
dést, a külsõ homlokzatot, a tetõszerkezet felújítani, a nyílászárókat ki-
cserélni. Erre most folyik a tervezés és januárban a közbeszerzést ki tud-
juk írni. Önkormányzatunk 200 millió forint vissza nem térítendõ kor-
mányzati céltámogatásban részesült, melyet közútjaink burkolat felújítá-
sára fordíthatunk. A támogatói okiratot a Belügyminisztériummal, mint
támogatóval megkötöttük, a támogatás felhasználásával, megfelelõ ár-
ajánlat esetén, ígéretünkhöz híven a Balaton, Hársfa, Mandulavirág,
Napsugár, Gyöngyvirág, Kõkorsó, II. Rákóczi Ferenc, Kisfaludy Károly,

Veszprémi, Deák Ferenc, Szent Donát utcák és a Sóstói körút felújítása
valósulhat meg idén. A támogatásért külön köszönetemet fejezem ki Dr.
Kontrát Károly államtitkár úrnak, országgyûlési képviselõnknek. Ugyan-
akkor folytatódik tovább a Fürdõ utca mentén a járdafelújítás, melyre
szintén támogatást kaptunk.

- Szó van arról is, hogy a konyha átköltözik az óvodából az Üdülõfa-
lu és Kempingbe. Mindez mikor valósulhat meg?

- Az óvoda konyhájának üdülõfaluba költöztetése mérföldkõnek szá-
mítana. Az oviban lévõ községi konyha helyén egy tornaszobát és egy
melegítõhelyiséget alakítanánk ki. A korábbi tornaszobát ugyanis a sok
gyerek miatt csoportszobává kellett átalakítani. Az üdülõfaluban egy
korszerû, igényes konyha épülne. Így nemcsak az óvoda és az iskola ét-
keztetése oldódna meg, hanem a szociális és vendégétkeztetés is. A prob-
lémát az jelenti, hogy jelentõsen megemelkedtek az építkezési árak, hiá-
ba nyertünk erre pályázati támogatást, nagyon mélyen a zsebünkbe kell
nyúlni, hogy ez megvalósuljon. A másik probléma pedig az, hogy az or-
szágban jelentõs beruházások vannak, nagyon nehéz vállalkozókat talál-
ni erre az építkezésre. 

- Az elmúlt években kardinális kérdésként merült fel a Füredi út felújí-
tása és egy körforgalom építése. Mi várható ez ügyben?

- Az egyik probléma az, hogy míg Balatonfüreden belterületi részen
valósult meg a fejlesztés, addig nálunk nagyrészt külterületen kell, hogy
mindez megtörténjen. A belterületi útra egy kisajátítással szinte mindent
meg lehet oldani, csupán pénz kérdése. Nálunk a tulajdonosok beleegye-
zése nélkül mindez nem megy. Álmomban nem fordult az meg, hogy
ilyen ellenállás lesz a tulajdonok egy részétõl. Szerintem azáltal, hogy ki-
szélesedne az út, új útburkolatot kapna, ráadásul járda is épülne, meg-
szûnnének a villanyvezetékek, akkor az ingatlanok értéke is növekedne.
Érdekes módon sokan nem így gondolják. A problémát még az jelenti,
hogy ez nem önkormányzati út, nekünk tulajdonosi jogunk itt nincs. A
Magyar Közút Nonprofit Zrt. egyébként 286 millió forintot szán a Füre-
di út felújítására. Én most úgy látom, hogy a Füredi út burkolatát ebbõl a
pénzbõl felújítják, a körforgalmat pedig nekünk kell megvalósítani, re-
mélhetõleg tudunk erre is majd pályázati támogatást kapni. 

- Polgármester úr mit vár az idei esztendõtõl, mit kíván a csopaki ál-
landó lakosoknak és nyaralótulajdonosoknak? 

- Én azt kívánom, hogy legalább olyan évünk legyen, mint tavaly. Lát-
ványos fejlesztések lesznek, nem kell megszorításokat tennünk, a külön-
féle adónemeken sem kívánunk emelni. Remélem, hogy a település egé-
szére a békesség átterjed. Azok a negatív hullámok, amik most esetleg
vannak, pedig elcsendesednek. Nekünk az a célunk, hogy egy kifele is
szerethetõ települést vezessünk és irányítsunk. Szeretném, ha az emberek
jól éreznék magukat itthon, ne csak szállásként használják az emberek,
hanem éljenek is benne. 

További részletek a www.csopak.hu oldalon az újévi beszélgetés videó-
ban tekinthetõ meg!

Szendi Péter
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Jelentõs fejlesztések valósultak meg az elmúlt évben Csopakon 
– idén is folytatódnak a beruházások



December 19-én, kedden este tartották a hagyományos ünnepi
fogadást a Balaton-parti településen a meghívott vendégek rész-
vételével.

Ambrus Tibor polgármester ünnepi beszédében megköszönte,
hogy ilyen sokan elfogadták a meghívást, hogy ilyen sokan tartják
fontosnak azt, hogy így év vége felé közösen koccintsunk az elmúlt
esztendõre és Csopak remélhetõleg minél szebb jövõjére. Persze nem
csoda, hogy ilyen sokan vagyunk, hiszen ma estére azok kaptak meg-
hívást, akik 2017-ben is sokat tettek Csopakért, közösségünkért, ki
munkájával, ki gondolataival, ki tetteivel, ki pénzével.

– Fontosnak tartom a közösség megtartó erejét, azt is, hogy 2018-
ban is a feladatok elvégzése mellet elvárható biztonságot tudjunk
nyújtani a településünkön élõknek és vállalkozásoknak - fogalmazott
a polgármester. Majd köszönetet mondott a civil szervezeteknek, az
önkormányzat dolgozóinak és a vállakozások képviselõinek az egész
évben nyújtott támogatásért, munkájukért. Arról is szólt Ambrus Ti-

bor, hogy kevés olyan település van hazánkban, ahol ilyen összetartó
közösség található, mint a miénk. Az önkormányzati dolgozóknak az
a feladata, hogy a települést, a közösséget szolgálja -, majd áldott, bé-
kés ünnepeket és boldog új esztendõt kívánt.

A Csopaki Református Általános Iskola diákja csodálatos karácso-
nyi mûsorral léptek fel az est során. Az ünnepi fogadáson részt vett
Vörösmarty Éva a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke, va-
lamint bemutatták dr. Imre Bence háziorvost, aki 2018 január máso-
dikától rendel Csopak és Paloznak településeken.

Az idei évben újdonság volt, hogy a rendezvényre érkezõktõl a
rendezõk azt kérték, hogy
mindenki hozzon magával
egy szív alakú, bármilyen
anyagból készült szívet, azért
hogy szívvel gondoljunk a te-
lepülésre, ahol szívesen
élünk. A „szíveket“ egy ko-
sárban gyûjtötték össze, ame-
lyek közül távozáskor bárki
választhatott. A baráti hangu-
latú beszélgetés közben svéd
asztalos vacsorával kínálták a
vendégeket, amelyekhez
megfelelõ italok közül lehe-
tett válogatni.

4 Rendezvények

(Folytatás a címlapról)
Külön köszönetét fejezte ki a polgármester Myslenice testvérte-

lepülés delegációjának, Maciej Ostrowski polgármesternek, hiszen
az egyik harangot lengyel testvértelepülésünknek köszönhetjük.
Méltó magyar és lengyel felirattal: „Ki jó barátra lelt, kincset ta-
lált.”

Maciej Ostrowski polgármester, köszönõ szavakkal illette a ven-
déglátókat, Lengyelország és Magyarország, Myslenice és Csopak
között példás, virágzó testvérvárosi kapcsolatról beszélhetünk.

– Ezek a harangok, a csopakiak közösségének az összefogásba az
összetartozásba, a szeretetbe vetett hitének a diadala. És a közösségi

összefogás adjon biztatást mindannyiunknak. Mutasson utat életünk-
ben és szolgáljon példaként a kételkedõknek, mert õk is bõven van-
nak. Amíg a mi kis közösségünk templomot épít, vagy a néma temp-
lomból harangszót szeretne hallani, addig példát mutatunk nemcsak
itthon, hanem egész Európának is. És higgyék el erre szüksége is lesz
Európának – fogalmazott. 

Tislér Géza református lelkész a Csonkatorony és a templom kro-
nológiai történetét emelte ki. Csopak fényeit idén Varga Kíra elsõ-
osztályos tanuló kapcsolata fel. Az est során a Csopaki Református
Általános iskola diákjai és a Csopaki Református Asszonykör tagjai
karácsonyi dalokat énekeltek.

Tislér Géza és Varga KíraMaciej Ostrowski

Hagyományos évzáró ünnepi fogadás Csopakon

Ambrus Tibor polgármester, dr. Szántód Anita jegyzõ 
és dr. Imre Bence háziorvos



(Folytatás a címlapról)
Az óvodások ünnepi mûsora után az általános iskolások kedves-

kedtek karácsonyi dalokkal majd a budapesti Cantores Ecclesiae Réz-
fúvós Együttes koncertje következett. Az elõadásokat a közönség ha-
talmas vastapssal köszönte meg.

Az est fénypontja mindenképpen a budapesti FénySzínház mese-
szép zenés lézershow-ja volt, ami több, mint fél órán keresztül káp-
ráztatta el a közönséget.

A Csonkatorony melletti park területén a helyi civil szervezetek
forraltborral, teával, szendvicsekkel, süteményekkel kínálták az ün-
neplõket. A baráti beszélgetéseket a hangszórókból szóló karácsonyi
dalok tették még meghittebbé.

Adventi koncert a református templomban

Szerdán este az adventi hét keretén belül koncertet adott a

Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes.

A Rézfúvós Együttes 1998-ban alakult Budapesten Kovács Zalán

László mûvészeti vezetõ irányításával. Tagjai fiatal mûvészek, akik

az együttes hazai és nemzetközi versenysikerei mellett szólistaként is

több tucat helyezést elértek megmérettetéseken. A klasszikus rézfú-

vós kvintett irodalom mellett saját átirataik, valamint számukra kom-

ponált darabok tarkítják széles repertoárjukat. Alakulásuk óta évente

közel száz fellépésük alkalmával játszottak Magyarország legjelentõ-

sebb koncert- és rendezvényhelyszínein, illetve szerte Európában.

Számos nagyszabású hazai fesztivál rendszeres fellépõje és több kon-

certsorozat szervezõje az együttes. 2007-ben megkapták az Artisjus

alapítvány különdíját.

Szolgáltak és közremûködtek az iskola 4. és 7. osztályos tanulói.

5Rendezvények

Óévbúcsúztató Csopakon

Az elõzõ évekhez hasonlóan idén is sokan szilvesztereztek együtt
a Csonkatoronynál.
Vasárnap 22 órától szabadtéri retró diszkót tartott DJ Zsiráf, éjfélkor
pedig látványos tûzijáték volt.

Luca-napi bütykölde idén is

Évtizedes tradíció, hogy Luca-nap közelében kézmûves-foglalko-
zást szervez a NABE helyi csoportja.

Vasárnap délután nagy érdeklõdés közepette zajlott a program,
ahová több család is ellátogatott. Nagyon érdeklõdõ és aktív volt
mindenki, igazi remekmûvek születtek a szorgos kezek által.
Mécsestartók, karácsonyi figurák, dekorszalagból pedig angyalkák,
örökzöldekbõl és természetes termésekbõl koszorúk.

A kellemes hangulathoz tartozott a szép, halk aláfestõ karácsonyi
zene. Frissítõnek finom teát, házi süteményeket kínáltak a szervezõ
NABE-hölgyek.
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Decemberben a Nyugdíjas Klubban
Mint ígértük, beszámolunk a november utolsó klubnapunk prog-

ramjáról, amikor is Illyés Gyula születésének 115. évfordulóját ünne-
peltük. A kultúrcsoport verses összeállítással emlékezett a költõre.
Elsõsorban a hazáért, népéért aggódó, a vándor, a természet és Bala-
ton kedvelõ, ill. a szerelmes költõ verseibõl adtak elõ verseket a
kultúr csoport tagjai. dr. Horváth Imréné Ági ismertette költõ életét,
majd minden verset egy kedves gondolattal vezetett be. Szervezõ
munkáját dicséri, hogy élményekben gazdag délutánunk volt. A klub-
tagok nagy tapssal köszönték meg az elõadást.

Ha december, akkor készülõdés a karácsonyra. A klubban is errõl
szólt a december. Elsõ klubnapunkon szépen megterített asztal várta
a klubtagokat, a kultúrcsoport tagjai karácsonyi versekkel, énekkel
alapozták meg a jó hangulatot. Tea és pár sütemény mellett jóízû be-
szélgetéssel gyorsan eltelt a délután és mindnyájan kicsit feltöltõdve,
jó hangulatban tértünk haza.

A karácsonyi várakozáshoz tartozik az is hogy a Mandulavirág
Óvoda gyerekei látogattak el hozzánk és kellemes karácsonyi hangu-
latot teremtettek. Versekkel, betlehemi játékkal énekkel tették emlé-
kezetessé a délutánt. A meghatódott közönség vastapssal jutalmazta
az elõadást. Köszönjük a Mandulavirág Óvodának, hogy már hagyo-
mányosan minden decemberben meglátogatnak bennünket és mo-
solyt varázsolnak a nagymamák, nagypapák arcára. Köszönjük a gye-
rekeknek, és az Óvonéniknek a szép mûsort.

A decemberi programokhoz hozzátartozik még az idõsek karácso-
nya, ahol élvezhettük az iskolások és óvodások mûsorát. Köszönjük
a vendéglátást és az ajándékokat!

Természetesen ott voltunk a falukarácsonyán is! Az asszonyok fi-
nom süteményekkel várták a falu apraját-nagyját. Jó volt egy kicsit
közösen ünnepelni. Igazán szép élmény volt a bemutatott fényjáték.

Ez úton szeretnénk minden kedves klubtagunknak, és minden cso-
pakinak és Csopakot kedvelõnek nagyon boldog újesztendõt kívánni.
Csopak Nyugdíjas Klub elnöksége.

Csopaki nyugdíjas klub 
január havi programja

Rendezvények:
Január 3. (szerda) Évnyitó klubnap. Baráti beszélgetés, egy-két kép,

videó vetítése a Klub kirándulásairól. Kultúrház 15 óra.
Január 8. (kedd) Elnökségi ülés. A 2018 évi feladatok megbeszélése, feb-

ruár havi programok meghatározása. 2018 év célkitûzései. Civilház. 10 óra.
Január 10. (szerda) Petõfi Sándorra emlékezünk, a kultúrcsoport ál-

tal elõadott verseivel. Kultúrház 15 óra.
Január 17. (szerda) Természet film vetítés. Kultúrház 15 óra. 
Január 24. (szerda) Sebõk József tanár Úr elõadása ismert írók világ-

háborús élményeirõl, nézeteirõl. Kultúrház 15 óra
Január 31. (szerda) Színház látogatás: TOLCSVAY LÁSZLÓ –

MÜLLER PÉTER – MÜLLER PÉTER SZIÁMI: Isten pénze, musical.
Különjáratú autóbusszal, gyülekezés a vasútállomás és az iskola
elõtti parkolóban 16:15-kor.

Klubfoglalkozások: Kézimunka szakkör minden hétfõn 15 órakor.
Összejövetelek a Civilházban, A foglalkozásokat és azok programjait
a szakkörök szervezik.
Pénztár és könyvtár minden szerdán 14 órakor a Civil Házban.

Elnökség

Sáner János Kertbarát Kör 
záró rendezvény 2017.12.01.

A Sáner János Kertbarát Kör a 2017. évi záró rendezvényére meg-
hívta és vendégként fogadta a Csopak-Paloznak Horgász Egyesület-,
a Csopaki Nyugdíjas Klub- és a NABE Csopaki Csoportja elnöksé-
gének képviselõit azzal a céllal, hogy a baráti kapcsolatot, együttmû-
ködést a továbbiakban is fenntartsuk. A rendezvényen a kertbarátok-
kal együtt 35 fõ jelent meg.

Az estet kertbarátokhoz illõ szakmai elõadással kezdtük. Témája a
mediterrán dísznövények bemutatása és ismertetése volt. Elõadó Dr.
Regõs Ferenc paloznaki nyugdíjas orvos, akinek hobbija és szíve
csücske a mediterrán dísznövények. Öt évig élt Algériában és ott
nyerték el tetszését az egzotikus mediterrán dísznövények. A projekt-
orral kivetített színes képek látványa varázslatos volt. 

Dr. Regõs Ferenc a mérsékelt éghajlatunknak megfelelõ, fagytûrõ
dísznövények ültetését javasolja a saját környezetünkben is, és az er-
re alkalmas növények beszerzésében segítséget is nyújt az érdeklõ-
dõk részére.

Az elõadás után borbemutatás és borkóstolás következett. Balaton-
füredrõl Bökõ János szõlõ- és bortermelõ leánya és fia a saját terme-
lésükbõl 4 fajta fehér bort és 3 fajta vörösbort mutatott be. A palackos
borokból vásárolni is lehetett tõlük (nem volt könnyû a választás).

A borbemutató után jó hangulatú, baráti beszélgetés közben, liba-
és kacsazsíros kenyér mellett borozgattunk tovább.

Tervezünk 2018. január végére a csopaki kultúrházban egy közér-
dekû elõadást a Balatonarácsi Máté család méhészetérõl, és minden-
rõl, amit a méhészetrõl tudni kell. ifj. Máté Miklós termelõ lesz az
elõadó. Az elõadásra, ahol majd mézet is lehet kapni, minden kedves
érdeklõdött szeretettel vár a Sáner János Kertbarát Kör

Szöveg: Frick Attila, fotó: Bánfi László



Élénk érdeklõdés közepette tartott elõadást Obrusánszky Bor-
bála történész, néprajzkutató, orientalista a kultúrházban, a Szõ-
lõszem Csopaki Nagycsaládosok Egyesülete szervezésében.

Az elõadásban a téli ünnepkörrõl hallhattunk, amely a magyar és
az eurázsiai sztyeppei népek szokásaiban máig megtalálhatók. Aho-
gyan a keleti népeknél egy-egy nagy ünnepre majdnem egy hónapig
készülnek, úgy a magyar karácsonyt is hosszú várakozás elõzi meg.
Azokat a hagyományokat, amelyeket mi magyarok megõriztünk és
mai napig ápolunk, nem egyedülállók, hanem a keleti lovas népeknél
is élõ tradíció és az újévi szokásrend szerves része. 

Obrusánszky Borbála képekkel vetített elõadásában arra hívta fel
a figyelmet, hogy nem állja meg a helyét az a nézet, amelyet mind a
mai napig állítanak történészeink, néprajzosaink jó része, hogy mi
magyarok az ünnepi szokásainkat másoktól vettünk át. Ehelyett az a
valóság, hogy a karácsony és a hozzá kapcsolódó hagyományok (Lu-
ca-nap, regölés, újévi köszöntõk, vesszõzés) a mi õsi hagyományunk,
és inkább a szomszédos népek tanultak tõlünk. 

Mivel a magyar népi hagyományok ismerete elhalványodott az el-
múlt évtizedekben, és nem ismert a téli napfordulóhoz való kapcsola-
ta, sokan megpróbáltak új, modern ünnepeket meghonosítani, amit a

keresztény ünnepek helyett akarnak. A néprajzkutató rávilágított ar-
ra, hogy ez mennyire káros számunkra, hiszen ezzel õsi szokásainkat
akarjuk eltörölni. Obrusánszky Borbála szerint éppen akkor járunk el
helyesen, ha saját hagyományunkat ápoljuk, hiszen azokban õrzõdött
meg leginkább a régi „pogány” múlt emléke, és nem idegen, hanem
az õseinktõl örökölt hagyományok kerültek bele a keresztény téli ün-
nepkörbe is. A problémát inkább az jelenti, hogy a Gergely naptár re-
form miatt eltolódtak a dátumok, a korábbi magyar téli napforduló
napja (december 21.), szokásaival együtt áttolódott Luca-napra (de-
cember 13). Az évkezdõ karácsonyi ünnepkör is kettévált nagy, illet-
ve kis karácsonyra, utóbbi január 1. az újév hivatalos napja. 

A karácsonyhoz hasonló keleti ünnepek a zoroaszter hiten alapuló
jalda, amelyet a Kaukázusban és Közép-Ázsiában ülnek meg, de ide
kapcsolódik a belsõ-ázsiai mongolok holdújévi szokása is. A néprajz-
kutató elmondta, hogy melyek a legõsibb hagyományaink: az újév
köszöntõ regölés és mendikálás, a Luca-búza ültetés, illetve az Apró-
szentek-napi vesszõzés. Ugyanakkor a karácsonyi asztalhoz kötõdõ
õsi babonák is az ókori sztyeppei népek szokásaihoz hasonlóak. 

(Kép és szöveg: Szendi Péter)
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Szépkorúak karácsonya Csopakon
December 20-án este zsúfolásig megtelt az általános iskola tor-

nacsarnoka a település hagyományos karácsonyi ünnepségén.
Több, mint 350 szépkorút láttak vendégül a csodálatosan feldíszí-
tett sportcsarnokban. Az est örökifjú sztárvendége Koós János
táncdalénekes volt.

Elsõként az óvodások zenés-táncos fellépése aratott hatalmas si-
kert. Majd a Csopaki Református Általános Iskola diákjainak énekka-
ri mûsorát óriási vastapssal köszönte meg a közönség. Majd Hajdú-
Fehér Zsuzsanna szavalta el Ady Endre Karácsony címû versét.

Ambrus Tibor polgármester köszönetet mondott mindazoknak,
akik önzetlenül részt vettek az ünnepi készülõdés elõsegítésében, a
gyermekek felkészítésében és az elkövetkezendõ, ünnepi napok elõké-

szítésében, azok lebonyolításában. Külön megköszönte a szépkorúak-
nak, hogy egy ilyen csodálatos települést, mint Csopak hagytak az utó-
dokra, amit nekünk is meg kell becsülnünk és a jövõ nemzedékeinek
tovább adni. Advent, a várakozás idõszaka, nyissuk meg szívünket sze-
retteink elõtt, hamarosan fenyõ illata lepi el a házakat és az öröm, ké-
szüljünk a kereszténység egyik legnagyobb ünnepére – fogalmazott.

Tislér Géza református lelkész köszönte meg a fellépõknek, fel-

készítõiknek a csodálatos elõadást. Beszédében az áhítatra, a csendes

várakozásra, az önzetlen szeretetre hívta fel a jelenlévõk figyelmét.

Az est igazi meglepetése az örökifjú Koós János volt, aki szipor-

kázó humorral és kedvességgel lépett a közönség elé.

Szkíták karácsonya - Obrusánszky Borbála elõadása Csopakon

Karácsonyi ajándék
Csopak Község Önkormányzata 200 millió forint vissza nem térí-

tendõ kormányzati céltámogatásban részesült, melyet közútjaink
burkolat felújítására fordíthatunk.

A támogatói okiratot a Belügyminisztériummal, mint támogatóval
megkötöttük, a támogatás felhasználásával – megfelelõ árajánlat esetén
– ígéretünkhöz híven a Balaton utca, Hársfa utca, Mandulavirág utca,
Napsugár utca, Gyöngyvirág utca, Kõkorsó utca, Sóstói körút, II. Rá-
kóczi Ferenc utca, Kisfaludy Károly utca, Veszprémi utca, Deák Ferenc
utca és a Szent Donát utca felújítása valósulhat meg 2018. évben.

A támogatásért külön köszönetemet fejezem ki Dr. Kontrát
Károly parlamenti államtitkár úrnak, országgyûlési képviselõnknek.

Ambrus Tibor polgármester
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Közbiztonsági délután Csopakon
Vagyonvédelmi elõadást tartottak a balatonfüredi rendõrök a

polgárõrséggel együttmûködve.
Közbiztonsági napot szervezett a Balatonfüredi Rendõrkapitány-

ság 2017. december 7-én Csopakon, melynek keretében a vagyonvé-
delmi szempontok mellett az idõsek elleni bûncselekmények meg-
elõzése volt a fõ cél.

A körzeti megbízott és polgárõr segítõi a kapitányság megelõzési
elõadójával bejárták a település közterületeit, vagyonvédelmi pre-
venciós információkat osztottak meg a helyi lakosokkal, valamint
több egyedül élõ idõs személyt is felkerestek otthonaikban.

A megelõzési elõadó, többek között az alábbi vagyonvédelmi ta-
nácsokat adta a megjelenteknek:

Zárja be nyílászáróit akkor is, ha csak rövid idõre megy el lakásáról!
Ha elmegy otthonról, ne hagyja (még bukóra sem) nyitva az ablakot!
Ha elvesztette a kulcsát, haladéktalanul cseréltessen zárat lakása

bejárati ajtaján!
Soha ne hagyja a kulcsot egy kinti „rejtekhelyen”!
Ha csengetnek, ne nyisson ajtót meggondolatlanul, idegenekkel

szemben nem árthat a bizalmatlanság!
A megváltozott idõjárási körülményeknek megfelelõ gyalogos és

gépjármûves közlekedési tanácsokkal látták el az érdeklõdõket,
melynek témakörébõl tesztet írók és a velük utazó gyermekeik hasz-
nos ajándékokat kaptak.

Háziorvosi rendelés 2018. január 1-tõl Csopak és Paloznak településeken

Az új csopaki rendelõt a „Fecskeház” földszintjén találják, a bejá-

rat nem a lépcsõházból, hanem kintrõl nyílik, a ház Kossuth utcától

távolabbi végén körbe járda vezet a bejárathoz.

Háziorvosi rendelés ideje: Csopak Paloznak
Fecske utca 1. Fõ utca 10.

Hétfõ 12:00-16:00 –

Kedd 9:00-13:00 –

Szerda 11:00-13:00 9:00-11:00

Csütörtök 12:00-16:00 –

Péntek 11:00-13:00 9:00-11:00

További részletek a www.csopakrendelo.hu oldalon olvasható!

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Csopak, Paloznak házior-
vosi szolgálatnál leadott betegkártyák tulajdonosait 2018. január 01.
napjától Dr. Imre Bence háziorvos látja el.
A rendelés helye: 8229 Csopak, Fecske u. 1. alatti új rendelõ (Bejárat az
udvar felõl) Paloznakon a rendelés helye változatlan.
A rendelõ elérhetõségei: Telefonszám: 06-87-782-484

E-mail cím: rendelo@csopakrendelo.hu
Weboldal: www.csopakrendelo.hu

Sürgõs esetben 2018. január 02. napjától minden hétköznap 8:00-16:00
között Dr. Imre Bence hívható a 06-20-526-68-04-es mobiltelefon számon.
Hétköznapokon 16:00-8.00 közötti idõszakban, hétvégeken és ünnep-
napokon sürgõs esetben továbbra is a balatonfüredi központi ügyelet
hívható a 06-87-580-888-as telefonszámon.
Tisztelettel:

Ambrus Tibor polgármester

Advent harmadik vasárnapján a településen élõ idõsek és rá-
szoruló családok az önkormányzattól idén is kaptak fenyõfát és
meglepetéscsomagot, hogy boldog karácsonyuk legyen.

Vasárnap a gazdasági udvaron lehetett átvenni az ajándék fenyõ-
fát, a meglepetéscsomagot és a Csopak naptárt. Az elmúlt évekhez
hasonlóan idén is volt pecsenyesütés és forralt bor az érkezõknek,
akik nagy örömmel fogadták a finomságokat. A délután folyamán
szorgos kezek ajándékcsomagokat állítottak össze.

Fenyõfa és meglepetéscsomag
várta az idõseket
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