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Tartalom Az év elején még mindenki bizakodó volt
A 2020-as év elején még bizakodóan tervezték az
évet az önkormányzatok, majd a járvány elsõ
hulláma mindent megváltoztatott, jelenleg pedig
a második hullám tombol. A Csopaki Hírek kér-
déseire Ambrus Tibor polgármester válaszolt.

– Az év elején még mindenki bizakodó volt, aztán
a járvány elsõ hulláma mindent megváltoztatott.
Csopak életében mindez hogyan nyilvánult meg?

Az elsõ hullám – õszintén kijelenthetjük –, hogy

sokként ért bennünket, hiszen egy megtervezett

költségvetéssel mögöttünk és egy nyári felkészü-

léssel elõttünk gyakorlatilag mindent újra kellett

kezdeni és át kellett tervezni. Eközben pedig bizto-

sítani kellett a lakosaink, és ezt a nehéz idõszakot

Csopakon átvészelni szándékozók ellátását. Úgy

gondolom így utólag elmondhatjuk, hogy mindenki

maximálisan helyt állt a kollégák közül, hiszen meg

kellett oldanunk a gyermek és idõs étkeztetést, a

fertõtlenítéseket, maszkokkal tudtunk ellátni min-

denkit, aki igényelte, miközben a lehetõségekhez

képest mûködött a település.

– A nyár elképesztõ tömeget indukált a Balatonnál.
Melyek a szezon fõbb pozitív és negatív tapasztalatai?

Csalóka volt ez a nyár, hiszen mindenki nagy tö-

megekrõl beszél, ám ez csak részben igaz, hiszen

májusban és júniusban gyakorlatilag nem beszélhe-

tünk idegenforgalomról és ugyanez mondható el az

augusztus végétõl, szeptembertõl számítható utó-

szezonról is. De valóban a fõszezonban nagyon so-

kan választották Csopakot is nyaralásuk helyszíné-

ül, függetlenül attól, hogy elég komoly jegyár eme-

lést hajtottunk végre a strandon. Ez viszont szüksé-

ges volt ahhoz, hogy kevesebb vendéggel továbbra

is biztosítsuk azt a megszokott színvonalat, amit

már el is várnak tõlünk. Nem véletlenül kaptuk meg

idén is Veszprém megyében a legszínvonalasabb

strand kitüntetést, illetve értünk el a strandbíráló bi-

zottságnál a 120 pontból 118-at és nyertük el újra

az 5 csillagot a Kék Hullám zászló versenyen.

– Az önkormányzatokat érintõ megvonások ered-
ményeképpen hogyan alakultak Csopakon a bevéte-
lek, és milyen hatással jártak az elvonások, bevétel-
kiesések?

A bevételeket és a kiesést külön kell kezelni, hi-

szen egymástól teljesen független dolgok. Az adó-

elvonások (gépjármûadó), illetve azok a vendégek-

nek szánt könnyítések (idegenforgalmi adó Nulla

Forint), amelyek által csökkent az Önkormányzat-

nak a tervezett bevétele, szigorú takarékossággal,

kisebb fejlesztések, beruházások elmaradásával jár-

tak. A bevételeinknél a strand bevétel növekedése

mellett csökkent az Üdülõfalu bevétele, csökkent a

Konyha bevétele és a tervezetthez képest részben

csökkentek az adóbevételek is. Az idei évet meg-

szigorításokkal végig tudjuk vinni, nem kellett in-

gatlaneladásokkal vagy lekötött pénzeszközök fel-

szabadításával kiegészíteni, de hogy mit hoz a jövõ

év, azt még tervezés szinten sem lehet látni.

– Csopakon is szinte az összes rendezvény elma-
radt s várhatóan így marad az év végéig. Ez meny-
nyiben befolyásolja a helyi közösségek életét?

A helyi közösségek életét is befolyásolja, de sze-

rintem sokkal fontosabb, hogy az egyéneknek a

közérzetét, a hangulatát mennyire befolyásolja. Vé-

leményem szerint a legnagyobb probléma, hogy az

emberek nem tudnak közösségbe járni és itt ez az

idõsekre, de szerintem az idõszakos iskolabezárá-

sok miatt gyermekeinkre is vonatkozik, hiszen

mindkét generációnak szüksége van a közösségi

életre. Reméljük, hogy minél hamarabb vége lesz

ennek a pandémiás helyzetnek, és már amennyire

lehet, újra a régi életünket élhetjük.

(Folytatás a 3. oldalon)
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Dönthetünk
A koronavírus járvány második hulláma újra letaglózott bennünket.

Talán még rosszabb, hogy az átmeneti nyári felszabadulás után újra, még
nehezebb körülmények között, még szorosabb bezártság következett.

Az elsõ karantént viszonylag jól viseltük. Az „együtt megcsinál-
juk” és az „együtt sikerülni fog” jelmondatok azonban immár meg-
koptak, reklámok szlogenjeivé váltak, elvesztették motiváló erejüket.
Egyre többen érezhetik, hogy valójában magunkra maradtunk.

Sokan elvesztették a bizalmukat, kételkednek a korlátozó intézke-
dések szükségességében, a meghozott döntések helyességében, idõ-
beliségében stb. Ez érthetõ, természetes emberi reakció.

Bizonytalanságban szeretnénk kapaszkodókat keresni, hiszen még
szakemberek számára is ismeretlen fenyegetéssel állunk szemben,
senki nem mondja meg, meddig tart, még mi következhet, hogyan
küzdjünk meg a helyzettel. Ha pedig nem látjuk a végét, nem tudjuk
mennyi energiára, türelemre lesz szükségünk, milyen eszközökkel
próbáljuk meg túlélni. És persze szinte hetente változik a helyzet, a
médiából, közösségi oldalakról pedig áradnak felkénk a megosztó,
ellentmondásokkal teli üzenetek.

Mintha elveszítettük volna még a vélt kontrollt is a környezetünk,
az életünk eseményei felett.

Egy területen azonban még van döntésünk: az, hogy hogyan rea-
gálunk mindezekre. Felelõsséget vállalunk-e saját viselkedésünkért,
mondatainkért, cselekedeteinkért. Eldönthetjük, hogy érzelmeink,
vagy mások vélt vagy valós véleménye által vezérelve cselekszünk,
vagy átgondoljuk, hogy mindezek hogyan hatnak másokra, a közös-
ségre, és e hatások figyelembevétele mellett hozunk döntéseket, oszt-
juk meg gondolatainkat.

Álljanak itt megerõsítésül Pilinszky János gondolatai:
„Az ember millimétert se mozdulhat ki a világ törvényeinek hul-

lámverésébõl. Senkinek sincs módjában kitörni térbõl és idõbõl. Kö-
zös hullám emel és ejt: mindannyian engedelmesek vagyunk. De szí-
vünk számára adott a választás, hogy jobbak vagy rosszabbak le-
gyünk a világnál, melynek részei vagyunk. Ez módunkban áll. Hogy
kegyetlenebbek legyünk vagy irgalmasabbak a változatlan és meg-
változtathatatlan egésznél.”

Döntésünk a felelõsségünk is!
Ambrus Tibor polgármester

Megújul a volt Gyógyszertár épülete

A Polgárõrség a Bethlen Gábor Alapkezelõ által nyert pályázaton
5.967.741 forint összegû támogatást nyert ingatlanfelújításra, ennek
köszönhetõen felújításra kerül a korábbi gyógyszertár. Az átalakítás-
nak köszönhetõen az épületben helyet kap a Polgárõrség, a Körzeti
megbízott, valamint a Településõrök irodája. Beruházás várható be-
fejezése 2021 tavasza.

Elkészült a Bencze László utca
útburkolatának felújítása

Épül a bölcsõde Csopakon

Örömmel értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy el-
készült a csopaki Bencze László utca útburkolatának
rekonstrukciója!

A fejlesztés keretében 261,4 m útszakasz 4-5,5 m
szélességben kapott aszfaltburkolatot és szegélyt, to-
vábbá az úrfelújításhoz kapcsolódóan a közvilágítása
kialakítására is sor került.

A beruházás a Miniszterelnökség és a Magyar Államkincstár a
Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonú utak felújítása
alprogramjának keretében (MFP-ÖTU/2019), 29.999.999 Ft vissza
nem térítendõ támogatásból valósulhatott meg.

Csopak Község Önkormányzata

Amint arról már korábban beszámoltunk, a Pénzügyminisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a Terü-
let és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP)
keretében, közel 200 millió Ft támogatásban részesítette Csopak Köz-
ség Önkormányzatának „Bölcsõdei férõhelyek kialakítása Csopakon”
címû és TOP-1.4.1-19-2019-VE1-00002 azonosító számú pályázatát.

Az építkezés 2020. október 01-én megkezdõdött. Megtörtént az
épület alapozása, az aljzat alatti gépészeti és villámhárító szerelése az
alaptestekbe. Az aljzat ágyazatra elkészült a vasalt aljzat. A fõfalak fa-
lazása a végéhez közeledik. A vb. pillérek és gerendák zsaluzása és
vasalása folyamatban van. Elkezdõdött a földszint feletti födém zsalu-
zása. A kivitelezõ, Kuti és Fia Kft.-vel történt egyeztetés alapján,
amennyiben az idõjárási körülmények al-
kalmasak lesznek, a földszint feletti
födém és az attika falak is el tud-
nak készülni idén. Ebben az
esetben az épület szerkezet-
kész állapotba kerülhet,
így a téli körülmények
között az épületen belül
lesz folytatható a kivi-
telezés januártól. 

Csopak Község 
Önkormányzata
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Csopak..., ...mert szeretem!

(Folytatás a címlapról)
– Most, a járvány második hulláma miatt újabb intézkedéseket kell

meghozni, amikor is a helyzet napról-napra szinte változik. Melyek
ezek?

Erre nagyon nehéz válaszolni, hiszen szó szerint napról-napra vál-
tozik a helyzet, igazodni kell a kormányzati döntésekhez és a helyben
kialakult helyzetekhez is. Nagyon nehéz ilyenkor dönteni, hiszen
minden döntést legalább annyian bírálnak, mint ahányan elfogadnak.
A legfontosabb ilyenkor a lakosság védelme és a döntések helyessé-
gét majd a járvány végeztével lehet megbeszélni, addig a felelõsség
az enyém, amit vállalni kell.

– Veszélyhelyzet esetén hogyan lehet elõkészíteni a 2021-es év
költségvetését és milyen feltételekkel?

Jelenleg nem mûködnek a Bizottságok és a Képviselõ-testület,
de minden döntésem elõtt kikérem Képviselõ Társaim véleményét.
Gyakorlatilag online testületi üléseket tartunk. A költségvetési
koncepciót elkészítettük, amit a jövõ évi országos költségvetés is-
meretében tudunk majd pontosítani.

– December a szeretet, az ünnep, az ajándékozás és a meghitt csa-
ládi beszélgetések idõszaka. Csopak minden évben nagyvonalúan
megajándékozza a településen élõk különbözõ korcsoportjait. Az idei
évben mire számíthatnak?

A tavalyi évben idõs lakosaink sok problémát jeleztek a karácso-

nyi ajándékcsomaggal kapcsolatban, ezért már tavasszal eldöntöttük,

hogy viszonylag visszafogottabb ajándékcsomagot szeretnénk készí-

teni és inkább a közösségi életre a rendezvényekre helyeznénk a

hangsúlyt. Sajnos nem tudunk semmilyen közösségi programot meg-

valósítani, de természetesen ajándékkal készülünk és szeretnénk fe-

nyõfát is biztosítani idõs lakosainknak és a rászorulóknak, de azt,

hogy milyen formában tudjuk átadni, megvalósítani, az a következõ

hetek során fog eldõlni.

– A rengeteg felmerülõ probléma mellett, köszönet illeti mindazo-
kat, akik bármilyen módon küzdenek a járvány ellen. Mi errõl a véle-
ménye?

Természetesen ez így van. Nagyon sokan erõn felül vesznek részt

ebben a küzdelemben és itt nemcsak a kórházban dolgozó egészség-

ügyi dolgozókat értem ez alatt, hiszen a háziorvosi ellátásban részt-

vevõ kollégák, a családsegítõ és a hivatali kollégák, a polgárõreink

mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy biztonságosabb és elviselhe-

tõbb legyen ez az idõszak, és itt emelném ki talán sokszor elfelejtjük

a szülõket és az óvodás, iskolás gyermekeinket, akiknek mind-mind

komoly megpróbáltatást jelent ez a helyzet.

– Végezetül, ha tehetné, milyen ajándékkal kedveskedne Csopak
lakosai számára a karácsonyfa alatt, mi lenne az újévi kívánsága?

Most nem is lehet mást kívánni szerintem, minthogy vigyáz-

zon mindenki magára, vigyázzunk egymásra, családtagjaikra, mi-

nél kevesebb szomorúsággal és minél több örömmel éljük át az

ünnepet.

Az év elején még mindenki bizakodó volt

Napi szinten szó esik a kialakult járványhelyzetrõl. Egymásnak fe-

szülnek dolgozók és nyugdíjasok, egészségügyi dolgozók, pedagógu-

sok, kereskedelemben dolgozók és még sorolhatnám.

Várjuk a döntést az óvodák és iskolák helyzetérõl, a dolgozók

tesztelését, hogy tudjuk, másnap kell-e menni dolgozni. Kicsit úgy

tûnik, mintha ebben a kavalkádban megfeledkeznénk arról, hogy

mindezt gyermekeink is megélik. Õk sem tudják, hogy másnap me-

hetnek-e oviba, suliba.

Hogyan segítsük különbözõ korú gyermekeinket ebben a helyzetben?

Az óvodás, kisiskolás még nem érti mi ez az egész, õk valóban csu-

pán csak megélik, átélik a helyzetet. Egy kisgyerek számára a legfon-

tosabb az állandóság, biztonság. Ezt most sajnos az õ életükbõl is hi-

ányzik. Mindenképpen magyarázzuk el nekik koruknak megfelelõen,

hogy egy olyan vírus betegíti most meg az embereket, amirõl még nem

tudnak sokat a doktorbácsik/nénik sem. Azért nem tudnak óvodába, is-

kolába menni, mert könnyen, tüsszentéssel, köhögéssel is meg tudnak

betegíteni másokat. Nagyon fontosnak tartom, hogy otthon sajátítsák el

az orrfújás, orrtörlés tudományát ezzel is védve az óvónõket.

Emellett fontos, hogy a kis lelkükre is figyeljünk, beszélgessünk

velük, bábozzunk, meséljünk sokat.

Lehetõséget kell adni nekik, hogy kibeszéljék, kijátszák magukból

a feszültséget, bizonytalanságot, mert bennük is van bõven. Vonjuk

be õket a mindennapi feladatokba, legyen az fõzés, mosás, teregetés.

Igaz, hogy kicsit döcögõsebben fog menni, de õk nagyon élvezik.

A középiskolások helyzete sem könnyebb, fõleg, hogy rájuk sok-

szor csak legyintünk, hogy jó ez így nekik, élvezik az otthonlétet.

Ez sajnos tévedés!! Korosztályuk sajátja a közösségi élet fontossá-

ga, a „bandázás”. Amíg a kicsiknél a biztonság, állandóság elvesz-

tése okoz nehézséget, addig a kamaszoknál a közösségi élet elvesz-

tése jelent nehézséget. Kérdezzük meg tõlük idõnként, hogy van-

nak, hogy élik meg a helyzetet, beszélgessünk velük, ne vegyük ter-

mészetesnek, hogy ez nekik egyszerû. Bármennyire is lázadnak,

egy gyerek életének természetes színtere az iskola.

Ha mi felnõttek kiakadunk, félünk, bizonytalanok vagyunk,

stresszelünk, akkor semmiképp ne várjuk el a gyerekektõl, hogy õk

ne tegyék ezt. Ami talán még nagyon fontos, hogy saját feszültsége-

inket, frusztrációnkat, félelmeinket, ne a gyerekek elõtt vitassuk meg

egymással, hisz õk egybõl átveszik.

Kissné Ughy Bernadett
védõnõ

Járványhelyzet gyermekeink tükrében!
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Amikor meglátták a csillagot
„Amikor meglátták a csillagot,
nagy örömmel örvendezének.”

Máté evangéliuma 2.10.

Jó tizenöt éve történt. Egy alföldi mezõvárosba igyekeztem, ahol

új templomot szenteltek.

A város az oda települt ipar miatt gyorsan fejlõdött, az agglomerá-

cióban egy új városrész alakult ki modern és ízléses kertvárosi jel-

leggel. Az utcákat mértani pontossággal tervezték.

Az épületek olyan gyorsan bújtak ki a földbõl, hogy az utcáknak

még nevük sem volt.

Ide épült az új templom. 

A városrész nevét tudtam, de címet nem adtak. Kérdezgettem a

járókelõket, merre van a templom. Bonyolult magyarázatokat és

útbaigazításokat hallottam, nem találtam oda.

Aztán a sok hiábavaló keresgélés után, mentõ ötletem támadt:

„Templom? Református? Akkor nem a nemlétezõ utcaneveket kell

bogarásznom, hanem felfelé tekinteni, hátha meglátom a tornyot és

rajta a csillagot.

A csillagot, ami a célhoz vezet.

Így is történt. Egy sarkon kifordulva megláttam a tornyot és a csil-

lagot. Perceken belül a célnál voltam.

Ez a történet jutott eszembe 2020 Ádventjén és Karácsonyra

készülve.

Milyen „csillagokat”, „csillagocskákat,” feltûnõ aztán eltûnõ

„üstökösöket” követünk?

Az ígéretek, az illúziók, az álhitek, önáltató csillagát?

Támad e nagy öröm, ha felülünk ezeknek?

Kétezer éve Betlehemben nagy öröm támadt. Akik keresték,

meglelték azt, akit a próféták megígértek.

A bölcsek nem lefelé néztek. Ott sötétség, üldöztetés, veszély

kísérte lépteiket. A csillagra tekintettek, Isten csillagára.

Kétezer év múltán, mint már annyiszor az emberiség történel-

mében, nekünk most újra felfelé kell tekintenünk.

Az ég felé a pandémiából, felfelé a szomorú és gyászos sta-

tisztikákból, fel a magasba a kilátástalanságból, felfelé a sokféle vál-

ságból: 

Felfelé, hogy meglássuk „azt a Csillagot.”

Tislér Géza
református lelkész

Zsidókrémes kenyér Falukarácsonyra
(Recept is!)

Sehol a világon nincs olyan szép, hangulatos, szeretettel teli ren-

dezvény, mint Csopakon a Falukarácsony. Hogy ott van a falu apra-

ja nagyja (meg a szomszéd falvak népeibõl is sokan)!

Végig kóstolják és iszogatják a csopaki civil szervezetek és intézmé-

nyek (óvoda, iskola, önkormányzat stb.) asztalain kínált finomságokat,

és isznak hozzá jó meleg teát vagy forralt bort. Tíznél is több terülj-te-

rülj asztalkám, stand sorakozik körbe a fényes adventi kivilágított téren.

Most a Világot a Covid vírus uralja, így sajnos nem mehetünk ki a

fényes Csonka torony terére. A faluban azonban a karácsony itt lesz!

A világon is szerte ünnepelnek majd az emberek – reméljük, csukott

ajtók mögött, otthon!

A Református Asszonykör a Falukarácsony ünnepére „zsidókré-

mes kenyeret” kínált az embereknek. Minden évben egyre nagyobb

dózisban kellett elkészítenünk, mert egyre gyorsabban elfogyott. –

Az idén nem készíthetünk sajnos, leírom hát a történetét és receptjét

is. Ezután elkészíthetik otthon Önök is!

Jézus születése munkássága Izraelben történt. Ö maga is zsidó volt.

Stílusos hát, hogy zsidó ételt is készítsünk ünneplésekor. A zsidó ünne-

pek kihatnak fõzési-étkezési szokásainkra, némelykor ez követelmény

is (húsvétkor). A héber „sabbat”, szombat a nyugalom napja, hetenként

visszatérõ ünnep. Péntek estétõl szombat estéig tart. Munkaszünet a

kötelezõ, még fõzni, tüzet gyújtani sem lehet. Ezért aztán a háziasz-

szonyoknak szombatra minden ételt elõre el kellett készíteni. Ilyen étel

az „Ejer-cvíbel” (Eier-Zwiebel), kenyér mellé, szombatra készítették.

Az alföldi szülõfalumban sok zsidó család élt, de reformátusok is fõz-

tek zsidókrémet. Mi magunk is készítünk olykor-olykor itthon. Íme:

Hozzávalók: személyenként 1-2 tojás, vöröshagyma, liba vagy ka-

csazsír, fõtt krumpli, só, piros paprika, esetleg fokhagyma és bors. 

Elkészítés: a tojást keményre fõzzük, lereszeljük, hozzá reszelünk

1 fej vöröshagymát és 1-2 héjában fõtt krumplit. Annyi kacsazsírt

adunk hozzá, hogy kenhetõ legyen. Só, bors, pirospaprika és reszelt

fokhagymával fûszerezzük. 

2019-ben a Falukarácsonyra mi 25 tojást, 2 kg krumplit, 3 doboz

(kb. ½ l) kazsazsírt, 1 kg vöröshagymát, 1 fej fokhagymát – nem ge-

rezd –, 10 dkg pirospaprikát, sót, borsot ízlés szerint, használtunk 12

szeletelt kilós kenyérhez. 1 órán belül elfogyott az asztalunkról. 

Adja Isten, hogy 2021-ben a Falukarácsonyra nagyobb adagot ké-

szíthessünk az ünneplõ seregnek!

Boldog Karácsonyt Kívánunk!

A Református Asszonykör nevében:

Akócsi Katalin



Jöjjetek szeretett Testvéreim, köszöntsük együtt imádsággal a

hozzánk érkezõ betlehemi Gyermeket, akit az Atyaisten küldött

hozzánk.

Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott, az ezerszer áldott is-

tennek egyszülött Fia, aki kisgyermekként jöttél közénk, aki emberré

lettél, hogy mi istenivé lehessünk, elsõ imádóiddal, a Boldogságos

Szûzanyával és Szent Józseffel, valamint az egyszerû pásztorokkal

együtt jászolod elõtt leborulva imádunk!

Istenünk jóságát és emberszeretetét árasztod ránk, mert gyermek-

ként jöttél közénk, hogy ne féljünk hozzád közeledni. Csodáljuk ezt

a végtelen irgalmat, amellyel a világmindenség Teremtõ Ura és Kirá-

lya, majdan Bírája, szeretettel tárja felénk gyermeki karjait, és szere-

tetünket kéri. Bizalommal térdelünk elõdbe mi, aki fáradtak vagyunk

és az élet terheit hordozzuk, mert tudjuk, hogy nálad enyhülést és

nyugalmat talál a mi lelkünk.

Végtelenül kiszolgáltatottan, nélkülözésben és szegénységben

fekszel a jászolban, hogy fölkeltsd elnehezült lelkünkben az együtt

érzõ segítõkészség, szolgálatkészség, odaadás erényeit. Palota he-

lyett istállót választottál, bársonyos ágy helyett jászolt, trónus he-

lyett édesanyád ölében ülsz, ékességed a szerénység. Születésedtõl

fogva Tanítónk és mesterünk vagy, aki példát adsz nekünk, hogy ne

legyünk rabjai a test kívánságainak, a szemek kívánságának és az

élet kevélységének. Jézusunk isteni Szíve, alakítsd szívünket a szí-

ved szerint!

Legyen Istennek dicsõség és minden jóakaratú ember szívében

igaz békesség!

2020. Ádvent I. vasárnapján.

PPlléébbáánniiáánnkk  tteerrüülleettéénn,,  mmiinnddeenn  kkeerreesszzttéénnyy  tteessttvvéérreemmnneekk  
öörröömmtteellii,,  aa  BBeettlleehheemmii  KKiissddeedd  JJéézzuuss  áállttaall  mmeeggáállddootttt,,  

kkeeggyyeelleemmtteelljjeess  kkaarrááccssoonnyyii  üünnnneeppeekkeett  ééss  
eeggéésszzssééggbbeenn  bbõõvveellkkeeddõõ,,  bboollddoogg  úújjeesszztteennddõõtt  kkíívváánnookk  

lleellkkiippáásszzttoorrii  sszzeerreetteetttteell..

A járványügyi helyzet miatt, a karácsonyi szentmiserendet a temp-

lom hirdetõtábláján szíveskedjenek figyelemmel kísérni.

v. Ajtós József László
c. prépost, esperes, plébános
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Csopak..., ...mert szeretem!

2020 Advent
Több, mint 10 éve, hogy Advent elsõ vasárnapján a Csonka torony

terén Csopak népe közösen ünnepel. A kis ünnepi mûsort követõen

egy csopaki kisgyermek gyújtja meg az adventi koszorú elsõ gyertyá-

ját és a tér csodás fényeit. A polgármester úr köszöntõjét követõen

óvodás-iskolás gyerekek, a falu református lelkésze és a Református

asszonykör szerepel. Az évek elõrehaladtával egyre több ember jött

el meghallgatni a mûsort, megcsodálni a ragyogó, csillogó girlando-

kat és a Karácsony várás örömét, áhitatát megérezni. 2020-ban a ko-

ronavírus járvány miatt tudjuk mindannyian, hogy nem gyülekezhe-

tünk össze, bár a fények kigyulladnak, az Advent és a Karácsony is

megérkezik. Az Asszonykör sem énekelheti el az adventi énekeit! A

négy adventi vasárnapra szóló énekeink egy-egy versszakát mégis ide

leírom minden ezt olvasó ember szívére helyezve. Két ének a

Tárkányi - Zsasskovszky Énekeskönyvbõl való, a harmadik magyar

népdal, a negyedik vasárnapra Beethoven IX. szimfóniájára F. Schil-

ler által megírt Örömódájának szövegét írom. Ez a dallam mindenki

lelkében már benne zsong – azt hiszem.

Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítõ
Beteljesült már az idõ.
Törd az ég zárt ajtaját,
Vár a Világ sóvárgva Rád….

Ó fényes Nap, ó szép Csillag,
Téged vágyunk mi látni csak.
Kelj fel Napunk, fényességed
Ûzze el a sötétséget….

Hûséges az Úr, közeledik már,
meglátja a Föld, akit várva vár.
Általa, vele, szent vagy Alkotó,
aki Tõled jön, a Vigasztaló.

Örömóda:
Lángolj fel a lelkünkben,
szép égi szikra szent öröm,
Térj be hozzánk drága vendég,
tündökölj ránk fényözön!
Egyesítsed szellemeddel,
mit zord erkölcs szétszakít.
Testvér lészen minden ember,
merre lengnek szárnyaid.

Mindannyiójuknak kívánjuk, hogy drága Vendégük legyen Kará-

csonykor tündöklõ fényözönnel.

A Református Asszonykör nevében:
Akócsi Katalin

Karácsonyi ima
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www.csopak.hu

Csopaki Olaszrizling az Országházban

A Csopaki Petrányi Pincészet Olaszrizling Birtokválogatás
2017 bora lett az Országház legjobb rizlingje.

– Lehet-e tudatosan készülni egy országos megmérettetésre,
ha igen akkor hogyan?

Minden borunk készítésénél az a célunk, hogy valami egye-

dülállót alkossunk, nem a versenyek, inkább magunk igénye és

a vendégeink elégedettsége miatt. Sokat kóstolunk, hazai és

nemzetközi borokat egyaránt, hogy tisztában legyünk a trendek-

kel és legyen viszonyítási alapunk. Az idei év legnagyobb kitün-

tetése az Országház Bora díj elnyerése. Szinte az összes borvi-

dékrõl neveztek borászatok, és nekünk sikerült elvinni az abszo-

lút elsõ díj aranyérmét 2017-es Olaszrizling Birtokválogatás bo-

runkkal. Ez nagyon nagy elismerése a munkánknak. Sok törzs-

vendégünk hosszú évek óta visszajár hozzánk bort vásárolni és

úgy viszi haza olaszrizlingünket, mint egy darabkát Csopakból,

a csopaki életérzésbõl és ez a legfontosabb.

– Mi a jó bor titka?
A jó bor sorsa már a szõlõben eldõl, csakis kiváló alapanyag-

ból lehet jó bort készíteni. Nagy hangsúlyt fektetünk a növény

gondozására, a metszésre, a zöldmunkákra, szükség esetén táp-

anyagot pótlunk, lazítjuk a talajt és ügyelünk a növényvédelem-

re is. Fontos a jó csapat: szõlészünk és pincemesterünk már 20

éve Molnár Zoltán, aki nagy szakértelemmel és gonddal bánik a

birtokon termõ szõlõvel, minden tõke jó kezekben van.

Jobbkeze, a technikai, mûszaki témák nagy ismerõje, Ódor Ta-

más, aki birtokunk „ezermestere” sok éve már. Borászunk, Ba-

kó Ambrus nagyon tehetséges és precíz, a közösen kialakított

irányvonalak mentén szép sikereket érünk el évrõl évre. Friss fe-

hérborainkat irányítottan, hûtve erjesztjük és egy flotálónak ne-

vezett berendezés segítségével a mustot tisztítjuk, hogy még

gyümölcsösebb, aromásabb borokat készíthessünk. Fehér csúcs-

boraink és a vörösök hordós iskolázást is kapnak, itt a megfele-

lõ hordóválasztás is lényeges és természetesen az elegendõ idõ,

hogy a borok szépen érjenek. Nem sürgetjük a borkészítést,

hagyjuk õket fejlõdni, ami magasabb minõséget és egyedi ka-

raktert eredményez.

– A pandémia kellõs közepén a csopaki Petrányi Pincészet
hogyan képes „túlélni” a korlátozásokat?

Már az éttermekben történõ maszkviselés bevezetésekor elin-

dítottuk bor- és ételkiszállítási valamint elviteles szolgáltatásun-

kat, ami továbbra is ellátja a környéken lakókat finom ételekkel

és kiváló borokkal. Webshopunkban zavartalan a borkiszállítás

az ország egész területére. Igyekszünk akciókkal, kedvezmé-

nyes csomagajánlatokkal serkenteni a vásárlást. Hetente, kéthe-

tente változtatjuk az étlapunkat. Nemsokára nemcsak a meg-

adott telefonos, email-es elérhetõségeken, de a NetPincér olda-

lán is megrendelhetik ételeinket és borainkat. Ez ugyan nem pó-

tolja a Borterasz bezárása utáni bevétel elmaradását és az étter-

mi partnereinktõl kiesõ rendelések hiányát, de így meg tudjuk

tartani az összes dolgozónkat, hogy a régi, összeszokott csapat-

tal, újult erõvel készülhessünk remélhetõleg a februári, márciu-

si nyitásra.

– December a szeretet, az ünnep, a család, a meghitt beszél-
getések idõszaka. Önök hogyan készülnek az ünnepekre?

Bor- és élménycsomagokat állítunk össze a vendégeinknek,

hogy ezzel is hozzájárulhassunk az ünnepi pillanatokhoz. Mi a

fiunkkal, menyünkkel és az unokánkkal fogunk ünnepelni, én

halászlevet fõzök, Piroska rántott pontyot készít krumplisalátá-

val, süti a család kedvencét a mézes krémest és az édesanyja re-

ceptje szerint a juhtúrós pogácsát. A céges karácsonyi ünnepség

idén elmarad, minden kolléga szûk körben, a családjával tölti ezt

az idõszakot. Most az egészség a legfontosabb.

– A bizonytalansági tényezõk ellenére, hogyan készülnek a
2021-es évre?

2021 nagyon fontos év lesz a Pince életében, ugyanis 20 éve-

sek leszünk! Sok meglepetéssel készülünk a vendégeknek és a

borkedvelõknek, de ezekrõl még nem árulnék el sokat. 2020-ban

nagyobb hangsúlyt fektettünk a budapesti értékesítés megerõsí-

tésére, ezt szeretnénk folytatni, aktívabb jelenléttel boros ren-

dezvényeken, kiállításokon, hogy még több borfogyasztó meg-

ismerhesse borainkat és ez által a Csopaki Borvidéket! A Borte-

raszon a konyha felújításába, kapacitásbõvítésbe kezdtünk, sze-

retnénk bevezetni egy online asztalfoglalási rendszert is. Na-

gyon fontos számunkra, hogy minden vendég úgy távozzon tõ-

lünk, hogy érezze, Csopak az a hely ahová mindig szívesen visz-

szatér.
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Csopak..., ...mert szeretem!

Karácsonyi egyszerû két fogásos menü: Borleves és Tûzdelt Pulykasült
Borleves hozzávalók:

1,2 L Csopaki Olaszrizling,

5 tojássárgája, 18 dkg kris-

tálycukor, kis darabka fa-

héj, citromhéj, szegfûszeg,

csillagánizs.

A bort 4 dl vízzel a tûz-

re tesszük cukorral, fahéj-

jal és citromhéjjal, csillag-

ánizzsal, pici sóval, melybe

beleszórjuk a szegfûszeget. Mielõtt felforrna, félreteszünk belõle fél

csészényivel. Egy tálban jól elkeverjük habverõvel a tojássárgáját a

fél csészényi borral. Mintegy 8-10 percnyi lassú forralás után hozzá-

habarjuk a sûrítõ anyagot, a fahéjat a citromhéjat, és a csillagánizst

kihalásszuk belõle és tálaljuk.

Tûzdelt Pulykasült hozzávalók: 3,5 kg pulyka, só, 15 dkg kolozs-

vári szalonna, 10 dkg zsír, majoránna, paradicsompüré, liszt.

A pulykát megtisztítjuk, nyakát, lábát, szárnyát levágjuk. Felbont-

juk a belsõ részeit kivesszük és több vízben tisztára mossuk. Az ína-

kat nyers állapotában húzzuk ki a combjából. A füstölt szalonnából

vékony csíkokat vágunk és tûzdelõtû segítségével a pulykát jól meg-

tûzdeljük, különösen a mellét és a combját. Megsózzuk kívül-belül, a

belsejét majoránnával meghintjük a lábait a püspökfalatjához kötöz-

zük, hogy eredeti alakját sütés közben megtartsa. Sütõtepsibe tesszük

és nem túl forró sütõben,

kevés vizet aláöntve meg-

sütjük. Közben a saját

zsírjával locsolgatjuk és

úgy forgatjuk, hogy kör-

ben szép ropogósra süljön.

Ha pulyka kissé öregebb

és a húsa esetleg kemény

marad, tegyük egy lábasba

és kevés vizet aláöntve pároljuk puhára, majd süssük le zsírjára. Tá-

lalás elõtt vegyük ki a zsírból, hogy kissé megszikkadjon mert így

könnyebb szeletelni. Tálalásnál elõbb vágjuk félbe majd negyedekbe,

majd vegyük le róla a nemesebb részeket és ezeket tegyük a

húshalom tetejére. A zsírjában paradicsompürét hevítünk , megszór-

juk liszttel felöntjük csontlével. Átszûrjük, finoman bevonjuk vele a

húshalmot.

Köretként vajon párolt aszalt szilvát, kelbimbót és párolt rizst

adunk.

Néhány tanács karácsonyra
Néhány ta-

nács karácsony kapcsán:
- ha kell vásároljunk cél-

irányosan, ez most
nem a nézelõdésre al-
kalmas idõszak

- interneten szinte min-
den megrendelhetõ
házhoz szállítással

- éljük át az ünnepeket,
annak hangulatát most kicsit szûkebb körben

- ne látogassunk rokonokat, ismerõsöket az ünnepek alatt
- ünnepeljük szûkebb körben, csak akik, amúgy is egy fedél alatt élnek
- távolabb élõ családtagokkal, vagy akikkel nem lakunk egy házban,

online tarthatjuk a kapcsolatot, akár telefon, akár videóhívás segítségével
- ha mindenképp szeretnénk ajándékot küldeni távolabbi rokonaink-

nak, azt csomagküldéssel megtehetjük
Az idei karácsony szóljon a bensõséges, meghitt ünneplésrõl, a talál-
kozásokkal várjuk meg a járvány lecsengését, akkor végre lesz egy
újabb okunk ünnepelni és összejönni!
Békés, boldog karácsonyt kívánok mindenkinek!

Dr. Imre Bence háziorvos

HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Csopaki Közös Ön-

kormányzati Hivatalban
2020. december 24. (csütörtök) napjától
2020. december 31. (csütörtök) napjáig

igazgatási szünet lesz.
Az elsõ munkanap 2021. január 4. (hétfõ).
Ezen idõszak alatt a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás

szünetel.
Kérelmeiket Tisztelt Ügyfeleink postai úton juttathatják el a Pol-

gármesteri Hivatalba.
Rendkívüli helyzetben, azonnali döntést igénylõ, valamint anya-

könyvi ügyekben a következõ ügyeleti számok hívhatóak: 20/296-
0349, 20/9158-032.

Együttmûködésüket és megértésüket megköszönve a Polgármes-
teri Hivatal dolgozói nevében Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Évet kívánok!

Dr. Szántód Anita jegyzõ
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Partnereink:

Újszülött babák Csopakon

Kollár Boldizsár
legifjabb csopaki polgárunk megszületett 

2020. 11. 16., 3650 gr. súllyal.

Szülei: dr. Körmendi Krisztina és Kollár Márk

Földi Gréta
legifjabb csopaki polgárunk megszületett 

2020. 11. 28., 2450 gr. súllyal.

Szülei: Wrhovina Dóra és Földi Gábor

Csortos Csenge
legifjabb csopaki polgárunk megszületett 

2020. 12. 06., 2850 gr. súllyal.

Szülei: Csortos Alexandra és Csortos János

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

Gyászhírek
Neuhold Zoltán

életének 85 évében elhunyt,

Horváth József
életének 78 évében elhunyt,

Olasz István
életének 81 évében elhunyt,

Kocsis Ottó
életének 73 évében elhunyt.

Õszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

Csopak Naptár 2021
Örömmel tájékoztatjuk a Csopakia-

kat és Csopakot szeretõket, hogy a

2021-es naptár elkészült! Ebben az

évben a koronavírus járvány miatt a

helyi lakosoknak kiszállítjuk vagy

postai úton eljuttatjuk Önökhöz,

csupán a borítékban található csek-

ken kérnénk a postaköltséget megté-

ríteni. Igényeiket kérjük, hogy

87/799-100-as telefonszámon,

emailben a titkarsag@csopak.hu

címre vagy levélben (8229 Csopak,

Petõfi u. 2.) adják le.

Ádvent elsõ vasárnapja van készülünk az ünnepekre. Nehéz sza-

vakat találni arra, minek is nevezzük a mostani napokat, kényszerû

bezártságnak vagy bensõséges várakozásnak. Advent elsõ napja a

koronavírus járvány kellõs közepén köszönt ránk, amikor korlátozá-

sok között éljük mindennapjainkat és

így várjuk az ünnepeket.

Szívbõl kívánom, hogy minél többen

meglássák ebben a helyzetben a lehetõ-

séget az advent valódi átélésére, a belsõ-

séges csendes várakozás megtapasztalá-

sára, a fény és a remény megszületésére.

Vigyázzanak magukra, vigyázza-

nak családjukra, vigyázzanak baráta-

ikra, vigyázzunk egymásra.

Ambrus Tibor 
polgármester

Kedves Csopakiak, kedves Barátaim!
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