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A Csonkatorony és környéke újra díszkivilágításban ragyog
Advent elsõ vasárnapján a négy éves csopaki Táncs Bence

kapcsolta fel a díszvilágítás fõkapcsolóját. Így, idén már több
mint félmillió égõ biztosítja a nem mindennapi látványt.

Évrõl-évre egyre többen keresik fel az adventi gyertyagyújtást a

Csonkatoronynál, advent elsõ vasárnapján félezres tömeg várt a pillanatra.

A Református Általános Iskola tanulóinak dalait követõen a Re-

formátus Asszonykórus adventi énekekkel kedveskedett. Tislér Géza

református lelkész ünnepi beszédében kiemelte az adventi várakozás

jelentõségét, a hangsúlyt a várakozásra és szeretetre kell összpontosí-

tani - fogalmazott.



November 13-án, vasárnap családi istentisztelet keretében vet-
ték birtokba Csopakon a református templom teljesen felújított
orgonáját.

Az ünnepség a Csopaki Református Általános Iskola diákjainak
ünnepi mûsorával vette kezdetét.

A Csopak-Pa-

loznak Reformá-

tus Egyházközség

orgonája 1908-ban,

a pécsi Angszter
József orgonaké-

szítõ mester mû-

helyében készült.

A helyi közössé-

gek a rendezvé-

nyekbõl befolyt

összegekbõl, köz-

adakozásból gyûj-

tötték össze rá a

pénzt – fogalma-

zott Tislér Géza
református lel-

kész. Majd hozzá-

tette, hogy az or-

gona nem csak

egy hangszer, ha-

nem a hangszerek

királya, amin Is-

ten dicsõségét hir-

detjük. Arra is fel-

hívta a zsúfolásig megtelt templomban a figyelmet, hogy az orgona

szétszedésekor a fa belsõ felületén különbözõ írások találhatók, olya-

noké, akiknek az unokái, dédunokái ma is köztünk élnek. Remélem,

hogy több száz év múlva is szólni fog az orgonánk, közösségünk

fennmarad, legalább is addig, amíg a templom falai állni fognak –

mondta.

Az orgonát a helyszínen Csibi Balázs érdi orgonaépítõ mester és

Vígh István restaurátor közel négy hónap alatt a helyszínen újították fel.

Az ünnepség során köszönetet mondtak Szelencsik Ilona iskola-

titkárnak, aki negyven év munkaviszony után nyugdíjba vonult. Az

iskola diákjai és Ambrus Tibor polgármester is megköszönte több

évtizedes munkáját.

A felújított orgonán dr. Szabó Róbert Bach mûveket, Herczeg
Mihály pedig zsoltárokat szólaltatott meg.
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Ezúton értesítjük Tisztelt Adózókat, hogy a 2017. év január 1-tõl hatályos helyi adórendelet
az alábbiak szerint változik.

Építményadó:
Adómértékekben változás nem történt.
Építményadó mentességnél nem tekinthetõ életvitelszerû la-

káshasználatnak, ha a lakást életvitelszerûen használó adózó vagy
közeli hozzátartozója lakóhelyétõl eltérõ tartózkodási helyet léte-
sít.

Telekadó: 
2017. 01. 01-tõl bevezetésre kerül egy új adómérték a külterüle-

ten lévõ mûvelési ág alól kivett területekre, melynek összege 75
Ft/m2. Az új adómértékre is érvényesíthetõ az önkormányzat által
nyújtott adókedvezmény, mely magánszemélyek tulajdonában álló
telek esetén 20%-os  kedvezmény jelent.

Magánszemély tulajdonában lévõ lakóépülettel beépítendõ telekre
kért mentesség az építési jogszabályváltozások miatt pontosításra ke-
rült. Mentesség kezdetének idõpontja kiegészült jelen meghatározás-
sal: „egyszerû bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelenté-
sének évétõl.” Illetve a telekadó mentesség végének idõpontja kiegé-
szült: „bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtérõl

szóló hatósági bizonyítvány kiállítása évéig” meghatározással.

Külterületi földadó:
Külterületi földadónál adómértékben változás nem történt. 
Idegenforgalmi adó:
2017. január 01-tõl az idegenforgalmi adó mértéke 450 Ft/fõ/ ven-

dégéjszakáról 500 Ft/fõ/vendégéjszakára módosult.

Helyi Iparûzési adó:
A helyi iparûzési adóban változás nem történet.
Amennyiben további kérdésük merülne fel, szívesen tájékoz-

tatjuk Önöket!
Köszönjük!

Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoport, 8229 Cso-
pak, Petõfi utca 2. Tel.: 87/799-111

Ügyfélfogadási idõ: Hétfõ 8:00-tól 15:00-ig, Szerda 8:00-tól
15:00-ig, Péntek 8:00-tól 12:00-ig

e-mail: ado@csopak.hu

Felújították a templom 108 éves orgonáját



Az 1956-os Magyar

Szabadságharcosok Vi-

lágszövetsége által szer-

vezett filmvetítés és

rendhagyó történelem

óra várta a diákokat

Csopakon, november 7-

én. A Kultúrházban tar-

tott program célja a for-

radalom és szabadság-

harc emlékének ápolása,

különös tekintettel a 60.

Jubileumi évfordulóra.

Az 1956 emlékére

komponált „Sír a téli éj-

szaka” címû drámai dal-

játék filmfelvétele,

Schrötter Tibor törté-

nész 56-os történelmi elõadására, valamint az 1956-os Magyar Sza-

badságharcosok Világszövetségének archív képei és emléktárgyai ös-

szetett módon igyekeztek képet festeni a megjelent fiatalok számára.

„SÍR A TÉLI ÉJSZAKA 1956” – Filmvetítés és kiállítás Csopakon
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Szokták mondani, a szeretet cselekvés.

Cselekedni a jót, rendületlenül, nem kérve ellenszolgáltatást érte.

A nálunk fiatalabbak tõlünk tanulják. Mit is? Például a lakóhelyünk

szeretetét, az itt élõk összefogását, egymás tiszteletét, egymásra fi-

gyelést, egy-egy mosolyt „menet közben” környezetünk szépítését és

gondozását, bizonyos lelki, erkölcsi, anyagi támogatások juttatását,

értékeink számba vételét és megõrzését…

Néhány eseményt kiragadva a NABE Csopaki Csoportjának életé-

bõl igazolásul a fentiekhez:

2016 február Asszonyfarsang
A NABE és a Református Asszonykör tagjai vidám vasárnapi far-

sangi mûsorral készültek. Ambrus Tibor polgármester úr vezetésével

sok támogatást kapott az Önkormányzattól a program.

Az óvodai dolgozók hétvégén sütötték az ajándék pogácsát, készí-

tették és szállították a szendvicseket.

A színpadon szereplõ és a háttérben lévõ asszonyok finom fánko-

kat, süteményeket, jó borokat, üdítõ italokat hoztak és kínálták a kö-

zönséget. Igazi szeretetvendégség volt!

Márciusban a Víz Világnapja alkalmából a Csopaki Mûvészkör

képkiállítást ajánlott és rendezett, így csatlakozott hozzánk. 

A Református Általános Iskola jó szívvel fogadta civil szerveze-

tünk ismeretterjesztõ feladatait (a tanulók vízkóstoló poharait önkor-

mányzati pályázaton nyert támogatásból tudtuk megoldani).

Madarak és fák napja alkalmából csoportunk lepte meg az isko-

lásokat egy-egy könyvjelzõvel, amin az év fája a mezei szil, az év

madara a haris képei voltak.

Októberben rendezte a NABE a Madárijesztõ kiállítást és ver-
senyt, amihez játékokat, kézmûveskedést, finom falatok és italok fo-

gyasztását szoktuk kapcsolni. Idén az óvodapedagógusok magas

színvonalú munkája nyomán a Mandulavirág Óvoda kis táncosai gaz-

dagították a rendezvényt. Itt is köszönetet mondunk Csopak Önkor-

mányzatának, hiszen a nagy anyagi hozzájárulás, technikai segítsé-

gek nélkül jóval szerényebbek lettünk volna. 

Ahogy Papp professzor és dr. Bethlen István vagy Karsai Lajos

/filmen/ Kaszás Géza beszélt a helytállásról, az egymáshoz tartozás-

ról, felelõsségeinkrõl, jó példák adásáról a következõ nemzedékek-

nek – köszönet a szervezõknek az intellektuális élményekért – lát-

nunk kell, hogy Csopakon is léteznek ezek az embert formáló erõk.

Luca napi bütyköldénk is - 2016. december 11-én-  e témakör-

höz tartozik.

Áldott ünnepeket, lelki, testi egészséget és sikeres újesztendõt kí-

vánunk mindenkinek!

NABE Csopaki Csoportja

Karácsony elõtt….



Petrányiék elsõdlegesen a vitorlázás szálaival kötõdnek már évti-

zedek óta Csopakhoz. Elsõ nyaralójukat a Balaton-part felé vették.

Aztán Petrányi István és felesége Piroska, az ezredforduló táján egy

napsütéses, nyári napon véletlen-szülte, spontán sétát tett fenn, a Szi-

tahegyen. Gyurgyalagok az égen, mandulafák a dombon, erdõalja és

igézõen pazar kilátás. Ez a séta elég is volt arra, hogy a házaspár szí-

ve örökre a Szitahegyen ragadjon.

A romantikus séta közben gyorsan telt az idõ. Leültek egy ponton,

kéz a kézben, s figyelték, ahogy a nap körbejárja a domboldalt. „Ide
szõlõbirtok kell.” – határozták el együtt. Petrányiék, amihez nyúlnak,

azt szívvel és maximalizmussal teszik. Legyen szó akár hivatásukról,

az autókról, akár hobbijukról, a vitorlázásról, akár szerelmükrõl, a cso-

paki birtokról. Jött a felszerelt pince, egy szõlész-borász csapat, majd a

strandon Kincses Bolt és immár a villa mellett borterasz teszi teljessé a

15 éves történetet. Kevés dolog változott azóta a séta óta, de egy kis,

3,5 ha-os birtok életében rengeteg nagy döntés és költséges fejlesztés

történik ennyi idõ alatt. A borászat olyan hobbi, ami nem rövidtávú hó-

bort, hosszútávon érték születik belõle: ehhez kitartó munka, türelem,

sok törõdés, odafigyelés szükséges. Az idei jubileum ünnepére össze-

szedtük, milyen fõbb mérföldköveket jelentett az elmúlt 15 év:

2000: a 3,5 ha-os szõlõbirtokhoz megépül a pince, a szekszárdi

Heimann Ferenc tervei alapján, de az elsõ szüretelt gyümölcs még a

falu másik végén kerül préselésre, egy addigra neves csopaki pincé-

nél: a dugókon is Jásdi István neve szerepelt. A szintén vitorlázó

Jásdival a pince mindenkori borásza, a vele sokat együttmûködõ

Ritecz János hozta össze Petrányi Istvánékat.

2001: elkészül a Petrányi Villa, melyet Mueller Éva, Ybl-díjas épí-

tész tervezett. A szõlész Molnár Zoltán a kezdetek óta, akinek kö-

szönhetõen a birtok a környék egyik legszebbjeként híresül el. Az el-

sõ István nap az új nyaralóban, még félkész körülmények közepette,

a szõlõsorok közt hegedûszóval.

2002: az elsõ évjárat boraira tréfásan a világ legdrágább boraiként

emlékszik vissza a pince...Petrányi borhoz ugyanis egy ideig csak az

juthatott, aki Fordot vett náluk. (Egy palack Petrányi bor azóta is jár

minden egyes vásárolt autó mellé.)

2003: az elsõ Petrányi borok megjelennek a piacon kereskedelmi

forgalomban is.

2004: megszületik Petrányi Botond, István és Piroska fiának, Zol-

tánnak és Viktóriának a fia, akinek az évjáratából a pince trezorjában

egy rezervált tétel Cabernet sauvignon azóta is pihen.

2006: a Dunántúlon legendásan jó fehérboros évjárat, melybõl egy

azóta is egyedülálló különlegesség, egy olaszrizling-aszú is letöltésre

került, korlátozott palackszámban.

2009: a Villa alatti rizlingtábla helyére új szõlõfajta kerül, melyet

Syrah-nak hívnak. A rizlingtábla pár méterrel arrébb, a bekötõút túl-

oldalára kerül átoltásra, szelektált, öreg tõkék oltócsapjaival (a régi

rizling utolsó bora Finálé néven került forgalomba).

2010: az esõs, szegényes évjáratban a csopaki strandon Piroska

borbisztrót tervez és meg is nyitja azt Kincses Bolt néven, mely az-

óta valóságos intézmény lett a Csopakon nyaralók és élõk körében.

Delikát finomságok, a strand legjobb kávéja és természetesen Petrá-

nyi borok mind fontos elemei a repertóárnak, melyet két hónap után

már a vendégek kedvence, Bori vezet.

2012: palackba kerül elsõ syrah boruk. A siker nagyon meggyõzõ,

fontos hivatkozási alapja lesz cabernet-jük is a csopaki vörösboros

hagyományok újraértelmezésében. Készül egy nagyon testes, erõs,

„díjmágnes” rizling is a meleg évjáratból, a muskotályuk az MTA

Bora címet nyeri el ebbõl az évbõl.

2013: Miközben lepalackozza a pince elsõ csavarzáras borát, a bir-

tok (s a késõbbi borterasz) feletti tiszta tramini ültetvény fele átoltás-

ra kerül. A fajta az extrém meleg években hajlamos lelágyulni,

Petrányiék pedig legelsõ boruk óta a friss, virgonc savakat keresi. Az

új, érdemes fajta, melyet elkezdtek tanulni, a remek savgyûjtõ fur-

mint, mely komoly múlttal rendelkezik Csopakon is.

2014: esõs, viszontagságokkal teli év, de átlátható, bejárható bir-

tokméretünknek és a válogatásnak köszönhetõen pár ezer palack

bor ebbõl az évbõl is jutott. - A 2014-es évbõl összesen 3 pince riz-

lingje kapja meg a Kódex minõsítést, az egyik közülük a Petrányi

Pincéjé.

2015: Herczeg Ágnes (nemzetközi borakadémikus) tanácsadója

lesz a pincének (õ mutatja be Piroskáéknak Ripka Gergõt is). Meg-

nyitja kapuit a panorámás Petrányi Borterasz. Meghitt, közvetlen,

családias légkör, tajba illõ egyszerûség, és baráti fogadtatás jelentik a

legfõbb rendezõelveket. Elsõ évben még csak hideg ételek, borkor-

csolyák és a kóstolócsoportok jelentik a tennivalókat, noha felszerelt,

kis konyha is készült a 35-40 fõ befogadóképességû vendéglátóhely-

hez...

2016: ...Szabó Krisztián a déli partról szegõdött szakácsként cso-

paki borteraszra, és vele csinálják végig az elsõ, sikeres nyári sze-

zont, immár meleg konyhával, hétvégente napi menüvel. A teraszon

éves szinten ezernyi ember fordul meg, lakik jól szeme, szája, melyet

egy maroknyi, családias összetartó csapat szolgál ki, a pesti Ripka

Gergõ vezetésével. A tervek szerint szezonon kívül sem zár be a te-

rasz, télen is, szombaton és vasárnap is nyittva. 15 év után elkészül

az elsõ gépi számla is, a Kódex Szitahegy bekerül a Michelin-csilla-

gos Costes és BABEL éttermek degusztációs menüjébe is.

Bízunk benne, hogy ezt a sikersztorit, Önnel, Önökkel együtt írjuk

tovább! Legyen részese Ön is, várjuk egy szitahegyi sétára, ahol ál-

mok születnek és válnak valóra. 
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‘Petrányi-15’ - egy szitahegyi sétával kezdõdött az egész...



Kint szakad a novemberi esõ, lassan elcsendesedik a Balaton,
a hajók téli pihenõjükre térnek kikötõkben és hangárokban.
Keller András vitorlázóval és párjával, Tóth Mónival egy csésze
forró tea mellett beszélgettünk.

András kis pihenõt tart és melegszik egy franciaországi út után a
hajódaruzások és téliesítések dologidejében. 

Kettejük élete, mindennapjai összefonódtak a sporttal és oktatással,
bár más-más sportágban értek-érnek el sikereket. Móni testnevelõ-rek-
reációs tanár, gyógytestnevelõ, aerobik, úszó, személyi edzõ. Váloga-
tott versenyaerobikos volt, Világkupa 6., Magyar bajnoki 1-4. helye-
zett. Két éve a BYC vitorlás táborainak oktatója. András vitorlázó.

Mikor és hogyan ismerkedtetek meg?
Már több, mint tíz évvel ezelõtt, közös sportunknak, a vitorlázás-

nak köszönhetõen találkoztunk, és azóta egy párt alkotunk.
Nem minden Balaton-parti „fiúból” lesz kiváló hazai és nem-

zetközi vitorlázó. Mikor kezdtél el sportolni?
Nagyszüleim, szüleim után harmadik generációs csopaki vagyok.

Családunk anyagi lehetõségei szûkösek voltak, de szüleim szerették
volna, ha öcsémmel együtt legalább kipróbáljuk ezt a szép sportot.
Úgy 6-7 éves lehettem, amikor beírattak minket a Balatonfüredi
Yacht Club nyári vitorlás táborába. Hála edzõimnek, én ott ragadtam
és azóta is a BYC színeiben versenyzem. 

Hosszú lenne felsorolni az összes hazai és külföldi eredményt, ta-
vi és tengeri bajnokságok sikereit.

Melyek voltak a mérföldkövek?
Magasságom miatt, a kishajós vitorlázásból igen korán a nagyha-

jós felnõtt mezõnybe kerültem. Meghívást kaptam egy magyar-oszt-
rák legénységbe a Liberté nevû libera classic hajóra, amivel 1997-ben
abszolútban elsõ Kékszalag gyõzelmemet és Magyar bajnoki címe-
met szereztem, majd a Garda tavon is szép eredményeket értünk el.

Aztán nyolc évig a Detre fivérek csapatában Asso 99 osztályban
folytattam a versenyzést. 1998-ban megdöntöttük és 10 évig mi tar-
tottuk a Keszthely-Kenese gyorsasági rekordot, 3 h 50 perccel. 1999-
ben a Kékszalagon abszolút elsõ helyet nyertünk, majd több magyar
bajnokságot, EB ezüst és bronzérmet, osztrák, svájci bajnokságot. A
2000-res Kékszagon pedig együtt indultunk az elsõ „nagy“ kata-
maránnal, de a nagy viharban az elsõ helyen árboctörést szenvedtünk.

Nagyon hálás vagyok Nekik, sokat tanultam Tõlük! 
2004-ben a Kékszalagon szintén egy Assoval sikerült kategóriát

nyerni, 2009-ben pedig EB ezüstöt.
Aztán 2014-ben a Nautic 370-es hajóosztályban Kurucz Sándorral

és a MAGNUM csapattal ismét Kékszalag gyõztesek lettünk. Velük
közel tíz éve versenyzünk együtt, régi, jól összeszokott csapatként.
Idén hajóosztályunkban Magyar bajnoki 2. helyezettek lettünk. 

Az Asso és a Nautic mellett van még egy nagy kedvenc...
Igen, a CODE8 hajóosztály, amit évek óta fejlesztünk, és amikkel

régóta versenyzünk Simon Tamással és Fazekas Gáborral.
Azt tudom, hogy van még legalább egy idei sikered is, mely eh-

hez a hajótípushoz kötõdik!
Igen, idén októberben az INNOV8 nevû CODE8-al én nyertem a

2001-ben Fa Nándor által alapított Egyszemélyes Balatonkerülõ Vi-
torlásversenyt, a MOL-TBS Nagydíjat.

Ez a kedvenc versenyem, mert a csapatversenyzés után itt szóló-
ban kell bizonyítanom. Fantasztikusan nagy élmény és jó érzés volt,
az idén 19 órás és végig „harcos“ versengés után, a 12 szeres Kéksza-
lag gyõztes Litkey Farkast megelõzve elsõként célba érni és a példa-
képem versenyén gyõzni!

Hajnali célbaérkezés
MOL-TBS Nagydíj eredményhirdetés, Copyright SPIRIT OF

HUNGARY
Azok után, hogy 5 évvel ezelõtt majdnem halálos kimenetelû

balesetet szenvedtél, és kezdtél újra mindent!
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani páromnak, családomnak,

barátaimnak, ismerõseimnek, versenyzõtársaimnak, mindenkinek,
akik az elmúlt években parton és vízen egyaránt támogattak, segítet-
tek és bíztak bennem!

A balatoni szólóversenyzés „vendée globe-ja“ után mi a hely-
zet a Francia Vendée Globe-bal és Fa Nándorral milyen a szak-
mai kapcsolat?

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Nándi, akit közel húsz éve
ismerek, és gyermekkorom óta példaképemnek tartok, 3 éve meghí-
vott szakmai teamjébe. Ez a szûk technikai csapat készítette fel hajó-
ját, a SPIRIT OF HUNGARY-t a VENDÉE GLOBE egyszemélyes
földkerülõ versenyre, mely november 6-án rajtolt a franciaországi
Les Sables d’Olonne-ból.

Fa Nándor és csapata, Copyright SPIRIT OF HUNGARY

Hamarosan beköszön a tél, a vitorlázók többsége partra száll,
melyek a jövõ évi tervek?

Szerencsére télen sem unatkozom. Több csapatnak tartok a nyári,
vízi tréningek után, téli elméleti felkészítéseket. Készülünk a jövõ évi
hajókiállításokra, és a 2017-es vitorlás versenyekre a „370-es” és
Code8-as csapattal.

És az idei „sûrû” év után remélem, több idõm jut majd egy kis pi-
henésre és a családra is!

Eközben pedig szorítunk Nándi sikeres földkerüléséhez és a febru-
ár elejére tervezett szerencsés hazatéréséhez!

5Sport

Csopaki vitorlázó sikere



A Nyugdíjas Klub Kiss Zoltán tanár urat kérte fel, hogy a népköl-

tészet napja alkalmából tartson elõadást. Felelevenítette a népkölté-

szet változatait, és idézetekkel érzékeltette azokat, melyben segítsé-

gére volt Szabó Nimród a Református Általános Iskola tanulója. Vé-

gül a Kõmûves Kelemen címû balladát olvasta fel és versszakonként

elemezte. Jó volt visszaemlékezni a mi iskolai tanulmányainkra.

2016. 11.16-án ünnepelte a Nyugdíjas Klub fennállásának 13. év-

fordulóját. A jeles napon megtisztelte rendezvényünket Ambrus Ti-

bor Polgármester Úr, a jegyzõasszony Dr. Szántód Anita, a képvise-

lõ testület nevében Varga József, Dr. Balogh Emil háziorvos, vala-

mint Dr. Tarnai Dezsõné, a NABE csopaki csoportjának elnöke, ill.

Tóth Ferencné, a Mandulavirág óvoda vezetõje. A meghívottak közül

többen jelezték, hogy egyéb elfoglaltságuk miatt sajnos nem tudnak

részt venni az ünnepségen, de gratulációjukat küldték a klub tagjai-

nak. A köszöntõ után Dr. Károly Gabriella az általa összeállított, a

klub idei programjairól, rendezvényeirõl készült képeket vetítette le.

Polgármester Úr a köszöntõjében gratulált a klubnak, jó egészséget és

további jó munkát kívánt, majd átadta a szülinapi tortákat és a pezs-

gõt. Tarnainé Évike és Tóthné Henriett virágokkal köszöntötték a

klubot a születésnap alkalmából.

Nagyné Marika és Gyarmatiné Csöpi nagyon finom Stefánia vag-

daltat készített, melyet jó étvággyal fogyasztott mindenki a házi salá-

tákkal együtt. Nagy sikert arattak a szülinapi torták és a tagok által

készített sütemények. A rendezvény jó hangulatú, baráti beszélgetés-

sel zárult.

2016. 11. 23-án Szauer Rózsa, a NABE elnöke tartott elõadást a

„Lehet mérgek nélkül is“ címmel a környezet és egészségkímélõ ház-

tartási szerekrõl. Sokféle, általunk már szinte elfelejtett termékekrõl

kaptunk tájékoztatást, amit képekkel és valós szerekkel illusztrált. El-

gondolkodtató volt, hogy mennyi pénzt költünk csodaszerekre. Kö-

szönjük a hasznos tanácsokat!

A hónap utolsó szerdáján a kultúrcsoport Zelk Zoltán születésének

110. évfordulója alkalmából emlékmûsort adott. A költõ életútja és a

természethez kapcsolódó verseit mutatták be a csoport tagjai. Az elõ-

zõ elõadásokhoz hasonlóan nagy siker volt. örömmel emlékeztünk

vissza iskolás éveink irodalomóráira.

Dr. Horváth Imréné

Rendezvények6

A Csopaki Nyugdíjas Klub novemberi programjairól

2016 Karácsonya
December 9. péntek 18 óra – Református templom: Adventi

hangverseny: Kiss Domonkos Judit csellómûvész és orgonista

mûvésztársa koncertje

December 11. vasárnap 15 órától – Luca-napi bütykölde a Kul-

túrházban, a NABE szervezésében

December 16. péntek 16 órától – iskola tornaterme – Idõsek Ka-

rácsonya – Karácsonyi mûsor

December 17. szombat 17 órától – Falukarácsony a Csonka to-

ronynál – civilek részvételével

December 18. vasárnap 10 órától fenyõosztás a Telephelyen

December 31. – Január 1. Szilveszter – Újév a Csonka torony-

nál – tûzijáték és DJ Zsiráf szilveszteri bulija



Az alsó tagozatban Bulcsú és Ákos krampusz, a

felsõsöknél Anna és Réka krampuszlányok, a diák-

önkormányzat tagjai, voltak a segítõtársai. Meg-

hallgatta a gyerekek verseit, dalait és szaloncukor-

ral kedveskedett. Az ünnepség után a Csopaki Ön-

kormányzat jóvoltából a gyerekek az Égbõl poty-

tyant Mikulás c. filmet nézhették meg a kultúrház-

ban.

Köszönjük Polgármester Úrnak a lehetõséget!

Kiss Zoltán

7Sport, kultúra

Bejelentkezés:
+36 30 316 6552

8229 Csopak,
Dózsa Gy. u. 13.

Nyitvatartás:
Hétfõ-Péntek: 8.00-18.00

Taekwon-do Diákok Olimpia

2016. november 5-én került megrendezésre Monoron 30 egyesület

részvételével, 235 versenyzõvel a 2016. évi ITF Taekwon-do Diákok

Olimpiája. 

A Hullámtörõk TKD Klub 6 versenyzõvel vett részt az eseményen.

Eredmények:

- Szabó Nimród, serdülõ formagyakorlat, aranyérem
- Gábor Alma, gyerek küzdelem, aranyérem
- Gábor Bianka, ifjúsági küzdelem, ezüstérem
- Czvizler Olivér, serdülõ küzdelem, bronzérem.

Harcmûvészet+Közösség+Életérzés=Hullámtörõk TKD

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

Ismét köszönthettük az iskolában a Mikulást



Interjú8

Újszülött ikerpár Csopakon!
Munka Boglárka és Munka Mira
Születettek: 2016. november 18. Mira 2450 gr, Boglárka 3100 gr

súllyal.

Szülei: Markovits Csilla és Munka László.

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

Csopaki Hírek (ISSN 2063-5206) - Csopak Község Önkormányzatának közéleti havilapja
Felelõs szerkesztõ: Beke G. László
Tördelés, grafika, képszerkesztés: Kiss Csaba
Nyomda: Tradeorg Nyomda Kft, Balatonfûzfõ-gyártelep
Szerkesztõség/hirdetésfelvétel: 8229 Csopak, Polgármesteri Hivatal, Petõfi S. u. 2.
Telefon: 87/446-250 e-mail: csopakihirek@gmail.com
Terjeszti: Magyar Posta Zrt.

Partnereink:

CSOPAK TV
Képújság nonstop, 

helyi mûsor minden este.

Stúdió: 

Kossuth L. u., általános iskola.

Hirdetésfelvétel:

ifj. László György, Tel.: 87/446-250

Dobogós helyrõl várja a Csopak SC a tavaszi fordulót
A Csopaki Hírek kérdéseire Makó István edzõ válaszolt.

Mikor kezdõdött el Csopakon a tudatos csapatépítés?
2011. júliusában kerültem a Csopak SC-hez, ifjúsági csapatokkal

dolgoztam az elõzõ években. Fontosnak tartottam, hogy kilenc helyi,

illetve környékbeli srácok megkeresését, így kerültek vissza a Cso-

pak SC-hez. A srácokkal két arany, egy ezüst és egy bronzérmet ér-

tünk el az évek alatt.

Majd következett a Bozsik Program…
2014. õszén a Csopak SC vezetése megkeresett és felkért a Bozsik

Program keretében lévõ srácok felkészítésére (U7, U9 és U11).  Az

elsõ idõszak kicsit nehezen indult, de minden tornán pontosan és lét-

szám hiány nélkül részt vettünk. A mostani idõszakban az edzéseket

U7 és U9 18 fõ, az U11-et 12 fõ látogatja rendszeresen, ami a jövõre

nézve nagyon biztató!

2016. júniusában pedig megcsillant az ezüstérem!
Igen, idén júniusban évzáró bankett keretében ezüstérmeket kap-

tak az ifjúsági játékosok. Megkeresett a Csopak SC elnöke, aki közöl-

te, hogy váltani szeretnének a felnõtt csapatnál, a srácok is és a veze-

tõség is ezt szeretné – kaptam a felkérést, hogy vigyem tovább a szak-

mai munkát. Így július 5-én megkezdtük a felkészülést, amire 6 hét

állt rendelkezésünkre. Heti két edzés, kedden és pénteken, hat felké-

szülési mérkõzést játszottunk, a mára már 22 fõre bõvült kerettel.

Annyi változás volt, hogy Szekeres József „visszatért”, Benedek Pat-

rik Öskürõl, Cser Tamás Herendrõl és Horváth László Veszprémbõl

érkeztek. Olyan csapatokkal kerültek a fiúk mezõnybe, akik valami-

kor szebb napokat is megéltek, Herend, Peremarton, Sümeg vagy

akár a Tapolca. Az elmúlt fél évben 22 mérkõzést játszottunk: hat

edzõ meccset, egyet a Magyar Kupában és 15 bajnoki meccset. Így

jelenleg a csat a 3. helyrõl várja a tavaszi fordulót, de csak egy pont-

ra lemaradva Õsitõl azonos pontszámmal a 2. helyen Szentantalfa

mögött a gólarány miatt.

Milyen felkészülés vár a csapatra a téli hónapokban, várhatók-e
személyi változások a tavaszi idényben, végezetül, a 2016-2017-es
forduló végén milyen eredménynek örülne az edzõ?

Nem szeretnék senkit sem kiemelni, mind a 23 játékos, aki a pá-

lyára lépett hozzájárult a csapat 3. helyéhez. A rúgott gólokkal (60)

elégedettek lehetünk. A kapott gólok száma sok, remélhetõen a ta-

vasszal tudunk javítani. 2017. január 10-én kezdjük meg a felkészü-

lést. Szeretnénk minél több edzõmérkõzést játszani a bajnoki rajtig,

ami február 26-án kezdõdik, Csopakon Szentantalfát fogadjuk. Feb-

ruár közepén lengyelországi edzõtábor szerepel a programunkban.

Nagyon szeretném, hogy 2017. tavaszán ismét jó eredményeket ér-

nénk el a srácokkal, ezen fogunk dolgozni hétrõl-hétre. 

Ezúton szeretném megköszönni támogatóinknak, vezetõinknek,

szurkolóinknak, játékosainknak munkáját és a csapat nevében Békés,

Áldott Karácsonyt és egészségben gazdag Új évet kívánok!

Felsõ sor balról: Makó István (vezetõedzõ), Szajlai Péter, Benedek

Patrik, Farkas Kristóf, Horváth László, Látos Sándor (fõrendezõ),

Szász Levente, Cser Tamás, Dudás Máté, Gelencsér Balázs, Szeke-

res József.

Alsó sor balról: Békési István, Herold Lajos (technikai vezetõ), Fel-

földi Patrik, Tislér Géza, Magyar Tamás, Tar Balázs, Huber Ádám,

Pap Tamás, Magyar Géza (kit manager).

Kedves Szülõk!

A rossz idõ beálltával újra elindítjuk a kötetlen
játszós foglalkozásunkat a legkisebbeknek.

Várok mindenkit szeretettel csütörtökönként 
10 órától a Civil Házba (tanácsadó mellett).
Hozzatok egy-két apró játékot és gyertek el 

egy kis kötetlen beszélgetésre!!

Kissné Ughy Bernadett
védõnõ
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