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Heppiend Csopakon, több ezer strandolóval
Szeptember 3-án, szombaton tartották a Heppiend, szezon-

záró, egész napos gasztro-kulturális programfolyamot a Bala-

ton-parti település strandján. Csülkös étkek versenyével, har-

minc fokos melegben és rengeteg strandolóval.

Hagyományosan a Heppiend programfolyam keretében

rendezték meg a „Csülkös étkek” versenyét, amelyre idén 10

csapat nevezett. Bizony a zsûri nem volt könnyû helyzetben,

mert az idei év egyik legszínvonalasabb versenyét rendezték

meg Csopakon, rengeteg finom étel készült – mondta Fülöp

László mesterszakács értékelõjében. A zsûri tagjai voltak még:

Ambrus Tibor polgármester és Beke G. László hírportálunk

munkatársa.

2016-ban a versenyt a helyi Polgári Kör, csülökpörkölt

babbal nyerte meg, így egy évig viselhetik a „Csülökkirály”

címet. Szintén aranyérmes lett a KÖZ-ÉRT pikáns csülök

zsemlegombóccal és a Csopak-Paloznak Horgász Egyesület

rakott csülök ételkölteménye. Ezüstérmes lett a Csopaki

Nyugdíjasok csülök pincepörkölt módon, a Csülkös Üstökös

csapat lecsós csülke, valamint a Csopak Településért Alapít-

vány töltött káposztája csülök ágyon. Bronzérmes lett a Csi-

petke csapat csülök pacallal, a Csopaki Református Iskola

füstölt csülkös étke, a Füzesgyarmati Hagyományõrzõk csül-

kös és a Barna Mackó Barátainak a csülök körömpörkölttel

étele.

A gyermekeket egész nap népi játszóház várta, valamint

elkészíthették a tutajokat, amelyeket este hét óra után bocsáj-

tottak vízre a meggyújtott mécsesekkel.

Ebédidõben a Jávor Pál Nemzeti Czigányzenekar, Kalló

Zoltán elõadómûvész, az együttes vezetõjével a víziszinpadon

lépett fel.

A programok között rengetegen lubickoltak a Balatonban,

élvezve szeptember elsõ hétvégéjén a nyarat. A település egész

napos programsorozattal búcsúzott a nyártól.



Az Országos Rendõr-fõkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti
Rendõrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába Járõrtárs
beosztás betöltésére.

A pályázatra cselekvõképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi
követelményeknek megfelelõ magyar állampolgárok jelentkezését
várjuk.

A felvételt nyert pályázók 6 hónapos idõtartamú moduláris kép-
zésben vesznek részt, amelyet követõen – sikeres vizsga esetén – õr-
járõrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztve-
võk a képzés elsõ két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a

második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a
Készenléti Rendõrség hivatásos állományába 12 hónap próbaidõ ki-
kötésével kerülnek kinevezésre.

A beosztásban ellátandó feladatok:
Az õr-, járõrtárs rész-szakképesítéssel rendelkezõ hivatásos állo-

mányú járõrtársak a Határvadász Bevetési Osztályok feladatainak el-
látásában vesznek részt.

A pályázati felhívás teljes anyaga, illetve a szükséges dokumentu-
mok letölthetõ csatolmányként érhetõek el.

Bõvebb információ: www.police.hu/hatarvadasz-kepzes, vala-
mint a Balatonfüredi Rendõrkapitányságon kapható. Cím: Bala-
tonfüred, Fürdõ utca 15. Telefonszám: 87/482-288.
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Csopaki delegáció járt a lengyelországi
testvértelepülésen, Myslenicében

A négy nap alatt számos programon vettünk részt, mondta

Ambrus Tibor polgármester. Többek között jártunk Tarnowban,

ahol is megtekintettük Bem Apó tó felett látható szarkofágját is. A

város központjához közeli parkban, hattyúknak otthont adó tavacska

közepén, hat vaskos kõoszlopon nyugszik a magasban Bem szarko-
fágja. Egyik oldalán születésének s halálának évszáma szerepel

(1794-1850), a többin lengyel, török és magyar nyelvû felirat. A ma-

gyar felirat a következõ: Bem Apó, a Magyar Szabadságharc legna-

gyobb hadvezére 1848-1849. A tó partján magyar nyelvû táblák adnak

részletes tájékoztatást a tábornok katonai pályájáról, kinek hamvait

csak Lengyelország függetlenné válását követõen, az 1920-as évek-

ben vihették haza. Krakkó nevezetességeinek megtekintése is a test-

vérvárosunk által szervezett program része volt.

Krakkó nevezetességeinek megtekintése elõtt pedig a Myslenice

közigazgatásához tartozó, öt falu általi adományokból emelt új kato-

likus templomban részt vettünk a termények megáldását is magában

foglaló misén. Ezt követõen pedig, lengyel barátaink ízelítõt kaptak a

magyar ételekbõl, csopaki borokból, szörpökbõl – fogalmazott a pol-

gármester.

Határvadász-képzés



Csopak Község Önkormányzata és a Cseszneki

Várkapitányság játékra hívta a Csopakon nyaraló

családokat!

A zsûri a beérkezett pályamûvekbõl az alábbi al-

kotásokat és alkotóit díjazta: Herold Nimród és

testvérei, Lakatos Lilla Kelda és Lakatos Luca Vi-

rág és Gregor Tamás és családja.

A nyerteseket e-mailben értesítik a szervezõk!

Csopaki homokvárépítõ verseny
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Idén elõször Ars Sacra Fesztivál Csopakon
Idén elõször csatlakozott Csopak az Ars Sacra Fesztiválhoz, rög-

tön két programmal. Maga a fesztivál 2008-ban indult útjára a fõvá-

rosból, és az évek során nem csak a programkínálat, hanem a helyszí-

nek száma is bõvült. Az Ars Sacra Fesztiválhoz évrõl évre önkénte-

sen csatlakoznak Magyarország múzeumai, kulturális központjai,

számos galéria és mûvész. A fesztivál programjait – képzõ- és ipar-

mûvészeti kiállításokat, különbözõ mûfajú koncerteket, színházi és

irodalmi elõadásokat, tárlatvezetéseket, gyerekprogramokat – ingye-

nesen látogathatja a nagyközönség. 

A 2016. szeptember 17-i megnyitó után, a Kultúrházban, a szakrá-

lis mûvészeti fesztivál keretében, egy héten át a Csopakon élõ és al-

kotó Tombor család kiállítását tekinthették meg az érdeklõdõk. Az

édesanya, Tombor Balázsné Bea kecses kerámiafiguráit hozta el,

gyermekei, Tombor Kata ihletett ikonképeivel, Tombor Balázs pedig

szemlélõdésre szánt tusrajzaival szerepeltek az egyedülálló kiállítá-

son. A három alkotó munkáit most elõször láthatta, így együtt a kö-

zönség. A kiállítás megnyitót Farkas István hegedûmuzsikája és

Tombor Koppány szavalata tette igazán ünnepivé. A megnyitót köve-

tõen kötetlen beszélgetés, némi harapnivaló és finom borok várták az

egybegyûlteket. Az Ars Sacra Fesztivál és a Nyitott Templomok

Napja a szomszédos református templomban folytatódott 19 órakor,

ahol a Recercare Régizenei Mûhely adott egyórás koncertet középko-

ri egyházi- és világi zenemûvekbõl.



Évszázadokra visszanyúlóan a Csopaki Református Egyház-
község tagjai együtt szüretelnek, préselik a szõlõt, készítik a bort,
nem volt ez másképp október elsõ szombatján sem.

Az Aligvári pince

Csopakon az Aligvári pince mögötti szõlõültevényen és a Berek-
háton kezdték meg a szüretelést. Az Aligvári, közel kétszáz éves pin-
cében darálják, préselik a szõlõt, eredeti 150 évesnél régebbi fa kád-
ba, amelynek a vasalatán alig fogott az idõ foga, koráról pedig az ol-
dalán bevésett idõpont tanúskodik, 1848-ban készítette az akkori
mester. A pince külsõ homlokzatát valamikor nagyon szép szüreti
életképek díszítették, mára már csak foszlányokban láthatók a fest-
mények. Tislér Géza református lelkész elmondta, hogy hamarosan
hozzálátnak az öreg pince teljes restaulásához.

Miközben már a présekbõl a must folyik, Német István egyházgond-
nok elmondta, hogy míg tavaly mintegy 9-10 hektoliter olaszrizlingbõl
készített bor termett, addig az idei termés egy kicsivel kevesebb lesz, de
nagyon jó minõségnek ígérkezik, úgy 18,5 fokos a cukortartalma, a must
hõfoka pedig 15 fok körüli, ami szintén ígéretesnek mondható.

Az Aligvári pince homlokzata a festménytöredékekkel

Délben a szüretelõket ebéd várta, majd a többi területen folytatták
a munkát. A több száz fõt magában foglaló gyülekezet életében azért
is fontosak az ilyen események (a környéken nem is tudunk ilyenrõl),
mert a közösség tagjai, idõsek és fiatalok egyaránt mesélnek, ugrat-
ják egymást és a puttonyosokat is néha megtréfálják és erre tökélete-
sen megfelelt a verõfényes október elseje. Nagyon is bíztató a közös-
ségi összefogás ilyen mértéke, annak megtartó ereje, mert akkor talán
a következõ évszázadokban a településre érkezõknek is hasonló él-
ményben lesz részük, itt a Balatonnál.
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Több száz éves szüreti hagyományt ápolnak
a reformátusok Csopakon

Puttonyosok, szüretelõk, életképek
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Finn Masters Európa Kupa Tihany: 
Ian Ainslie megvédte címét

Ebben az évben is dél-afrikai gyõzelem született szeptember 9. és

11. között a Tihanyi Hajós Egylet által már hatodszor megrendezett

Finn Masters European Cup versenyen, sõt az élmezõnyt is a külföl-

di versenyzõk uralták. A tavalyi gyõzelmét megismétlõ Ian Ainslie

mögött a litván Tauras Rymonis végzett a második helyen – ezzel õ

is „megvédte” 2015-ös eredményét –, a harmadikon pedig a cseh Jiri

Outrata. A dobogósokat két ukrán versenyzõ követte, közéjük ékelõ-

dött az ötödik helyre a legjobb magyar, Huszár Géza – aki ugyancsak

lemásolta a múlt évi helyezését – számolt be a versenyrõl a Magyar

Vitorlás Szövetség.

Ainslie Ian, dél-afrikai születésû, 3-szoros olimpikon vitorlázó
2007 óta él Csopakon feleségével, Weöres Mártával (aki szintén
olimpikon vitorlázó) és lányaikkal, Emmával és Zoéval. Dél afrikai
születésû, 3 szoros olimpikon vitorlázó. Amikor összeházasodtunk

úgy döntöttünk, hogy nem Dél Afrikában, hanem itt alapítunk csalá-
dot, így került Ian is Csopakra. Sport és vitorlázás iránti szeretetét
nem adta fel, így a csopaki Kereked Vitorlás Klub színeiben verse-
nyez. Az elmúlt 6 évben a Holland vitorlás válogatott sportági veze-
tõjeként ért el sportszakmai sikereket, a rioi olimpián az angolok mö-
gött végezve második legjobb vitorlás nemzetté emelve a Holland
csapatot – nyilatkozta Weöres Márta a Csopaki Híreknek.

(Hosszabb interjú a következõ számban olvasható!)

Tislér Botond beszámolója
Már negyedik éve a Balatoni Kajak-Kenu Evezõs és Vitorlás SE

(BKKEV SE) tagja vagyok. Ezen a nyáron sikerült eljutnom komo-

lyabb versenyekre  is, Rómába a sárkányhajó EB-re és Moszkvába a

sárkányhajó VB-re. Az utóbbi megmérettetésen velem együtt  6 fõ

erõsítette a nemzeti sárkányhajó válogatottat a balatoniak közül.

Rengeteg munka és erõfeszítés elõzte meg ezeket a versenyeket, hi-

szen ahogy befejezõdött az iskola hetente minimum öt edzésen vet-

tem részt, edzõm Házi Zsuzsa vezetésével. De a sok kitartás meghoz-

ta a gyümölcsét, senior férfi 2000 méteren 20-as hajóban világbajno-

ki bronzérmet hozhattam haza.

A Moszkvába való kijutásomhoz nagy részben járult hozzá a Csopak

Településért Közalapítvány, amit ez úton is szeretném megköszönni.

A magyar válogatott

Madárijesztõ 
Verseny és Kiállítás

2016. október 08. szombat, 14.00 órától a Plul-malomnál. 

A NABE csopaki csoportjának hagyományos rendezvénye,

amely idén Csopak Község Önkormányzatának támogatásával

valósul meg. A szervezõk minden érdeklõdõt szeretettel várnak.



Véget ért a nyár, elkezdõdött az aktív élet a Nyugdíjas Klubban. A
szezont aug. 31-én kirándulással kezdtük. Nagy várakozással tekin-
tettünk erre a kirándulásra. A jó szervezésnek köszönhetõen 39 fõ
vett részt a Kalocsa- Gemenc-Baja programra. Útközben Horváthné
Ági rövid, elõzetes ismertetést adott a leendõ látnivalókról.

9.30-kor a Kalocsán a Tájház elõtt találkoztunk Konrád Nóra ide-
genvezetõvel, aki a nap folyamán a kísérõnk és kalauzunk volt. A
Tájházban a helyi paraszti élet tárgyait és a napi használati eszközö-
ket láthattuk.

Innen utunk a Paprika Múzeumba vezetett, ahol a paprika eredeté-
tõl kezdve a termesztésen át a feldolgozásig szóban, ill. videón ke-
resztül megismerhettük az egész folyamatot. Természetesen az aján-
dék vásárlás sem maradhatott el (õrölt paprika, paprikaolaj, paprikás
hûtõ mágnes, paprikapálinka stb.)

A látnivalókat az Érseki Kincstár különleges egyházi tárgyainak
megtekintésével folytattuk. Részletes ismertetést kaptunk a kiállított
tárgyak eredetérõl, történetérõl.

Utunk a Hajósi pincesoron keresztül Pörbölyre vezetett, ahon-
nan 13 órakor indult a kisvasút. A közel másfél órás vonatozás
közben kétszer megálltunk. Leszállva a vonatról elõször egy kilá-
tótoronyba mehettünk fel, ahonnan a környezõ erdõket, tisztásokat,
láthattunk. Újabb vonatozás után ismét kiszálltunk és szúnyogok
kíséretében a régi Duna meder partján nézelõdtünk. Szép volt az
erdõ, még látszottak a pár évvel ezelõtti nagy árvíz nyomai. Töb-
ben kicsit csalódottak voltak, ugyanis vadakat nem igazán láttunk,
a „Berci” vaddisznó és pár szarvas kivételével, aki egy elkerített
részen éldegéltek.

Innen Bajára buszoztunk, ahol sajnos nem volt idõ városnézésre,
csak a Fõ téren álltunk meg egy rövid ismertetésre és közös fotózás-
ra. A program zárásaként a helyi Sobri Jóska Betyárcsárdában fo-
gyasztottuk el a méltán híres bajai halászlét, ami mindenkinek na-
gyon ízlett. (Aki nem szerette a halat, csirkét evett). Megkóstoltuk a
finom hajósi bort is.

Nagyon várjuk a szeptemberi Tökfesztiválra való kirándulást is.
Szeptember 14-én Szekeres Kornél rendõr õrnagy ismét eljött hoz-

zánk, hogy felhívja a figyelmünket az óvatosságra, és ne hagyjuk,
hogy a jóhiszemûségünket kihasználva, különbözõ mesék által, csa-
lók áldozatai legyünk. Sok megtörtént esettel támasztotta alá monda-
nivalóját. Mindenkit arra kért, hogy bármi gyanúsat észlelve, pl. lo-
pás stb. minél elõbb értesítsük a rendõrséget. Így nagyobb az esélye
a tettesek kézre kerítésének.

Szeptember 23-án izgalommal vártuk az idõjárás jelentést, mivel
az Õrségbe indultunk kirándulni. Körmenden az idegenvezetõ várt
bennünket, akinek a vezetésével Õriszentpéter felé vettük az irányt.
Közben elmesélte, honnan ered az Õrség elnevezés. Õrvidék-Õrség:
Mivel hazánk határa közel van, az itt élõk vigyázva õrizték és ve-
szélyt érezve jeleztek. Megtudtuk, hogy ezen a tájon a Battyányiak
telepedtek le és kastélyokat építettek, arborétumot is létrehoztak. Az
Õrség lakossága nem szerette õket, mert jobbágysorba taszították vis-
sza az itt élõket.

A vidék mocsaras volt, ezért a házakat dombos részekre építették
és „szereknek” nevezték el, pl. Templomszer, Papszer, Alsószer, Pi-
tyerszer, stb.

Õriszentpéterre érve megnéztük az 1200-as években épült katoli-
kus templomot, mely sok viszontagságon ment át. Törökdúlás után
református templomként mûködött. Református szokás szerint a fres-
kókat lemeszelték, de mivel idõnként a templom beázott, így a mész
lefolyt és a freskók egy része megmaradt. Szalafõn átutazva a Pityer-
szeri Skanzenbe látogattunk. Sok régi lakóházat tekintettünk meg,
köztük olyant is, amelyet 200 éve építettek és ma is ugyanott áll.
Megismerhettük a régi életmódot, állattartást, használati eszközöket,
és láthattunk õsrégi gyümölcsfákat is.

Velemérre érve a Fény Templomát tekintettük meg, mely az 1200-
as évek elsõ felében épült. Építészeti különlegességet csodálhattunk
meg. A templom ablakai úgy épültek meg, hogy a nap sugarai min-
dig azt a freskót világítják meg a délelõtti órákban, amilyen ünnep
van. Velemériek a határõrzésben is jeleskedtek, mert több harangláb
is megmaradt a faluban, amelyen a falubeliek harangszóval jeleztek a
környezõ falvaknak az esetleges veszélyrõl.

A Tökfesztivál forgataga helyett alkalmunk volt kényelmesen
megcsodálni a fazekas munkákat, a helyiek által készített különbözõ
olajkülönlegességeket, lekvárféleségeket, pálinkafajtákat, melyeket
meg is lehetett kóstolni és vásárolni.

Hazafelé Körmenden bõséges vacsorát kaptunk és élményekben
gazdagon érkeztünk Csopakra.
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Kirándulás a Gemenci erdõhöz

A Csopaki Nyugdíjas Klub
2016. október havi programja

Rendezvények:
Október 5. (szerda): Idõsek Világnapja. A Csopak Önkormányzat-

tal közös rendezvényünk, melyen köszöntjük a 75 év feletti cso-

paki lakosokat. Kulturház 15 óra

Október 12. (szerda): Gyalogló Világnap pályázat keretében átsétá-

lunk a Balatonfüredi Koloska völgybe ahol megpihenünk, zsíros

kenyér parti után visszatérünk Csopakra. Gyülekezés a Civil

Háznál 13:30 órakor

Nyilvános rendezvény! Minden csopakit szeretettel várunk!
Október 18. (kedd): Elnökségi ülés. November havi program össze-

állítása. Civil Ház 15 óra

Október 19.(szerda): Élménybeszámoló. Hegedûs Dezsõ a Szibériá-

ban tett útjáról tart elõadást vetítéssel összekötve. Kulturház 15 óra

Október 26. (szerda): Elõadás. Sebõk József tanár Úr tart elõadást a Sziget-

vár ostromáról és a most megtalált Szulejmán sírjáról. Kulturház 15 óra

Klubfoglalkozások: Összejövetelek a Civilházban, igény szerinti

napokon és idõpontban. A foglalkozásokat és azok programjait a

szakkörök szervezik.

Pénztár és könyvtár minden szerdán 14 órától a Civil Házban. 

Elnökség



Október 1.: Az ENSZ közgyûlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét 
AZ IDÕSEK VILÁGNAPJÁ-vá. 

Kosztolányi Dezsõ: Intés az öregebbek tiszteletére
Bizony hajoljatok meg az öregebbek elõtt,
akár utcaseprõk, akár miniszterek.
Nem oly tiszteletet prédikálok én tinektek,
mint a papok s az iskolai olvasókönyvek.
De vegyétek számba, mily nehezen mentitek át ti is
évek veszedelmén törékeny szívverésteket
ezen az embernek ellenséges földgolyón,
s õk, kik negyven, ötven, hatvan évet éltek,
hány téli reggelen, hány tüdõgyulladáson
gázoltak át, hány folyó mellett haladtak el éjjel,
s hány gépkocsitól ugrottak el az utcasarkokon,
míg váratlanul éltetek állanak, idõtõl koszorúzva,
mint a csodák, mint akik háborúból jönnek,
egyenesen, mint a zászlórúdak, s egyszerre kibontják,
hogy ámuljatok, vihar-csapott, de visszahozott életüknek
méltóságosan lebegõ, békét hirdetõ, diadalmi lobogóját.

Október 6. – Nemzeti Gyásznap
1849. október 6-án az orosz segítséggel levert szabadságharcot köve-

tõ császári megtorlás során Pesten kivégezték gr. Batthyány Lajost, az el-
sõ magyar miniszterelnököt. Ugyanezen a napon a szabadságharc 12 tá-
bornoka (Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernõ,
Knézich Károly, Lahner György, Leiningen-Westerburg Károly,
Nagysándor József, Poeltenberg Ernõ, Schweidel József, Török Ignác és
Vécsey Károly) és egy fõtisztje (Lázár Vilmos ezredes) szenvedett vér-
tanúhalált Aradon. Gróf Batthyány Lajost 1870. június 9-én temethették
el nyilvános tiszteletadással, majd 1874. május 26-án helyezték el a Ke-
repesi temetõ mauzóleumában. Kivégzésének helyén 1926-ban avatták
fel az örökmécsest. A véres megtorlásnak összesen 157 hazafi esett áldo-
zatul, és számosan kényszerültek hosszú évekre belsõ vagy külsõ emig-

rációba. AZ ARADI VÉRTANÚK
KIVÉGZÉSÉNEK NAPJÁt 2001-
ben a 237/2001.(XII.10.) kormány-
rendelet alapján NEMZETI
GYÁSZNAPpá nyilvánították.

Október 18. kedd 18 óra
Mozi  a Kultúrházban
- VIVA LA LIBERTÁ - ÉLJEN A
SZABADSÁG
színes, feliratos, olasz vígjáték, 2013,
94 perc. Rendezõ: Roberto Ando
Szereplõk: Toni Servillo, Valeria
Bruni Tedeschi, Michela Cescon

A Viva La Libertá egyszerre
pezsdítõ és rendkívül aktuális vígjá-
ték, aminek fõszerepét az Oscar-díjas

A nagy szépség sztárja, Toni
Servillo alakítja. Az olasz ellenzék
pártjának vezetõje, Enrico Olivieri
a választások elõtt megelégeli párt-
jának népszerûtlenségét és a folya-
matos bénázást, ezért bejelentés
nélkül elhagyja az országot. A párt,
félve attól, hogy nyilvánosságra
kerül a pártvezetõ eltûnése, felke-
resi annak ikertestvérét, hogy õ
játssza el a politikust. A fivér mû-
velt, megnyerõ, humoros – az
egyetlen gond az, hogy nem beszá-
mítható. De már nincs visszaút, az
elszabadult testvér felrázza a régóta
válságban levõ ellenzéki pártot és
soha nem látott népszerûségre tesz
szert.

12 éven aluliak számára nem
ajánlott. A filmet felirattal vetítjük.

A vetítés ingyenes!

7Tájékoztatás

Bejelentkezés:
+36 30 316 6552

8229 Csopak,
Dózsa Gy. u. 13.

Nyitvatartás:
Hétfõ-Péntek: 8.00-18.00

Október – Mindszent hava –
Õszhó – Magvetõ hava

Tisztelt Csopaki Választópolgárok!
Köszönöm mindenkinek, akik éltek a választójogukkal és el-

mondták véleményüket a népszavazáson. Köszönöm az országos át-

laghoz képest magas részvételi arányt.

Külön köszönöm a szavazás lebonyolításában részt vevõ Szava-

zatszámláló Bizottságok választott és delegált tagjainak és az önkor-

mányzati, hivatali dolgozóinknak a munkáját.

Ambrus Tibor
polgármester

Csopakon is szavaztunk

A szavazatok száma válaszonként

IGEN szavazatok száma NEM szavazatok száma

I N

20 (2,31%) 845 (97,69%)

Urnában lévõ 

lebélyegzett 

szavazólapok száma

Érvénytelen 

lebélyegzett 

szavazólapok száma

Érvényes 

szavazólapok 

száma

J K L

952 87 (9,14%) 865 (90,86%)

A szavazóköri névjegyzékben 

lévõ választópolgárok száma

Szavazóként megjelent 

választópolgárok száma

A E

1.747 952 (54,49%)

Érdekesség: Csopak 301 típusú vízibusz – engedélyezett utas szám
150 fõ, építették 1956-ban, a Dunai Hajógyárban, a 2. ötéves terv elsõ
évében, újjáépítette a MHRT Hajójavító Üzemgazdasága 1966-ban. 

Jelenlegi állapota: 2004-ben szétbontották

Csopak Budapesten, 1962.

Csopak Siófokon 2002.

Képek forrása: Fortepan, BKV Közlekedési Vállalat, hajoregiszter.hu
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Újszülött babák Csopakon
Tóth Luca Tímea
Született: 2016. augusztus 12., 3.150 gramm súllyal.
Szülei: Gallai Tímea és Tóth Imre.

Tóth Máté
Született: 2016. augusztus 30., 4.700 gramm súllyal és 58 cm.
Szülei: Csekõ Zsuzsanna és Tóth Levente. Testvére: Tóth Sára.

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:

Hajrá Csopak SC!
A Veszprém-Megyei II. osztály férfi felnõtt Csopak SC a
2016/2017-es Bajnokság 8. fordulót követõen a tabella 3. helyérõl
készül B.TOMAJI SE-BONVINO ellen.

További mérkõzések idõpontjai:
CSOPAK SC - B.TOMAJI SE-BONVINO 2016.10.09. 15.00 óra
CSABRENDEK FC - CSOPAK SC 2016.10.16. 15.00 óra
CSOPAK SC - TÓTVÁZSONY SE 2016.10.22. 14.00 óra
TALIÁNDÖRÖGD SE - CSOPAK SC 2016.10.30. 13.30 óra
CSOPAK SC - PÁPATESZÉRI SE 2016.11.06. 13.30 óra

A Veszprém-Megyei U19 férfi a 2016/2017-es Bajnokság 8. fordulót
követõen a tabella 10. helyérõl készül B.TOMAJI SE-BONVINO
ellen. Az U19-es mérkõzések mindig 2 órával korábban kezdõdnek.

(Forrás: mlsz.hu)

Gyászhírek
Szabó Lászlóné

1955–2016, 61 éves korában,

Dr. Bathó Károly
1920–2016, 96 éves korában,

Dr. Bathó Károlyné
1927–2016, 89 éves korában,

Roszkopf Lászlóné
1927–2016, 89 éves korában,

Dobson Ferencné
1938–2016, 78 éves korában,

Dávid László
1943–2016, 73 éves korában,

Sólyomvári József
1952–2016, 64 éves korában hunyt el.

Õszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

Csopak Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében az
alábbiak szerint tájékoztatom a lakosságot az iskolakezdési tá-
mogatással kapcsolatosan:

Tisztelt Fõiskolások és Egyetemisták!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a tanévkezdéskor iskola-
kezdési támogatás állapítható meg FELSÕFOKÚ TANINTÉZET-
BEN TANULÓ CSOPAKI ÁLLANDÓ LAKOS RÉSZÉRE,
amennyiben felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és
a 25. életévét még nem töltötte be (iskolalátogatási igazolást csatol-
ni kell), a család jövedelemi viszonyaitól függõen, ha az Önkor-
mányzat felé adótartozása nincs és életvitelszerûen Csopakon él.

Az iskolakezdési támogatás igénylésének határideje 2016. ok-
tóber 17-e.

A határidõ letelte után a támogatás nem igényelhetõ.
Reméljük, hogy a támogatással hozzá tudunk járulni az iskola-

kezdés költségeihez.

Ambrus Tibor
polgármester

Balaton Best: A legjobbat kedvezménnyel!
Töretlen a térségi turisztikai 

kedvezménykártya népszerûsége
Egyre többen fedezik fel a Balaton Best Card turisztikai kedvezménykártya

elõnyeit a strandokon, közlekedésben, élményparkokban, gasztronómiában és a
galériákban. Mintegy 70 elfogadóhely nyújt kedvezményt az északi-parton, 
Tihanytól Almádiig a vendégek számára, de folyamatosan bõvül a kínálat.

A vendégek igényeit szem elõtt tartva nyomon követjük a trendeket, fo-
lyamatosan bõvítjük a kínálatot úgy a szállásadói, mint az elfogadói oldalon.
Tapasztalataink alapján egyre tudatosabban választanak olyan szálláshelyet
a vendégek, amely csatlakozott a Balaton Best Card (BBC) turisztikai ked-
vezménykártya hálózatához. „Ezeken a szálláshelyeken ingyen jár a vendég-
nek a kártya, amelynek használatával akár több 10 ezer forintot is megspó-
rolhatnak az aktív családok, baráti társaságok. Hiszen a strandok, a kaland-
parkok, a különféle közlekedési eszközök üzemeltetõi, beleértve a hajózási
társaságot is, jelentõs engedményt adnak az árból és akkor a vendéglõkrõl,
cukrászdákról, népszerû galériákról és a bónuszként járó e-bike-ról még nem
is beszéltünk” – nyilatkozta Gere Henriette, TDM menedzser

Egyértelmûen ösztönzi a szálláshelyek igénybevételét, foglalását a Bala-
ton Best térségben (Balatonalmáditól – Tihanyig) a kártya, amelynek statisz-
tikai adatai hozzájárulnak a turizmus fejlõdéséhez. A térség népszerûsége tö-
retlen, a kártya felhasználók száma évrõl évre növekszik, amit a térségben
eltöltött, a rendszerben regisztrált vendégéjszaka számok dinamikus növeke-
dése támaszt alá. Míg tavaly 18 129 vendégéjszakát regisztráltak a szállás-
helyek a kártyarendszerben, addig idén már 22 390 vendégéjszakát. A szál-
láshelyek elõszeretettel válnak partnerévé a térségi szervezetnek, hogy biz-
tosíthassák a kártyát vendégeiknek. A panziók, kempingek, szállodák és más
szállásadók a Balaton Best használatával egyértelmûen elõnyre tehetnek
szert a piaci versenyben a vendégeknek átengedett kedvezmények mellett
azzal is, hogy a Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) Szövetség
minden lehetséges platformon segíti az értékesítést.

„Jelenleg mintegy 70 elfogadóhely kínál kedvezményt a Balaton legjobb
oldalán járó, legjobb lehetõségeit kihasználó vendégek részére, de folyamato-
san dolgozunk a hálózat bõvítésén. Az engedmények zöme nem szezonális, az
év során különbözõ tartalmak kerülnek elõtérbe. Most õsszel a kedvezményes
kerékpáros és gasztro-kalandok állnak a kínálat középpontjában Balatonalmá-
ditól Tihanyig” – mondta Gere Henriette a térségi szervezet munkatársa.

A kártyát üzemeltetõ Balaton Best Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. ta-
pasztalatai szerint a nyáron egyértelmûen a strandokon igénybe vehetõ ked-
vezmények voltak a legnépszerûbbek, de szeretik az ingyenes tömegközle-
kedést és a kedvezményes hajózást is. Elõszeretettel keresik fel az élmény-
parkokat, a Balaton Felvidéki Nemzeti Park látogatóhelyeit, a galériákat. A
környezetbarát öko-turizmus terjedésével a Best kártyával használható e-
bike-ok is egyre népszerûbbek, a BBC által kínált túraútvonalak elektromos
kerékpárral bárki számára teljesíthetõk.

Az idén június 17-19. között Balatonfüreden megrendezett FINA Nyíltvízi
Világkupára érkezett vendégek is jogosultak voltak a BBC által biztosított ked-
vezményekre, külföldön is jelentõsen erõsítve ezzel a desztináció imázsát, amely
egyediségével, különlegességével és minõségével a legjobb helyek közé tartozik.

A Balaton Best Card aduász a szállásadó kezében, de a vendég is biztos
lehet abban, hogy a BBC révén nemcsak a legfontosabb eseményeket követ-
heti nyomon, de tudatosan irányíthatja a pihenését, kikapcsolódását is.

További információ: www.balatonbest.hu

Az október 23-i ünnepség október 21-én (pénteken)
17.00 órakor lesz a Kultúrházban.
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