
A Városok Falvak Szövetségének idei, rendes taggyûlését május

utolsó hétvégéjén Esztergomban tartották, amelyen elsõ sorban a

nyári együttmûködések pontosításáról, részleteinek kidolgozásáról

volt szó. Csopak továbbra is megrendezi a mára már hagyományossá

vált Néptánctábort a Csopaki Üdülõfaluban, valamint a nyár végén

fogadjuk a tagtelepülések (VFSZ) gyermekeit, azokat, akik még so-

hasem jártak a Balatonnál, továbbá szeretnénk, ha az idei Csopak Na-

pok díszvendége Hajdúnánás lenne – tájékoztatta a Csopaki Híreket

Ambrus Tibor polgármester.

Az újságot kérje a postai kézbesítõjétõl!

2017. június :: VI. évfolyam 6. szám

Csopak volt Gyula díszvendége
Második éve rendezik meg a Gyulai Virágfesztivált, amelyre

idén Gergényi Ernõ polgármester Csopakot kérte fel díszvendég-

nek. Gyula városával régóta együttmûködünk a Városok Falvak

Szövetségén belül – mondta Ambrus Tibor polgármester, majd

hozzátette, hogy mind a kettõ település megnyerte a Virágos Ma-

gyarországért versenyt és jól szerepeltünk az európai megmérette-

tésen is.

Közös a turizmus gazdasági szerepe és jelentõsége mindkét tele-

pülésen valamint ugyanúgy meghatározó a víz szerepe Gyulának és

Csopaknak is egyaránt.

A szakmai napon Ambrus Tibor polgármester tartott szakmai elõ-

adást „A közterületek gondozásáról a település közterületein alkal-

mazott növényekrõl, különleges megoldásokról” címmel. Az ünnep-

ség megnyitóján pedig Csopak nevében köszöntötte a gyulaiakat.

VFSZ találkozó Esztergomban



Csopak Község Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012. (XI.22.) önkor-
mányzati rendelet 4.§ (12) bekezdése értelmében nyilvános árverés út-
ján történõ értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képezõ
csopaki 153/2 helyrajzi számon nyilvántartott belterületi ingatlant.

Az árverési hirdetmény tárgya: A csopaki 153/2 helyrajzi számú
ingatlan értékesítése.

Hasznosítási lehetõségek: az ingatlan a 20/2015. (IX.25.) önkor-
mányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályo-
zási Terv alapján Lf-2 jelû (falusias lakóterület) övezetbe sorolt. A
szabályozás a www.njt.hu honlapról letölthetõ, vagy a szabályozással
kapcsolatban a foepitesz@csopak.hu címen tájékoztatás kérhetõ.

Tájékoztatás kérhetõ: Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal
Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Irodájában (8229
Csopak, Petõfi Sándor utca 2.), személyesen ügyfélfogadási idõben
:H, Sz: 8-1500 és P: 8-1200, vagy a 87/799-106-os telefonszámon.

További információ a www.csopak.hu oldalon olvasható!
Ambrus Tibor Dr. Szántód Anita 
polgármester jegyzõ

Csopak Község Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és

a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012. (XI.22.) önkor-

mányzati rendelet 4.§ (12) bekezdése értelmében nyilvános árverés

útján történõ értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonát ké-

pezõ, természetben a Csopak, Fecske utca 7-9. szám alatti, 954/16
helyrajzi számon nyilvántartott belterületi ingatlant.

Az árverési hirdetmény tárgya: A csopaki 954/16 helyrajzi szá-

mú ingatlan értékesítése. 

Hasznosítási lehetõségek: az ingatlan a 20/2015. (IX.25.) önkor-

mányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályo-

zási Terv alapján Lf-3 jelû (falusias lakóterület) övezetbe sorolt. A

szabályozás a www.njt.hu honlapról letölthetõ, vagy a szabályozással

kapcsolatban a foepitesz@csopak.hu címen tájékoztatás kérhetõ.

Tájékoztatás kérhetõ: Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal

Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Irodájában (8229

Csopak, Petõfi Sándor utca 2.), személyesen ügyfélfogadási idõben

:H, Sz: 8-1500 és P: 8-1200, vagy a 87/799-106-os telefonszámon.

További információ a www.csopak.hu oldalon olvasható!

Ambrus Tibor Dr. Szántód Anita 
polgármester jegyzõ

2 Tájékoztatás

Testületi ülésekrõl jelentjük
A Képviselõ-testület döntéseirõl kérdeztük Ambrus Tibor pol-

gármestert. Május 10.
Módosítottuk a strandrendeletet, a horgászstég használata továbbra

is térítésmentes, de felhívjuk mindenkinek a figyelmét, hogy amennyi-
ben nem érkezik be a stég ki- és beemelésére költségcsökkentõ javas-
lat az õszi kiemelés után, tavasszal a stég nem kerül visszahelyezésre,
ami mai árakon kb. 3,5 MFt.

A testület nem hárítja át a házasulandó felekre a többletszolgáltatá-
sért járó díjakat. (Pezsgõ, gyertya stb.)

Elfogadtuk a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat ellátó, a
Balatonfüredi Alapszolgáltató Központ jelentését.

Elbíráltuk a civil szervezetek által benyújtott pályázatokat.
A testület elfogadta Szabó János, Csopaki Települési Értéktár elnö-

kének beszámolóját.
Támogatjuk a Csonka toronyban elhelyezésre kerülõ harangok kihe-

lyezését, a beérkezett ajánlatot elfogadtuk. A lebonyolítással megbíz-
tuk a Csopak Település Közalapítványt.

Döntöttünk a Séd melletti sétaút kialakításának elsõ szakaszáról,
amely a Füredi út és a Csalló köz közötti területet érinti kb. 150 méter
hosszan.

Amint látható, elkezdõdött a Kossuth utca járda felújítása, az ehhez
szükséges döntéseket meghoztuk. A kivitelezést a Colas Zrt, a mûsza-
ki ellenõrzést pedig a Fõút Bt végzi. A munkák költségeit teljes egészé-
ben saját költségvetésébõl biztosítja az Önkormányzat.

Továbbra is szeretnénk megrendelni a mederhomokozást a stran-
don, ezzel biztosítva a már évek óta megszokott gyerek pancsolót. Re-
mélhetõen ez a balatonfüredi VB munkálatai után megvalósulhat.

Elfogadtuk a településrendezési eszközök 3. módosítását. Az Ön-
kormányzat által elfogadott kérelmek Rendezési Tervbe történõ beépí-
tését megrendeltük a Völgyzugoly Kft-tõl.

Döntöttünk a Települési Arculati Kézikönyv elkészítésérõl, mellyel
Tombor Balázst bíztuk meg. A Település Képi rendelet elkészítésével
Bujdosó Juditot bíztuk meg, valamint elfogadtuk a 2016-os fõépítészi
beszámolót.

Döntöttünk egy telekcserével járó kölcsönös adásvételrõl, mely
alapján az önkormányzat a Plul malom melletti ingatlanon parkolókat
alakíthat ki.

Két ingatlan értékesítésérõl határoztunk: az egyik a Fecske utca, pa-
tak partján lévõ építési telek, és egy Lápotai utca alatt lévõ földsáv el-
adásáról.

A képviselõ testület úgy döntött, hogy a 1058 hrsz. ingatlanból nem
kíván közterületet értékesíteni.

Meghallgattuk és elfogadtuk a folyékony szennyvíz begyûjtésérõl a
szolgáltató beszámolóját.

A kormánytól kapott útépítésre szánt összeg meghatározásánál elsõ-
sorban a körforgalom kialakításának helyeztük elõtérbe.

Kiadtunk egy csapadékvíz befogadó nyilatkozatot, döntöttünk a
strandi beérkezett pályázatokról, a hivatal iratanyagainak rendezésérõl,
selejtezésérõl és az idei strandi animációs foglalkozásokról.

Támogattunk és elutasítottunk vállalkozási kérelmeket, engedélyt
adtunk egy vállalkozási székhely létesítésére, majd elfogadtuk egy té-
rítésmentes ingatlan felajánlást az önkormányzat számára.

Zárt ülésen döntöttünk szociális bérlakások bérbeadásáról, melyet
két család kapott, egy-egy éves idõszakra.

Május 18-án rendkívüli ülést tartottunk:
Elfogadtuk a Csopak Településért Közalapítvány 2016-os beszá-

molóját.
A Csopak-Paloznak Református Társegyházközséggel kötött isko-

la fenntartási szerzõdést további 15 évvel meghosszabbítottuk, vala-
mint egy fõ konyhai dolgozót és két fõ takarítót a református egyház
átvesz az önkormányzattól.

2017-re is engedélyeztük a Kertmozi üzemeltetését.
A pályázaton nyert, az Apáca strandnál lévõ sétány kialakítására

beérkezett pályázatra a Víz-Szerviz-Építõ Kft-t bíztuk meg, mûszaki
ellenõrként Sági Tamás kapott megbízást.

A Csopak-Paloznak vízvezeték építõ közösség kérelmére, a közte-
rületi használati díj megfizetését elengedtük.

A képviselõ testület elfogadta a polgármesterre és bizottságokra
átruházott hatáskörökben hozott beszámolót.

A Civil Ház felújítására beadott pályázatunk nem nyert, ezért a
testület úgy határozott, hogy a felújítást csökkentett mûszaki tarta-
lommal, önerõbõl valósítja meg.

Döntöttünk a Forrás utcánál – vállalkozó által kialakítandó – mo-
bil vendéglátó egység közmûvekkel történõ ellátásáról.

Idén is támogatjuk a Mozdulj Balaton sport programot.
Az ülésen hosszas vita volt a Füredi út és a körforgalom megvaló-

síthatóságáról, a várható költségekrõl és határozathozatal nélkül to-
vábbi tárgyalásokról döntöttünk. Ambrus Tibor

polgármester

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
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Borverseny
A Csopak Községi Borverseny 2017. május 23-án került megren-

dezésre. A borversenyre Csopakról és közvetlen környékérõl 47

bort neveztek be a bortermelõk. A benevezett borokból 23 tétel

Olaszrizling volt, a többi Muskotály, Szürkebarát, Chardonnay,

Tramini, Rajnai Rizling fehérbor volt, valamint 3 tétel Rozé és 4

tétel vörösbor.

A Szakmai Bíráló Bizottság tagjai voltak: Barabás Barna borász,

Englert Dezsõ hegyközségi alelnök, valamint Gyukli Krisztián bo-

rász, aki a zsûri elnöke volt. A Szakmai Bíráló Bizottságon kívül

Polgármester úr vezetésével egy Társadalmi Bizottság is dolgozott

és kiválasztotta fogyasztói szemmel a legjobbnak ítélt bort, melyet

ez évben Fekete Zsolt 2016. évi Olaszrizling bora fogja kapni.

A Szakmai Bíráló Bizottság döntése alapján 2 db nagy aranyér-

met fogunk kiadni, valamint 19 arany érmet, a fennmaradó borok

ezüst, bronz és oklevél minõsítést kaptak. A díjkiosztás a korábbi

hagyománynak megfelelõen a verseny után megtörtént, az ezüst és

bronz okleveleket kiosztottuk, az arany és nagy arany okleveleket,

valamint a különdíjakat a korábbi gyakorlatnak megfelelõen a

Fröccsöntõ Fesztivál nyitónapján fogjuk átadni.

Pályázati pénzekbõl több tíz millió forintos 
beruházások valósulnak meg Csopakon

Több nyertes pályázatról számolt be Ambrus Tibor polgár-
mester.

A beruházások egy része még a szezon elõtt megvalósul, de

lesznek olyan fejlesztések, amelyek csak õsszel kezdõdnek.

– Nagy örömünkre két TOP-os pályázattal nyertünk. Az óvoda

konyhájának üdülõfaluba költöztetése mérföldkõnek számít. Az

ovi mostani konyhája helyén egy tornaszobát és egy melegítõhe-

lyiséget alakítanánk ki. A korábbi tornaszobát ugyanis a sok gye-

rek miatt csoportszobává kellett alakítani. Az üdülõfaluban egy

korszerû, igényes konyha épül. Így nemcsak az óvoda és az isko-

la étkeztetése oldódik meg, hanem a szociális és vendégétkeztetés

is. A beruházás 117 millió forintba kerül, önerõ nélkül – újságol-

ta a polgármester.

Szintén egy TOP-os pályázatnak köszönhetõen a Csopaki

Református Általános Iskola energetikai hatékonyságának a növe-

lése is megoldódik, hiszen napelemek kerülnek az intézmény

tetõszerkezetére. Ennek a költsége 14 millió forint, ami szintén

100 százalékos támogatottságú. A munkálatok elõreláthatólag

õsszel kezdõdnek meg.

Ambrus Tibor polgármester a Balaton Fejlesztési Tanács által

kiírt két sikeres pályázatról is beszámolt. – Tavalyelõtt a strand

mellett kialakítottunk egy mezítlábas fitneszparkot, amely na-

gyon népszerû a családok körében. Most a nyugati részen, az

Apáca strandnál szeretnénk kialakítani egy hasonló jellegû par-

kot. Mindez tovább emelné az infrastruktúra színvonalát, a ven-

dégek komfortérzetét. A beruházás várható költsége 10 millió

forint, melynek felét a BFT biztosítja. Beadtunk egy 46 millió

forintos strandfejlesztési pályázatot is, melyhez önerõ nem szük-

ségeltetik. Itt a régi, több mint 20 éves csúszdát szeretnénk kicse-

rélni egy az európai normáknak megfelelõ korszerûbb létesít-

ményre. A strandunk tovább bõvül egy 200 négyzetméteres

napozó úszóstéggel, mely sokak tetszését elnyerheti. Szeretnénk

néhány kabint lecserélni, ahol egy egész évben üzemelõ

wellness-részleget hozhatnánk létre szaunákkal, gõzkabinnal és

masszázshelyiséggel. A Belügyminisztériumtól 200 millió forint

támogatást kapott az önkormányzat útfejlesztésre, melyet szeret-

nénk elsõsorban a 73-as úton tervezett körforgalom építéséhez

hozzátenni. A több tíz millió forintos beruházáshoz rengeteg terv

és engedélyeztetés szükségeltetik, és további anyagi források. A

szezon elõtt befejezõdik a Kossuth utca mentén a járda korszerû-

sítése, építése, aminek teljes költségét – 40 millió forintot – az

önkormányzat adja.

Szendi Péter

Egy strandfejlesztési pályázatnak köszönhetõen a több mint 20 éves
kék csúszdát is kicserélik az európai normáknak megfelelõre 

– újságolta Ambrus Tibor polgármester. 
(Fotó: Szendi Péter)

Tisztelt Lakosság!
Értesítjük Önöket,

hogy 2017. május 22-étõl

folytatjuk – a Colas Zrt.

kivitelezésében – a

Kossuth utca járda fel-

újítását. A munkák ter-

vezett befejezése június

vége. A beruházás kb.

40 millió forintos költ-

ségét az Önkormányzat

a költségvetésében biz-

tosítja.

Az építkezés folytán

adódó esetleges kelle-

metlenség miatt megér-

tésüket kérjük.

Tisztelettel:

Ambrus Tibor 
polgármester



Köszönjük az Aegon bizto-

sító dolgozóinak jótékony

segítõ munkáját, melynek

keretében újrafestették a há-

zakat, padot építettek és vi-

rágokat ültettek a Csopaki

Üdülõfalu és Kemping szá-

mára az Önkéntes Központ

Alapítvány közremûködésé-

vel május 12-én.
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Ismét kinyitottunk: Együtt Csopakért!
Kedves Olvasó, ismét itt vagyunk a varázslatos Csopakon a vasút-

állomás épületében. Ahogy minden évben, májusban megnyílt az In-
formációs Irodánk és õszig be se zár. Elsõsorban a turisták tájékozta-
tásáért vagyunk, de a helyi lakosokat is várjuk, hiszen nálunk lehet
megvenni például a vonatjegyet, árulunk színházjegyet, ajándéktár-
gyakat és bort is!

Azért is jó, ha benéznek hozzánk, hogy információt cseréljünk, hogy
megbeszéljük a híreket, miben fejlõdik ez a csodaszép település, mi-
lyen újdonságokra érdemes felhívni az idelátogatók figyelmét. Tehát
szálláshely szolgáltatókat, vendéglátókat, szolgáltatókat, mûsorszerve-
zõket is várunk, lépjenek be hozzánk, meséljék el, mit csinálnak most
éppen, amivel tovább emelik a csopaki élet kulturális színvonalát és
minõségét, amiért messze földrõl idelátogatnak és irigyelnek bennün-
ket, itt élõket a turisták. Mert Önöknek köszönhetõ és az önkormány-
zatnak, hogy a régi házakat és szokásokat ilyen szépen megõrizték és a
kertekkel együtt. Olyan szeretettel és szakszerûen ápolják, hogy Cso-
paknál kellemesebb, emberiesebb települést el sem lehet gondolni. Ez
a mi testet öltött eszményünk. Bûbájos környezetben a Balaton Rivié-
ra gyöngyszemeként, a szédületesen fejlõdõ Füred tõszomszédságá-
ban. Dolgozzunk továbbra is együtt Csopakért! Beszélgessünk arról is,
hogy mi hiányzik még, hátha megvalósul: például egy igazi, békebeli
cukrászda finom házi süteményekkel, vagy helyi termelõi piac!

A Balaton Riviéra Turisztikai Egyesületet alkotó öt falu, köztük

Csopak vendégforgalmi hírei is olvashatók az internetes honlapun-
kon: www.balatonriviera.hu

A turisztikai Információs Irodánk címe: Csopak, Kossuth u. 1. (a
vasútállomás épületében). Telefonszámunk: +36 20 244 6923

Nyitva tartás: júniusban hétköznap 9–16 óráig. Szombaton: 9–13
óráig.

Júliusban és augusztusban 9–19 óráig.
A Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület csapata

Köszönetnyilvánítás

Idén is megszerveztük a már hagyományos tanév végi gálamûsorunkat.
Azt szerettük volna bemutatni, hogy kulturális területen is milyen sokol-
dalúak iskolánk tanulói, pedagógusai. A közönség hallhatta kiváló vers- és
prózamondóinkat, jó hangú énekeseinket, kórusunkat, táncosainkat, hang-
szeres zenét tanuló diákjainkat valamint néptáncos gyermekeinket.
Hagyományt tudtunk teremteni a társastáncoktatásban is.

Mûsorunkkal köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat, mindazo-
kat, akik vállalják a gyermeknevelés szépségeit, idõnként nehézségeit.

„Szeretetük átlát a hegyeken, hétmérföldes csizmával lépked a
szeretetük, s egy léghajót elkormányoznak a szeretet erejével, ha rajta
utazik a gyermekük.”

Reméljük, hogy szép perceket szereztünk a szülõk, nagyszülõk számára!

Tanév végi gála



2017.május 13. – XV. Nemzetek Kupája – Helyszín: Hatvan – 

7 ország, 240 versenyzõ.

A nyári vakáció elõtti utolsó nagy nekiveselkedés.

A csopaki Hullámtörõk Taekwon-do Klub 7 versenyzõje egyéni

formagyakorlat kategóriában egy aranyéremmel, egyéni küzdelem-
ben két ezüst, és egy bronzéremmel zárta a - mind a mezõny, mind

az egyéb körülmények szempontjából – rendkívül nehéz versenyt.

Harcmûvészet+Közösség+Életérzés=Hullámtörõk TKD Klub

(Fénykép: Niederhoffer Edina. A képen balról jobbra: Szabó
Leilani, Szabó Noah, Gábor Farkas, Szabó Nimród, Huszár Vanda)

Újabb kupák Csopakon

Az idei Gyermeknapra külön programmal készültünk az alsó ás
felsõ tagozatosok számára. Az elsõ,második , harmadik osztályos ta-
nulóink vonattal jutottak el Balatonfüredre, ahol kisvonatozás, sor-
verseny, játszótéri programok várták õket. 

A „nagyokkal”, ahová már a negyedikeseket is beleszámítottuk,
Balatonfûzfõre kerékpároztunk a Serpa Kalandparkba, illetve a
Bobpályára. Mindenki kedvére csúszhatott és mászhatott a pályákon.

Köszönjük a Szõlõszem Csopaki Nagycsaládosok Egyesületének
anyagi támogatását!

Gyermeknap

5Sport

Május 20-án, szombaton készült felvételünk a csopaki idõmé-
rõnél, frissítõnél készült. A cél Körbefutni vagy körbe kerékpá-
rozni Közép-Európa legnagyobb és szívünknek legkedvesebb ta-
vát, a Balatont. A táv 220 kilométer.

A strand fõbejáratának elõtti helyszínen fantasztikusan jó volt a

hangulat, a szurkolói táborok, jó zene várta futókat és a bringásokat is.

XI. NN Ultrabalaton
2017. április 30-án 10 csapat részvételével megyei taekwon-do

verseny került megrendezésre Nemesvámoson formagyakorlat, vala-

mint speciál (törés) technika versenyszámokban. A csopaki Hullám-

törõk Taekwon-do Klub 10 fõvel, 16 versenyszámban vett részt a

megmérettetésen.

Mérlegünk: 10 arany, 4 ezüst és 2 bronzérem.

Speciál technika versenyszámban elsõ alkalommal hirdettek ver-

senyt Veszprém megyében, a versenyszámba mintegy 80 fõ nevezett,

8 csoportban.

A nyolc csoportból négyet a Hullámtörõk TKD Klub versenyzõje

nyert meg.

Harcmûvészet+Közösség+Életérzés = Hullámtörõk TKD

Tavaszi aranyesõ

Hajrá Csopak SC!
Focicsapatunk a forduló következõ mérkõzését a tabella hatodik

helyérõl várja. Az ifik a hatodik helyrõl lépnek a pályára,

mérkõzésük minden esetben két órával a felnõttek elõtt kezdõdik.

Mérkõzések, Csopak SC megyei II. o. férfi felnõtt:
TAPOLCA - CSOPAK SC 2017-06-04 17:00

(Forrás: mlsz.hu)



Május 3-án délután anyák – ill. nagymamák napja volt a klubban.
A Mandula Virág Óvoda középsõ csoportja kedves kis mûsorral lep-
te meg a klubtagokat. A kisfiúk és kislányok lelkesen énekeltek és
táncoltak az óvó nénikkel együtt. A mûsor végén saját készítésû kis

ajándékkal és egy szál virággal kedveskedtek a nagymamáknak. A
Mandula Virág Óvoda már hagyományosan, minden év májusában
anyák napi mûsorral látogatnak el hozzánk. Köszönjük a gyerekek-
nek és az óvodapedagógusoknak a felkészítõ munkájukat 

Irány Opatija!
Szombat reggel indult a Nyugdíjas Klub, és a Kertbarát Kör szerve-

zésében a várva várt kirándulás. Korán reggel indultunk, hogy minden
program beleférjen az elõre eltervezettek szerint. A 4 napos kirándulás
elsõ napján a Plitvicei tavak egy részét jártuk körbe, és csodáltuk meg a
Világörökség részét képezõ Nemzeti Parkot. A napsütéses idõ kedvezett
a sétához, ill. a hajókázáshoz is. A fárasztó túrázás után tovább utaztunk,
és az esti órákban megérkeztünk Opatijába. A szállás a Hotel Istrában

volt. A svédasztalos vacsora után mindenki elfoglalta a szobáját és lepi-
hent, hogy másnap frissen induljunk a programokra. Vasárnap, a finom
reggeli után, a csoport egy része autóbusszal, a másik fele hajóval uta-
zott Rijekába. A városnézés a híres piac és vásárcsarnok megtekintésé-
vel kezdõdött. A Szent Vid Székesegyház, majd a város sétálóutcája, az
ottani jellegzetes épületek körbejárásával fejeztük be Fiumei látogatá-
sunkat. Délután az Ucska hegyen lévõ egy családi pincészetet látogat-
tunk meg és kóstoltunk a finom helyi borokból, borkorcsolya elfogyasz-
tása mellett. Frick Attila, a Csopaki Kertbarát Kör elnöke szakértõként
értékelte a borokat. Hétfõn Trieszt volt az úti cél. A hegyek között ka-
nyargó úton gyönyörködhettünk a tavaszi táj szépségében. Legelõször a
tenger mellett épült Habsburg Miksa fõherceg patinás kastélyát látogat-
tuk meg. A csaknem eredeti szépségében megmaradt kastély szobáit vé-
gigjárva betekintést nyerhettünk egy fõúri család életébe. Ezt követõen
Trieszt város egyéb nevezetességeivel ismerkedhettünk meg: kikötõ,
kormányzói palota, fõtér, stb. Az igen tartalmas kirándulás után, kicsit

elfáradva, de élményekben gazdagodva értünk haza a szállásunkra. A
kirándulásunk csúcspontja a Predjamski lovagvár megtekintése volt,
aminek Erazem rablólovag volt, a leghíresebb/hírhedtebb lakója ennek
a 123 méter magas sziklafalhoz épített várnak, mely úgy tapad a sziklá-
hoz, mint fecskefészek a tornáchoz. Ez az egyetlen fennmaradt barlang
vár Európában. A vár, mint a világ legnagyobb barlangvára szerepel a
Guinness Világ Rekordok Könyvében. A hozzá tartozó barlangot a vilá-
gon a legnagyobb számú különbözõ denevérfaj lakja. A lovagvár össze-
köttetésben áll a Postojna barlangrendszerrel.

Hazafelé még egy rövid városnézés erejéig egy kis sétát tettünk
Ljubjana város központjába. A város hangulata annyira megfogott
bennünket, hogy eldöntöttük, visszatérünk oda.

Májusi programunkat Gacza Roland tánc és illemtanár elõadásával
folytattuk. A társas kapcsolatokról, a kommunikáció érdekességeirõl
kaptunk betekintést. Olyan dolgokra hívta fel a figyelmünket, hogy a
testtartással, szemkontaktussal milyen módon fejezzük ki a másik
emberrõl alkotott véleményünket. Játékos formában mutatta meg,
hogy a kommunikáció hogyan mûködik a mindennapokban. A jó
hangulatú elõadásba bevonta a közönséget is, így jókedvûen telt a
szerdai klubnapunk. Köszönjük az elõadást, és jövõre visszavárjuk.

A Csopak Nyugdíjas Klub immáron 15. alkalommal rendezte meg
a Regionális Nyugdíjas találkozót. Több hónapi szervezés után elér-
kezett a várva várt május 20-a. Huszonöt nyugdíjas klub, közel 600
fõvel jelentkezett, ének, tánc és verses produkciókkal. Nagyon druk-
koltunk az idõjárás miatt. Szerencsére az esõ elkerült bennünket, de
„Szél Kálmán” tartósan ott ragadt a Csopaki Üdülõfalu és Kemping-
ben, mely a helyet biztosította a rendezvénynek.

Dr. Károly Gabriella, a Nyugdíjas Klub elnöke köszöntötte a vendé-
geket, az Önkormányzat képviselõjét, Balassa Zoltánt, Demeter Feren-
cet, a NYOSZ Veszprém megyei elnökét, Ambrus Istvánt, a Kultúra
lovagját, ezen rendezvény ötletgazdáját, és minden kedves résztvevõ-
nek jó szórakozást kívánt. Végül megköszönte az Önkormányzat támo-
gatását, mely nélkül nehezen lehetett volna zökkenõmentesen lebonyo-
lítani a programot. Demeter Ferenc is értékelte az Önkormányzat 15
éves segítségét és egy szép vázával köszönte meg a pozitív hozzáállást.

Harminckét produkció volt nap folyamán két részletben. A finom
ebéd elfogyasztása után – amit az Mandulavirág Óvoda dolgozói ké-
szítettek – lehetõség volt sétahajózásra is, amit több csoport is igény-
be vett. A mûsor részeként nagy sikerrel szerepeltek a Csopak Nép-
tánc Együttes táncosai, Schalbert Dávid vezetésével. Három mûsor-
számot adtak elõ: Bonchidai román-magyar táncot, Dunántúli ill.
Szatmári táncot. A találkozó befejezéseként Kis Domonkos Márk, a
Váci Dunakanyar Színház igazgatója, Bakos Kiss Gábor, a Nemzeti
Színház mûvésze az operett irodalom gyöngyszemeibõl adott ízelítõt.
Mûsorukat hegedûn Sándor Dezsõ, harmonikán Sándor Gábor kísér-
te. A nagy sikerû dalokat a közönség is velük énekelte. A vastaps
szólt a minden szereplõnek és a rendezõknek is. Köszönet illeti a Re-
formátus Általános Iskola tanulóit, aki segítettek az ebéd felszolgálá-
sában, valamint az Önkormányzat gazdasági részlegét is, akik a hely-
szín elõkészítésében munkálkodtak. A találkozó végén a vendégek
úgy köszöntek el, hogy „Jövõre Veletek ugyanitt”. Bízzunk benne!

Dr. Horváth Imréné – Dr. Károly Gabriella

Rendezvények6

A Csopak Nyugdíjas Klub májusi programjairól



Május 20-án az egész napos rendezvényre közel hatszáz szép-
korú érkezett Csopakra.

Dr. Károly Gabriella a Csopak Nyugdíjas Klub elnöke elmond-

ta, hogy idén közel hatszázan vesznek részt a rendezvényen és a ta-

lálkozó átlépte a régió határait, hiszen érkeztek Gyõr, Pest és Somogy

megyékbõl is valamint kettõ nyugdíjas klub a Felvidékrõl is a szom-

bati találkozóra. Azt meg kimondottan szerencsésnek tartja, hogy a

korábbi helyszínrõl a Fürdõ utcai nagy parkolóból átkerült az Üdülõ-

falu és Kemping õsfás területére, itt jóval nagyobb és árnyékosabb a

terület.

Demeter Ferenc a Nyugdíjasok Országos Szövetségének elnöke

kihangsúlyozta, hogy a találkozó nagyon fontos, mert nagyon sok ba-

ráti szál fonja át az összejövetelt a táncon és éneklésen kívül pedig

megjelenik a humor és egyéb elõadások. Az átlag életkor hetven éven

felüli, de ez egyáltalán nem látszik a résztvevõkön és a produkciókon.

Õsszel pedig Csillebércen rendezik az országos szenior tánctalálkozót.

Szombaton a 24 településrõl érkezett csoport összesen 32 produk-

cióval lépett a színpadra. Sétahajózás, a Csopak Táncegyüttes mûso-

ra is várta a nagyszámú érdeklõdõt. Az estet pedig fél ötkor Kis Do-

monkos Márk a Váci Dunakanyar Színház igazgatójának és Bakos-

Kis Gábor a Nemzeti Színház színészének fellépése zárta. A rendez-

vényt Csopak Község Önkormányzata támogatta.

7Rendezvények

XV. Közép-dunántúli regionális 
nyugdíjas találkozót tartottak Csopakon

Károlyi Gabriella és Demeter Ferenc

Csopaki hétvége a Néptánc jegyében!
Június 23-án (péntek), 21 órakor: 

Betyárjáték, a Nemzeti Színház produkciója

Június 24-én (szombat), 19 órakor: 
a Városok-Falvak Szövetsége 

Néptánctáborának Gálaelõadása

A programok helyszíne a Fürdõ utcai parkoló
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Felelõs szerkesztõ: Beke G. László
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Telefon: 87/446-250 e-mail: csopakihirek@gmail.com
Terjeszti: Magyar Posta Zrt.

Partnereink:

Gyászhírek
Sõrés József Attila
életének 75. évében,

Dr. Nagy József
életének 82. évében,

Oroszi László
életének 81. évében,

Csonka Ferencné
életének 90. évében,

Juhász István
életének 61. évében hunyt el.

Õszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

Újszülött baba Csopakon
Bán-Jarina Blanka
Született: 2017. május 16., 3.300 gramm súllyal.

Szülei: Jarina Eszter és Bán Zoltán.

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

Fontos telefonszámok
Kórház:

Balatonfüredi Állami Kórház 06 87 584 584

Hibabejelentõ telefonszámok:
EON villany 06 80 533 533

EON gáz 06 80 301 301

DRV 06 40 240 240

Kedves Csopakiak és Csopakot szeretõk
A tavalyi évben közel kétszáz fotó érkezett a Csopaki naptár

fotópályázatunkra. Idén se feledkezzenek meg a szebbnél szebb
fotók készítésérõl, beküldésérõl. Már most várjuk a téli Csopak
szépségeit, illetve az éledõ természetet bemutató fényképeket 

a naptarfoto@csopak.hu e-mail címre.

Felhívás - községi zárlat elrendelése
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprém Járási Hivatal

Agrárügyi Fõosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészség-

ügyi Osztály Csopak község egész területére mézelõ méhek nyúlós

költésrothadása fertõzõ betegség miatt 2017. május 15. napjától

kezdõdõen községi zárlatot rendelt el.

A zárlat ideje alatt:

A méhészetekbõl méh, méhészeti termék és méhészeti fertõzést

közvetítõ tárgy nem vihetõ ki és oda nem vihetõ be.

A méhészetekbe csak a tulajdonos méhész illetve az ellenõrzést

végzõ személyek léphetnek be.

A méhészetek tulajdonosai minden rendellenességet vagy a

megbetegedés gyanúját kötelesek dr. Pay’r Egon hatósági állator-

vosnak (Balatonfüred) bejelenteni.

A hatósági állatorvos köteles két hetente két alkalommal a

méhészeteket megvizsgálni.

A községi zárlat elõírásainak be nem tartása szabálysértésnek

minõsül, ezért az elkövetõ állategészségügyi bírsággal sújtható.

Csopak, 2017. május 18. Dr. Szántód Anita
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzõje sk.

Május utolsó hétvégéjén megnyitotta kapuit a csopaki strand

Lehet, hogy egy fecske nem csinál nyarat, de talán egy üstökösréce!

Csopak, strand, 2017. május 15, reggel

Fotók: Ambrus Tibor
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