
Csopakiak testvérvárosi látogatása
A csopaki delegáció, Ambrus Tibor polgármester vezetésével egy-

napos látogatást tett lengyel testvérvárosunkban, Myslenicében. A ta-

lálkozó céljai az éves programok egyeztetése, valamint a további

együttmûködés lehetõségeinek megvitatása voltak. A több mint tíz

éve jól mûködõ, kölcsönös, kulturális és civil szervezeti együttmûkö-

dés mellett, Csopak idegenforgalmában egyre növekvõ szereppel bír

a Myslenicébõl érkezõ, fizetõvendégek száma (csak az Üdülõfaluba

érkezett foglalások elérik a 4 millió forintot). A mostani látogatás

alkalmával lehetõség nyílt egy rövid Krakkói városnézésre is, ahol a

csopakiak ellátogattak a II. János Pál Központba.

Az újságot kérje a postai kézbesítõjétõl!
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Csopakon néptáncgálával köszöntötték május elsejét
A település hagyományos ünnepét idén új helyszínen, a

Csopaki Üdülõfalu és Kemping õsfái között tartották, mely
helyszín, a látogatók magas számából kiindulva, jó választás-
nak bizonyult a családias hangulat biztosítására.

Elõször a Mandula Virág Óvoda ovisai, majd a Csopaki Refor-

mátus Általános Iskola és végül a Csopak Táncegyüttes fergeteges

néptánca zárta az egy órás mûsort, amely hatalmas közönségsikert

aratott. Õket követõen, az idén 45 éves Rulett Együttes garantálta

a jó hangulatot.

A gyermekek körében a vattacukor, lufi, a népi játékok és a

kisautók voltak a legnépszerûbbek.



2 Rendezvények

Dr. Kontrát Károly
országgyûlési képviselõnk

fogadóórát tartott
a polgármesteri hivatalban

Nemcsak Csopakról, hanem a választókerület más településeirõl,

Balatonfüredrõl és Balatonalmádiból is érkeztek lakosok.

A felvetett témák között a vízhálózat korszerûsítése, a földtörvé-

nyi eljárások egyszerûsítése szerepelt. A fogadóórán részt vett polgá-

rok szeretnék, hogy a térségben több sportlétesítmény épüljön, a

sportegyesületek támogatása bõvüljön.

Ünnepségre készülõdtek a Sáner János Kertbarát Kör tagjai a
Hotel Kagylóban. A civilszervezet 40. születésnapjára emlékeztek.
Sokan tiszteletüket tették, õrizvén a hagyományokat, egyben meg-
tartották a borversenyt is.

Szokták mondani negyven év nagy idõ, legyen az házasságban vagy
munkahelyen eltöltve. A több mint egy emberöltõt megélt Sáner János
Kertbarát Kör 1977. január 10-én alakult meg 25 fõvel. Közös volt ben-
nük a kert, a szõlõ, a gyümölcs és a bortermelés szeretete.

Legelõször a vendégeket Bánfi László a civilszervezet alelnöke üdvözöl-
te, majd Ambrus Tibor polgármester megtartotta ünnepi köszöntõjét. Elis-
merését fejezte ki az egyesület tagjainak, hogy ennyi év után is, idõt és ener-
giát szentelnek hobbijuknak a szõlõtermesztésnek, egyben Csopak tradíció-
ját ápolják. – Nagyon fontos szerepet töltenek be önök, talán nem is gondol-
ják, hogy mi mennyire hálásak vagyunk ezért, hiszen láthatjuk, hogy fogynak
a szõlõterületek, de az önkormányzat próbál olyan döntéseket hozni, hogy
ezek a területek továbbra is megmaradjanak. Ugyanakkor a képviselõ-testü-
let hiába hoz bármiféle határozatokat, ha nincsenek önök, akik bebizonyít-
ják, hogy Csopakon érdemes szõlõt és kertet mûvelni, jó borokat készíteni –
zárta szavait a település elsõ embere, aki gratulált az elmúlt negyven évhez
és további sok sikert kívánt az elkövetkezendõ évekhez, évtizedekhez.

Ezután Frick Attila elnök tekintett vissza az elmúlt negyven évre.
Megemlítette a Sáner János Kertbarát Kör alapító tagjait, Király Árpádot
és néhai Grósz Józsefet, akit akkor elnöknek is választottak, és tizennégy
éven át, haláláig fáradhatatlanul dolgozott az egyesületért. Ezután három
évig Vörös Emil volt a vezetõ, míg Frick Attila huszonhárom éve látja el
az elnöki feladatokat. Király Árpád, – aki szintén jelen volt az esemé-
nyen – idén tölti be a 95. életévét, nagy tapssal köszöntöttek a jelenlévõk.
Az elmúlt negyven évben harminc tag hunyt el, rájuk egyperces néma
gyászszünettel emlékeztek.

A Sáner János Kertbarát Kör hármas jelszava a kertészkedj, mûvelõdj,
barátkozz, az utóbbi idõben kettõ tevékenységgel bõvült: védd a termé-
szetet, és fogyassz magyar terméket. Tagságuk létszáma fokozatosan nö-
vekedett, csúcspontját a 80-as évek közepére érte el, amikor hetvenöten
csatlakoztak hozzájuk. Jelenleg ötven tagot számlálnak, de várják a fia-
talok további jelentkezését. 

Ezután Frick Attila névadójukról, Sáner Jánosról emlékezett meg, aki
almádi szõlõbirtokosként a veszprémi Ranolder püspök fõpintére volt.

Mint ismert, 1875–1889-ig, a nagy filoxéra vész idején Kenesétõl
Zánkáig pusztította a szõlõket a gyökértetû. Ekkor Sáner János javasolta
a gazdáknak, hogy ahol még félig jó a szõlõ, ott szénkénegezéssel ment-
sék meg. Az elpusztult szõlõk kivágásával megkezdte a filoxéramentés
amerikai „Ripária” alanyú szõlõvesszõk telepítését, elvetette a direktter-
melõkkel való foglalkozást, az oltványszõlõk telepítését szorgalmazta.

A Sáner János Kertbarát Kör támogatta és együttmûködött az ön-
kormányzattal abban, hogy a csopaki szõlõterületeket védetté nyilvánít-
sák, melyet rendeletben el is fogadtak. Környezetvédelmük érdekében
vállalták a mûveletlen szõlõk, parlagfüves feltárását, rendszeresen részt
vállalnak a hagyományteremtõ rendezvényeken, évente több társadalmi
munkát szerveznek. 

A rendezvényt Ambrus Tibor polgármester és Balogh Balázs alpol-
gármesteren kívül megtisztelte jelenlétével több helyi civilszervezet is.
A Csopak-Paloznak Horgász Egyesület, a NABE csopaki szervezete és
a Csopak Nyugdíjas Klub vezetõi méltatták a Kertbarát Kör munkássá-
gát, egyben ajándékokat adtak át nekik.

Ezután került sok az emléklapok és díszoklevelek átadására, majd kez-
detét vette a már hagyományosnak számítható borverseny, melyre 28
bormintát neveztek, ebbõl 6 arany-, 11 ezüst-, és 11 bronzérmes lett. A
szakmai zsûri legmagasabb pontszámát Söptei Géza nyerte 2016-os cso-
paki olaszrizlingjével, valamint a társadalmi zsûri legjobb eredményét is
ez a nedû érte el. Az idei borok a 2016-os jégverés miatt mennyiségi és
minõségi hátrányban vannak a 2015-ös évhez képest, amely egyébként
kiemelkedõen jó évjárat volt a hegyközségben. A mennyiségi hátrányt a
megmaradt óborokkal, a minõségit pedig a szokásos szervezett tanács-
adásokkal tudják valamelyest javítani.

Szendi Péter

„Kertészkedj, mûvelõdj, barátkozz”
Negyven éves fennállását ünnepelte a csopaki Sáner János Kertbarát Kör, borversennyel egybekötve

Jásdi István lett idén 
a Borászok Borásza

Jásdi István csopaki bortermelõ nyerte el idén a Borászok Borá-
sza díjat; a Borászok Barátja díj kitüntetettje Csizmadia András
gasztrofilozófus lett – közölték a szervezõk az MTI-vel.

Az egyik legrangosabb hazai borszakmai elismerésként számon tar-
tott díj ötvenes jelöltlistáját hagyományosan a cím eddigi birtokosai ál-
lították össze. Az ötven jelölt borász maga közül választotta meg a dön-
tõsöket – Bodó Judit tokaji, Ipacs Szabó István villányi, Jásdi István cso-
paki, Konyári János balatonboglári és ifj. Szepsy István tokaji bortermelõ-
ket –, miként õk szavazták meg végül az idei Borászok Borászát is.

A borászok minden évben egy civilt is díjaznak a magyar borért vég-
zett tevékenységéért. Az elismerést a péntek esti díjkiosztón Csizmadia
András gasztrofilozófus, a Bor-Schola alapítója és vezetõje vehette át. A
jelöltek között volt Ambrus Lajos József Attila-díjas író, szõlõbirtokos,
a Food&Wine vendégszerzõje; Caroline Gilby Master of Wine, botani-
kus; Herczeg Ágnes borszakértõ, a londoni WSET diplomása, a Masters
of Wine intézetének elsõ magyar nõi hallgatója, valamint Kovács Pál, a
Debreceni Borbarátok Társasága Közhasznú Egyesület elnöke is.

(Forrás: MTI)



2017. április 1-jétõl tölti be a Csopaki Üdülõfalut üzemeltetõ új
Nonprofit Kft. ügyvezetõi feladatkörét.

– Kedves Virág, mi motiválta, hogy beadja a pályázatát a felhívás-
ra?

– Igazából a szakmámat tekintve építõmérnök vagyok, de nagyon
sokat kirándultam, utaztam, túráztam, ifjúsági szervezetekben, kerék-
páros civil szervezetben dolgoztam, és életem része az aktív turizmus.
Most is folyamatosan kirándulok, futok, biciklizek. Nagyon szeretem
megismerni az országot, külföldre is nagyon sokat utaztam, különféle
munkákat végeztem eddig, de most úgy gondoltam, hogy szívesen fog-
lalkoznék ezzel, amit nagyon szeretek, a tájnak a megismertetését és
egy településen a programok szervezését, a népszerûsítését itt Magyar-
országon, egy ilyen új feladatkörben. Ez a csopaki lehetõség nagyon
megtetszett, mert ez egy nagyon békés, élhetõ település, jól illeszkedik
a tájba, a vonzereje is megvan és nagyon jó a fejlesztési potenciálja.

– Csopak szlogenje: Csopak, mert szeretem…, valóban Csopak egy
nagyon békés, élhetõ, vendégváróhely, a Balaton parton sajátos állat-
és növényvilággal. Mi az az újdonság, ami akár turisztikai szempont-
ból is kifelé kommunikálva, azok számára is felhívná a figyelmet erre
a páratlan adottságú településre, akik még soha nem jártak Csopa-
kon?

– Amikor idejöttem, nyitott szemmel járva, elõször azt fedeztem fel,
hogy szépen karbantartott virágos település, aztán elkezdtem sétálni a
régi római úton, látva a pincesort, voltam a malomnál és a
Csonkatoronynál. Ez mind nagyon szerethetõ hely. Aki csak a Balaton
parton van, annak érdemes felsétálni ide is és egy másik perspektívá-
ból megnézni a Balatont.

– A part mentén, illetve a községben található turisztikai attrakciók
és mûemlékek, figyelembe véve az erõs 2–2,5 hónapos nyári idõszakot,
amikor rázúdul a tömeg a falura, melyek azok a plusz programok,
amelyet akár az üdülõfaluban, akár a település más pontjain érdemes
lenne létrehozni, amelyek eddig nem voltak?

– Korai lenne, hogy egy komplett programot tudjak elmondani.

Azért kezdtünk bele, hogy az eddigi tapasztalatokat összerakjuk, ele-
mezzük és a jövõ évre egy programívet kidolgozzunk Polgármester úr-
ral, illetve minden szereplõvel, aki ebben eddig is részt vett. Ez egy
megfigyelés, felkészülés és egy közös alkotás tulajdonképpen, hogy
különbözõ nézõpontú emberek mit gondolnak. Az üdülõfalu már
most egész nyárra meg van töltve programokkal, gyerektáborokkal,
mûvészeti rendezvényekkel. Ezeket kiegészítve vagy erre építve
lehetne nagyobb nyilvánosságot adni ezeknek a programoknak. A
kemping területe, ami idéntõl valódi kempingként tudna mûködni, ka-
pacitása bõvíthetõ, mert új vendégkört is vonzani tud. Szeretnénk ezt
úgy megnyitni, hogy kerékpáros turisták, akár „bepotytyanva”, akár
elõre foglalva érkezzenek.

– A kerékpár turizmus roppant élénk itt az északi parton, hihetetlen
mennyiségû ember kerékpározik. 

– Ez egy könnyen elérhetõ és mindenkinek egy vonzó kikapcsoló-
dási lehetõség, én azt gondolom, hogy ez az a sebesség, ahogy halad-
va, a legjobban meg lehet ismerni a tájat. Elég gyors, ahhoz, hogy sok
mindent látok egy nap, de nem autóval száguldok végig a falvakon, ha-
nem el tudok idõzni egy parkban, egy büfében, megállni a panorámát
nézni.

– Nagyon speciális helyzetben vannak a Balaton-parti kisebb tele-
pülések, fõleg a nyári hónapokra hegyezik ki a nyári programjaikat.
Mellette van 8 másik hónap is az évben. Meg kellene színvonalas tar-
talmakkal tölteni a kínálatot, amit érdemesebb még nagyobb szélesség
felé promotálni.

– A helyi termék piacot lehet bõvíteni, a kézmûveseket lehet ide
csábítani, hogy bemutatót tudjanak tartani, alkotó foglalkozásokat
hétvégén és hétköznap is, amelyek kitolhatóak az iskolai szezon ele-
jére és végére is, osztálykirándulásokat megcélozva vele. Vagy kon-
ferencia helyszínként is ide lehet hívni közösségeket.

– Köszönjük a beszélgetést.
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Kovács Virág Zitával beszélgettünk, 
aki a Csopaki Hírek kérdéseire válaszolt

Gyula díszvendége 2017-ben Csopak
A Gyulai Virágok Fesztiválját 2017. május 12-14. között rendezik

meg, az idei évben Csopak a fesztivál díszvendége.
A megnyitó napon Ambrus Tibor polgármester szakmai elõadást

tart: „Zöldterület-fejlesztés, – kezelés Csopakon” címmel. A szombati
ünnepélyes megnyitón köszöntõt mond majd Csopak polgármestere.

A találkozón a Tamás Pince kézmûves termékeivel mutatkozik
be. A vállalkozások is lehetõséget kapnak arra, hogy termékismerte-
tõiket, prospektusaikat bemutassák a találkozó alatt, ezek leadási ha-
tárideje: 2017. május 10-e a polgármesteri hivatalban.

Visszakerülhetnek
a harangok

a Csonkatoronyba

Szabó János javaslatára a csopaki
Képviselõ-testület támogatásával és a
Csopak Településért Közalapítvány
szervezésével gyûjtést szervezünk 

a csopaki Csonkatorony harangjainak 
a visszaállítására. Az adományokat 

a Közalapítvány 
11748069-20020062-00000000 

számlaszámára várjuk 
„harang” megjelöléssel.



Horgászok újabb összefogása

A Csopak-Paloznak Horgász Egyesület tagjai 2017. április
8-án hagyományos tavaszi közösségi munkán a horgászcsónak
kikötõkben a jég okozta károkat állították helyre.

A horgásztanya bokrait, fáit metszették meg, illetve ablakokat

festettek. A horgászkikötõk körüli területen a levágott nádasban a

hulladékot és a szemetet összeszedték.

A közösségi munkában 56 fõ vett részt. A munka után a hor-

gásztanyán a tanyagondnok és a felesége által készített csülkös

babgulyás várta a horgászokat.
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Az idei IBCC. eddigi legnagyobb csopaki fogása egy 17 kg-os 
tõponty, gratulálunk!

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS!
LAKOSSÁGI FÓRUM!
Az új Nemzeti Építészet Politika különös figyelmet szentel

a települések környezetének és megjelenésének szépségét

kialakító – az építészeti minõségen alapuló – korszerûsített

építésügy kialakítására. Ehhez kapcsolódóan közelmúltban

lezajlott jogszabályi változások két új településképet érintõ

mûfajt is bevezetett: a településképi arculati kézikönyvet,
valamint a településképi rendeletet. Mindkettõ megalkotását

minden magyarországi településen kötelezõvé tették a kor-

mányzati döntéshozók. A jogszabályi kötelezettségnek eleget

téve Csopakon is elkezdõdött a két dokumentum létrehozása,

amely a helyiek széles társadalmi bevonásával kell, hogy

megtörténjen, két lakossági fórum keretében.

Tájékoztatom a lakosságot, a vállalkozói, civil és egyházi

egyeztetõ partnereket, hogy a településképi arculati kézi-
könyv, és a településképi rendelet elõzetes tájékoztató
egyeztetését (adatgyûjtési, és szándékfeltárási céllal) 2017.
május 17-én szerdán 17 órától tartjuk, melyre minden – te-

lepülés szépítésért felelõsséget érzõ – meghívottat szeretettel

várunk a Kultúrházban.

Ambrus Tibor polgármester

A horgászstég használata továbbra is
térítésmentes lesz

A Képviselõ-testület 2017. május 10-i testületi ülésén úgy határozott,

felülvizsgálva a döntését, hogy 2017-ben a horgászstég használata to-

vábbra is térítésmentes lesz. Egyben felkéri a horgászokat és a horgász-

stég fennmaradását tá-

mogatókat, hogy találja-

nak megoldást, adjanak

megvalósítható javasla-

tokat az õszi idõszakig

bezárólag a horgászstég

további hasznosítását il-

letõen (Jelenleg a hor-

gászstég ki- és berakása

több, mint 3 MFt-os költ-

séget tesz ki.).

Kérjük adója 1%-ával támogassa a 
Csopak Településért Közalapítványt:

18924354-1-19
Segítségüket és támogatásukat köszönjük!



Paprika Rummal, Az angyal a földi pokolban és a Híd köze-
pén. Három regény, melyik közül az elsõ az édesapa bús-keserves
életét feldolgozó életrajzi kötet, míg a másik kettõ ennek ihletésé-
re született fiktív, ugyanakkor történelmi hitelességgel megírt, a
XX. század embertelen rendszerérõl született regény. A Szõlõ-
szem Csopaki Nagycsaládosok Egyesülete vendége ezúttal az író,
Zsuffa Tünde volt, akinek könyvbemutatóját Halmos Fatime szí-
nész-énekes színesítette. 

Zsuffa Tünde egy fejér megyei kisvárosban, Pusztaszabolcson nõtt
fel, Budapesten és Bécsben járt egyetemre, ahol teológiát, történelmet

és német irodalmat hallgatott.
Jelenleg is az osztrák fõváros-
ban él, innen érkezett Csopak-
ra is, három regényének bemu-
tatójára.

– Édesapám hentes volt, s én

már nyolcévesen, egy húsos lá-

dán üldögélve kijelentettem

neki, hogy író szeretnék lenni.

Nem nevetett ki, sõt, vett egy

naplót, s azt mondta: „Csináld

rendesen, és írj”. Írtam is, de

ekkor még elsõsorban csak ma-

gamnak. Végül a halálos ágyán ígértem meg neki, hogy megírom a

nyilvánosságnak a XX. század magyar történelmét – emlékszik vissza

Tünde íróvá válásának történetére. – Máig nem tudom, hogy történel-

mi tanulmányokra gondolt-e ekkor, de végül is egy családregény lett

belõle, róla. Merthogy sokan meséltek nekem õszintén a múlt történé-

seirõl, de aztán mégis csak elérkeztünk egy falhoz, amit nem tudtam

áttörni. Engem pedig éppen azok az arcok, fájdalmak, érzések és lel-

kiállapotok érdekeltek, amelyek a fal mögött maradtak. Végül meg-

született bennem egy történet, amiben ki akartam mondani nyíltan,

nem burkoltan, nem köntörfalazva azt, amit sokan nem mernek: a hu-

szadik század áldozatai között ott van az egész magyar nemzet.

Így született meg 2012-ben az édesapának, a szilaj és konok

Zsuffa Oszkárnak emléket állító Paprika rummal címû kötet, amely

kendõzetlen õszinteséggel mutatja be egy olyan ember küzdelmeit,

akinek egész életét a XX. század embertelen rendszere ellen vívott

harc határozta meg. A 2015-ben megjelent Angyal a földi pokolban

címû fiktív, ám nagyon is valós történelmi tényeken és eseménye-

ken alapuló regény a 20. század áldozataira emlékezik. Középpont-

jában egy szerelmi történet áll, a fõszereplõk kapcsolatán keresztül

pedig megismerhetjük a második világháború és a kommunista dik-

tatúra sötét, valamint az 1956-os forradalom felemelõ pillanatait.

Ennek folytatásaként a közelmúltban megjelent legújabb, a Híd kö-

zepén címû könyv már a hidegháború idején játszódik, s az 1956-os

forradalom hõseire és a külföldre menekült magyarokra emlékezik. 

A Szõlõszem Csopaki Nagycsaládosok Egyesülete ezúton is kö-

szöni a rendezvényhez nyújtott segítséget a Magyar Vidék Országos

56-os Szervezetének és Lakatos Lórántnak.

5Rendezvények 

Csopaki iskolai sikerek

2017. április 12-én iskolásaink részt vettek a székesfehérvári Ta-
lentum Református Általános Iskola által szervezett versenyen. Szép
eredmények születtek:

Az angol versenyen 2. helyezést ért el iskolánk csapata: Bánfi
Dalma, Barna Kata, Deák Blanka felkészítõ: Sárossyné Kovács Éva
Katalin.

A reformáció témakörét feldolgozó komplex történelmi verse-
nyen 2. helyen szerepeltek diákjaink, mindössze 1 pont hiányzott az
elsõ helytõl. A csapat tagjai: Rédling Eszter, Tombor-Madarassy Ilo-
na, Szabó Nimród felkészítõ: Kiss Zoltán.

A szavalóversenyen két verset kellett elõadni a tanulóknak. Az
egyik egy Arany-vers volt, a másik pedig a reformáció témaköréhez
kapcsolódott.

Szendi Réka emléklapot kapott (felkészítõ: Gégény Marianna),
Balogh Botond pedig 1. helyezést kapott (felkészítõ: Kiss Zoltán),
így versét a templomban mindenki elõtt elszavalhatta.

Kiss Zoltán tanár

Ember az embertelenségben
Zsuffa Tünde író könyvbemutatója Csopakon

Strandi bérletvásárlás még a fõszezon elõtt!
A csopaki strand hivatalosan 2017. május 27-én nyílik, de a 3.
pénztár (Nyugati oldalon), már 2017. május 2-tól nyitva tart, ahol
az alábbi bérletek és kártyák válthatóak meg (a nyári sorban állás
elkerülése végett):
- CSOPAK kártya (szükség van hozzá: szálláshely üzemelési enge-

délyre vagy lakcímkártyára)
- ÜDÜLÕTULAJDONOS bérlet (10.000,- Ft / szezon, egységesen)
- A csopaki állandó lakosok bérletei (szükség van hozzá: az elõzõ

évben kiadott bérletre, lakcímkártyára). Az új kártyák kiváltása,
valamint a kártyák érvényességének meghosszabbítása egysége-
sen 1000 Ft díj ellenében történik.

- Éves kabin bérletek (50.000,- Ft / szezon)
A pénztár, hétfõ kivételével naponta 10-tõl 16 óráig tart nyitva.
Használják ki a lehetõséget!



A Nagy örömünkre csak nem telt ház mellett ünnepelhettük Arany

János születésének 200. évfordulóját. A klub kultúrcsoportja színvo-

nalas összeállítással készült a költõ ismert és kevésbé ismert versei-

bõl. Dr. Horváth Imréné, a csoport vezetõje ismertette a versek kelet-

kezésének körülményeit, és rövid tartalmukat. Kedves kis elbeszélés-

bõl ismerhettük meg a költõ születésének körülményeit, melyet

Csoóné Terike nagy átéléssel tolmácsolt. Versei közül a hazafias köl-

temények, és balladák egyaránt szerepeltek. Még egy megzenésített

verssel is készültek, melyet a közönség soraiból is többen énekeltek.

Az összeállítást vastapssal köszönte meg a nézõközönség. Szép él-

ményben volt részünk. Április12-én Simon Attila erdész és Onofer

Attila a Magyarországi Vérebegyesület titkára tartott filmvetítéssel

egybekötött magas színvonalú elõadást. Ennek keretében betekintést

nyerhettünk a vadász kutyák nevelésébe, a vadász és kutyája közti

fontos együtt mûködésre. Bemutattak két 3 éves vérebet, Zorkát a

hannoverit, és Krampuszt a bajor vérebet. A két kutya, nevét megha-

zudtolóan viselkedett. Nagyon barátságosak voltak, kikövetelték ma-

guknak a simogatásokat. Köszönjük az élvezetes elõadást.

Vers József, a Balaton-Felvidék nemzeti Park tihanyi tájegység-

ének vezetõje, április 19-én tartott vetítéssel egybekötött elõadást a

nyugdíjas klubban „Legeltetés szerepe a természetvédelemben” cím-

mel. Az érdekes elõadás és a gyönyörû felvételek élvezetes perceket

okoztak mindnyájunknak. Sok új információhoz jutottunk, ami gaz-

dagította ismereteinket. Érdekes volt megtudni például, hogy hogyan

telepítették vissza a tihanyi legelõkre az ürgéket, és ezek az állatok

milyen összefüggésben vannak a természetvédelemmel. Mivel a kör-

nyéken a szürke marha inkább látványosságnak számít, egy kis rálá-

tásunk lett ezen állatok tenyésztésére, szaporításukra, állatorvosi

vizsgálatokra, és fõleg a legeltetés fontosságára a természetben. Hall-

hattunk még a racka juhokról, a vízi bivalyokról, tulokról is.

Köszönjük az élvezetes elõadást, és reméljük Vers József Úr más-

kor is elfogadja a meghívásunkat.

Április utolsó programjaként a klub férfi tagjai a hagyományoknak

megfelelõen májusfát állítottak a civil ház udvarán, miközben a

„lányok” tavaszi nótákat énekeltek. Finom zsíros kenyér és jó csopa-

ki bor elfogyasztása mellett beszélgetéssel zárult a program, de az

elõre elkészített zsíros kenyérnek nagy keletje volt. Szerencsénkre

Sili Antal és Szerdahelyi László kisegített bennünket. Dicséret illeti

az összes közremûködõt.
H. Á. - K. G.

Rendezvények6

A Nyugdíjas Klub április havi programjairól

A Csopaki Nyugdíjas Klub
május havi programja

Rendezvények:
Május 3. (szerda): Anyák napi ünnepség, az óvodások mûsorával.
Május 6-9. (szombat-kedd): Horvátországi kirándulás

Program: Indulás 6. órakor Csopak Vasútállomás illetve az 
iskola elõtti parkolóból. Szállás Opatia Hotel Istra félpanzió.
1. nap: Csopak–Plitvicei tavak–Opatia, 2. nap: Opatia–Fiume– Opatia,
3. nap: Opatia–Trieszt–Opatia, 4. nap: Opatia– Predjamski lovagvár–
Jeruzsálem hegy pincelátogatás–Csopak. Költségek: indulás elõtt
fizetni kell: Buszköltség: 15 000 Ft Szállás: 130 EU.
Belépõ díjak: a helyszínen fizetendõ. Plitvicei tavak: 14 EU, 
Trieszt 8 EU, Predjamski vár: 12 EU.

Május 10. (szerda): „Tudni illik, hogy mi illik” címmel Gacza
Rolad tart elõadást. Kultúrház 16 óra.

Május 16. (kedd): Elnökségi ülés. A XV. KD Regionális találkozó
elõkészítése, nyári feladatok. Civilház 15 óra.

Május 17. (szerda): Közép-Dunántúli Nyugdíjas találkozó rendezé-
sével kapcsolatos feladatok megbeszélése. Felelõsök kijelölése.
Kultúrház 16 óra.

Május 20. (szombat): XV. Közép-Dunántúli regionális Nyugdíjas talál-
kozó. Gyülekezés a Csopak Üdülõfalú és kempingnél 8 órakor.

Május 22. (hétfõ): Színház látogatás
Elõadás címe: WILLIAM SHAKESPEARE Sok hûhó semmiért
komédia. Különjáratú autóbusszal, gyülekezés a vasútállomás és
az iskola elõtti parkolóban 16.15-kor.

Május 24. (szerda): Madarak és fák napja piknikkel. Phul malom 16 óra.
Május 31. (szerda): Májusfa kitáncolása az óvodások részvételével.

Férfiak köszöntése! Civilház 16 óra.

Klubfoglalkozások:
Összejövetelek a Civilházban, igény szerinti napokon és idõpontban.
A foglalkozásokat és azok programjait a szakkörök szervezik.

Nyári idõszakban (június, július, augusztus) szünetet tartunk, a
fontosabb eseményekrõl külön értesítjük a tagságot, ügyelet és
könyvtár minden csütörtökön 16–17 óra között a Civilházban.

Elnökség

Újra Regionális Nyugdíjas
Találkozó Csopakon!

2017. május 20-án rendezik a hagyományos találkozót, 

amelynek idén a Csopaki Üdülõfalu és Kemping ad otthont. 

Az elõzetes jelentkezések alapján 

közel 600 fõt várnak a rendezõk.



A Veszprémi Motoros Egyesület tagjainak veterán motor-
jaiból nyílt kiállítás a Csopak Galériában.

A kiállítást Horváth Zoltán, a Veszprémi Motoros Egyesület

(VME) alapító tagja köszöntötte, aki elmondta, hogy egyesületüknek

50–60 tagja van, és a nagy motorokon kívül számos klubtársuk

foglalkozik veterán motorok felújításával.

Balogh Balázs alpolgármester megköszönte a rendhagyó kiállítás

létrejöttét, amiben Horváth Zoltán csopaki kötõdése is jelentõsen

hozzájárult. Azt elmondta, hogy a kiállítás hazánk, nagyszüleink,

dédszüleink motorozási és technikai kultúráját is bemutatja egyben.

Hadován József veterán motorgyûjtõ elmondta, hogy fantasztikus

élmény különbözõ börzékre járni, mert ha rátalálunk egy kincsre,

akár visszapillantó tükörre vagy bármi másra az hihetetlen érzés,

mert életre tudunk kelteni egy régi motort.

A kiállítás legrégebbi darabja egy 1950-ben gyártott Moto Morini,

de igazi kuriózum az 1956-ban gyártott Csepel 125/D a maga 123

köbcentiméterével és 4,5 LE teljesítményével.

Veterán motorokból nyílt kiállítás
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Három ezüst, egy bronz

2017. április elsõ hétvégéjén került megrendezésre Budapesten a

6. Spirit Open nemzetközi nyílt taekwon-do verseny. A két napos, 8
országból érkezõ mintegy 400 versenyzõ részvételével lebonyolí-

tott rangos megmérettetésen a csopaki Hullámtörõk TKD Klub 10

versenyzõvel vett részt.

A versenyrõl ezúttal sem jöttünk vissza üres kézzel. 

Eredmények:

- Steinhausz Gergõ - formagyakorlat, ezüstérem
- Szabó Leilani Sára - küzdelem, ezüstérem
- Kováts Éva - formagyakorlat, ezüstérem
- Gábor Bianka - formagyakorlat, bronzérem

Hajrá Hullámtörõk!

Horváth Zoltán (balról), Hadován József és Balogh Balázs

A Csopaki Református Általános Iskola tanulója, Steinhausz

Virág is részt vehetett a Laczkó Dezsõ Múzeumban rendezett Diák

elõadók napján. 

A Báthory iskola pályázatára beadott munkák nyolc legjobbját

hallgatta végig a zsûri, hogy eldöntse, ki volt a legjobb szerzõ és elõ-

adó. A 2017 sikeres diákszerzõje pályázatra kincseink tárháza, kör-

nyezetünk ismert, rejtõzködõ nemzeti értékei témában írhattak a fel-

sõs fiatalok. Munkáik bizonyították, hogy ha valami érdekli a gyere-

keket, akkor idõt és energiát nem kímélve dolgoznak rajta. Második

helyen végzett a Csopaki Református Iskola diákja, Steinhausz Vi-

rág, aki méltó módon emlékezett meg nagyapjáról 20 oldal terjedel-

mû pályamunkájával, melyben Steinhausz György életmûvét inte-

raktívan is bemutatta. Sok segítséget nyújtott számára édesapja,

Steinhausz Gábor is a nagypapa egykori dokumentumainak elemzé-

sével. Büszkék vagyunk Rád Virág!

Kiss Zoltán felkészítõ tanár

Diák elõadók napja
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Újszülött babák Csopakon
Varga Luca Zoé
Született: 2017. április 5. 3200 gramm súllyal.

Szülei: Látos Eszter és Varga Kende Lõrinc

Wutka Péter
Született: 2017. április 21. 4050 gramm súllyal.

Szülei: Kauker Ágnes és Wutka Gyula

Lukács Zsombor
Született: 2017. április 25. 3350 gramm súllyal.

Szülei: Molnár Tímea és Lukács Gábor

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:

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

Hajrá Csopak SC!
Mérkõzések, Csopak SC megyei II. o. férfi felnõtt:

TÓTVÁZSONY SE - CSOPAK SC 2017-05-07 16:30

CSOPAK SC - TALIÁNDÖRÖGD SE 2017-05-14 16:30

PÁPATESZÉRI SE - CSOPAK SC 2017-05-21 17:00

CSOPAK SC - BALATONKENESE SC 2017-05-28 17:00

TAPOLCA - CSOPAK SC 2017-06-04 17:00

(Forrás: mlsz.hu)

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.

Diákmunka lehetõség a Csopaki Strandon!

Diákként szeretnél a Balaton egyik legszebb strandján dolgozni a
nyáron? Szeretnél egy vidám csapat tagja lenni? Jelentkezz az alábbi
telefonszámon: 20/228-0010

Már közel harminc éves hagyomány, hogy a május 1-i hétvé-
gén Csopakon, a Kereked Vitorlás Klub által rendezett verse-
nyen találkoznak az utánpótlás osztályok.

Nagy öröm, hogy idén az Optimist osztály rekord számmal, 106

hajóval képviseltette magát. Így részükre két csoportban, selejtezõ és

döntõ futamokkal zajlott a verseny. 

(Forrás: Magyar Vitorlás Szövetség)

Kerekedi UP ranglistaverseny

Fotó: Mag Andrea

FELHÍVÁS
A Csopaki Római Katolikus Egyházközség, 

értesíti az érintetteket, 
hogy Csopakon a Csákányhegyi úti temetõben, 

azok a régen nem gondozott sírok, 
amelyek nem kerültek megváltásra, 

2018. január 1-vel felszámolásra kerülnek. 
Temetõ Gondnoksága 20-8289-192

A Csopak Községi Borverseny ez évben május 23-án (kedden)
kerül megrendezésre a Grósz Pincénél (8229 Csopak, Ördöngõs utca).

A borokat május 22-én (hétfõn) 
12.00 és 18.00 óra között lehet leadni a helyszínen.

Nevezni 3 palack borral lehet. Nevezési díj: 1.000,- Forint/fajta.
Részletes felvilágosítást ad: Tóth Gyula 20/9572-425
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