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Február 19-én, vasárnap családi istentisztelet keretében az I.
és II. világháborúban hõsi halált halt csopaki egyháztagokra em-
lékeztek. A megemlékezést élõ adásban közvetítette a Duna Tv.

Tislér Géza református lelkész Igehirdetését és megemlékezését

követõen, Huszár Péterné, a Csopaki Református Általános Iskola

igazgatója osztotta meg ünnepi gondolatait: Immáron harmadik éve

emlékezünk meg a két világháborúban elhunyt 10-10 csopaki és

paloznaki református hõseinkrõl. Hozzátette: minden évben megtisz-

tel minket Istentiszteletünkön a Légierõ Zenekara és a Magyar Hon-

védség képviselõi, immáron második alkalommal Zentai László ezre-

des úr, a Magyar Honvédség 54. Veszprém Radarezred parancsnoka,

helyõrségparancsnok, illetve Szûcs József ezredes úr, a Magyar Hon-

védség Légivezetési és Irányítási Központ parancsnoka. Törekszünk

arra, hogy, helyi református iskolánkban az egészséges hazafias szel-

lemet, hõseink tiszteletét életben tartsuk és múltunk hõseit ifjúságunk

elé emlékeztetõ példaként állítsuk. Az egyházközség múltját könyv-

ben is megörökítõ Szûcs Károly nagytiszteletû úr a 30-as években az

I. világháború hõseinek emléket állító tábla avatására emlékezve a kö-

vetkezõ mondatot helyezte az utódok szívére: „Minden idõknek gyer-

meke! Õrizd drága emléküket, érted is adták éltöket.” –

fogalmazott.

Az emléktábla felavatásáról szóló megemlékezést az egyházközség

„Aranykönyvébõl” Zaka Krisztián olvasta fel. Huszár Péterné elmond-

ta, hogy a hetvenes évektõl több, mint tíz éven át volt gondnok gyüle-

kezetünknek Németh István, aki az I. világháborúban édesapját és

nagybátyját is elveszítette. Németh Istvánnal 93 éves korában rögzí-

tettek egy beszélgetést, amiben a II. világháborúból való szerencsés

szabadulását mondta el. A visszaemlékezés részletét Tombor

Madarassy Koppány olvasta fel.

Majd Szûcs József ezredes ünnepi beszédét követõen, az elsõ vi-

lágháborús hadszínterek és a tábori lelkészek munkásságának elköte-

lezett kutatója Stencinger Norbert hadtörténész gondolatait Szabóné

Koncz Ágota tolmácsolta.

A megemlékezés koszorúinak elhelyezését követõen az ünnepség

a nemzeti imádságunk, a Himnusz eléneklésével zárult. A Veszprémi

Légierõ zenekarát Katona János alezredes vezényelte.

Hõseinkre emlékeztünk



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, Veszprémi út-Simoga köz-Bencze

László utcai csomópontban található, 1131 helyrajzi számon nyil-

vántartott belterületi ingatlant bérlõvel az alábbiak szerint:

Az ajánlatkérõ neve, címe: 
Csopak Község Önkormányzata

8229 Csopak, Petõfi Sándor utca 2.

87/799-106

Az árverési hirdetmény tárgya:
A csopaki 1131 helyrajzi számú ingatlan értékesítése.

Az ingatlan adatai:
megnevezése: kivett iroda, udvar

területe: 1032 m2

2021. december 31. napjáig bérleti joggal terhelt, egyebekben per-,

igény- és tehermentes

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

mányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályo-

zási Terv alapján Lf-1 jelû (falusias lakóterület) övezetbe sorolt. A

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

kapcsolatban a foepitesz@csopak.hu címen tájékoztatás kérhetõ.

Az árverésen olyan a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy,

jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, vagy termé-

szetes személy vehet részt, mely a hatályos jogszabályok alapján in-

gatlan tulajdonjogát megszerezheti.

Kikiáltási ár: bruttó 12 180 000- Ft

Az árverésen való részvétel feltételei:
500 000,- Ft összegû bánatpénz beérkezése Csopak Község Ön-

kormányzata költségvetési számlájára (11748069-15428701) és en-

nek igazolása a versenytárgyalás megkezdése elõtt.

Képviseleti jogosultság igazolása

• természetes személy esetén családi és utóneve, ideértve a szüle-

tési családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja nevét,

lakcímét, továbbá a személyi azonosítóját, adóazonosítóját, adó-

számát, állampolgársága megjelölését,

• statisztikai számjellel rendelkezõ szervezet pályázó esetén meg-

nevezését, statisztikai azonosítóját, székhelyét, a bírósági, illetõ-

leg cégbírósági bejegyzésének számát, adószámát,

• képviselõ képviseleti jogosultságát igazoló eredeti irat, statiszti-

kai számjellel rendelkezõ szervezet esetén a szervezet létrejötté-

re, fennállására vonatkozó iratok (hatályos, 30 napnál nem ré-

gebbi cégkivonat eredeti példánya, aláírási címpéldány, megha-

talmazás, stb.)

Az árverés idõpontja, helye:
2017. március 21-én (kedden) 9:00 óra
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme 

8229 Csopak, Petõfi Sándor u. 2.

Az árverés lefolytatása: a jelenlévõk nettó 100.000,- Ft, azaz

egyszázezer forint összegû emelkedéssel licitálhatnak az ingatlan vé-

telárára.

Az árverés nyertese az, aki a legmagasabb ajánlatot tette, az árve-

rést követõ képviselõ- testületi határozattal megerõsítve.

Nem nyertes ajánlattevõ részére a bánatpénz az eredményhirdetés-

tõl számított 8 napon belül visszautalásra kerül.

Csopak Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete fenntartja

a jogot, hogy:

• az árverést indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa,

• amennyiben a kikiáltási áron érvényes vételi ajánlatot nem tettek,

az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,

• a nyertes ajánlattevõ visszalépése, vagy a szerzõdéskötés meghi-

úsulása esetén a következõ helyre rangsorolt ajánlattevõvel, azo-

nos feltételek mellett kösse meg a szerzõdést.

Szerzõdéskötés: a jogügylet érvényességéhez a Magyar Állam

képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. elõvásárlá-

si jogról lemondó nyilatkozata, valamint Csopak Község Önkor-

mányzata Képviselõ-testületének jóváhagyása szükséges, szerzõdés-

kötés a testületi jóváhagyást követõ 5 napon belül.

Fizetési feltételek: az árverés nyertesével való szerzõdéskötéskor

a bánatpénz kiegészítése a vételár 20%-ának megfelelõ összegû fog-

lalóra, azaz összesen 1 936 000,-Ft beérkezése Csopak Község Ön-

kormányzata költségvetési számlájára (11748069-15428701) és en-

nek igazolása, a fennmaradó vételár a szerzõdés megkötését követõ

30 napon belül esedékes.

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.

Csopak, 2017. február 20.

Ambrus Tibor Dr. Szántód Anita

polgármester jegyzõ
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Önkormányzatunk elfogadta a 2017. évi költségvetést, mely

megfelelõ tartalékokkal rendelkezik ahhoz, hogy egy biztonsá-

gos és tervezhetõ évnek nézzünk elébe. A költségvetésben sze-

repel az a 200 MFt állami támogatás, amely a Füredi út fejlesz-

tésére fordítható. 

Módosítottuk a strand rendjérõl szóló rendeletünket, amely

meghatározza a strandnak a nyitva tartását, a napijegyeknél

történt jegy áremelést és egyéb változtatásokat.

Változtattunk a szociális ellátásokról szóló rendeletünkön,

amely úgy gondolom, egy „szociális reformnak” is felfogható,

hiszen megnöveltük mind a rászorultsági határokat, mind pedig

némely esetben adható támogatások mértékét is.

Elfogadtuk az egészségügyi alapellátási körzetekrõl szóló

rendeletet, mely meghatározza – az eddigieknek megfelelõen –

a település területén az egyes alapellátási körzeteket (házior-

vos, fogorvos, védõnõ).

Döntöttünk az óvodai beiratkozás idõpontjáról, amely idén

2017. április 24. (hétfõn) 8 órától 17 óráig és 2017. április 25-

én (kedden) 7 órától 16 óráig lesz, és a nyári szünet idõpont-

járól, amely 2017. július 03. napjától 2017. július 21. napjáig

tart. 

Elfogadtuk a 2016. évi Védõnõi Szolgálat tevékenységérõl

szóló beszámolót, amelyet Kissné Ughy Bernadett területi vé-

dõnõ tartott.

A Képviselõ-testület egyetértett a Veszprém Megyei Kor-

mányhivatal Veszprémi Járási Hivatala által a 2017/2018-as

tanév vonatkozásában összeállított, a kötelezõ felvételt biztosí-

tó iskolai körzethatárokról szóló tervezetével. A Járási Hivatal

Csopak vonatkozásában kötelezõ felvételt biztosító iskolaként

a Csopaki Református Általános Iskolát, az állami fenntartású

balatonfüredi Radnóti Miklós és az Eötvös Loránd Általános

Iskolát jelölte ki.

A Lánczi Könyvvizsgáló Kft. felmondta a szerzõdését. Dön-

töttünk az új könyvvizsgáló személyérõl, aki Starkné Rezeli

Erzsébet lett. 

Idén is kiírtuk az Idegenforgalmi Alap és a Vállalkozói Alap

pályázatát. Javaslom a szobakiadóinknak, vállalkozóinknak,

hogy éljenek a lehetõséggel. 

Elfogadtuk a Képviselõ-testület és Bizottságainak a 2017.

évi munkatervét, majd jóvá lett hagyva a Polgármester 2017.

évi szabadság ütemezése.

Döntöttünk a 153/2. hrsz-ú ingatlan értékesítésérõl,

amely a Lõcedombi út alatt egy Önkormányzat által nem

használt füves utat jelöl. Döntöttünk a 1131 hrsz-ú ingatlan

(73-mas út, Simoga köz találkozásánál lévõ információs iro-

da) területének eladásáról, amelyet árverés útján kívánunk

értékesíteni. A következõ napirendnél a Tüskésalján két ki-

sebb területet ajánlottak fel térítésmentesen az Önkormány-

zat számára, amit elfogadtunk. 2436-os önkormányzati csa-

padékvíz elvezetõ árok területébõl szerettek volna rá terüle-

tet vásárolni, amit a Képviselõ-testület elutasított. A Tüs-

késalján egy útszabályozás miatt pedig terület kisajátításá-

ról döntöttünk, amely után megközelíthetõek lesznek az ott

lévõ ingatlanok.

Elkészült a község vízrendezési tanulmánya, melyhez kiegé-

szítést kértünk a következõ ülésig. Döntöttünk a Kossuth utca

88. szám alatti megvásárolt ház nádazására beérkezett ajánla-

tokról. Kiválasztottuk a szakembert, aki a tavasz folyamán el-

végzi a munkákat.

Meghosszabbítottuk a Csopak, Kossuth u. 103. alatti „ház-

tartási bolt” bérleti szerzõdését. Elfogadtuk a HÍR-BOR Kft.

szerzõdés módosítás iránti kérelmét, mely szerint újságos üz-

letbõl vendéglátás profilra szeretne váltani. Ezt azzal a kikötés-

sel fogadtuk el, hogy amíg a csopaki strandon nem létesül más-

hol újságos, addig ezt a profilt fenn kell tartani.

Nem támogatta a testület egy vízi dodzsem üzemeltetését a

strandon, és engedélyt adott a Balatoni Horgász Egyesület csó-

nak kikötõ fennmaradására.

Az egyedüli hosszabb napirend a háziorvosi szolgálat átala-

kításáról szólt, amelyen a háziorvos által jelzett problémákat

próbáltuk orvosolni, felajánlva az orvosi rendelõ visszavételét.

Doktor úrnak felajánlottuk a közalkalmazotti foglalkoztatást

800 ezer forint havi fizetésért, valamint az ott dolgozóknak 8

órás munkaidõre vetítve 240 ezer forint illetményt. A testület

egy ilyen tartalmú levéllel keresi meg a háziorvost, bár a Dok-

tor úr az ülésen jelezte, hogy ezt nem fogadja el.

Utolsó napirendként a bizottságokra és polgármesterre átru-

házott hatáskörben hozott döntésekrõl szóló beszámoló hang-

zott el.

Ezek után zárt ülésen folytattuk, amelynek elsõ napirendi

pontjában a Fecske házhoz beérkezett kérelem elutasításáról

határoztunk, azzal, hogy a következõ hónapban a szabad laká-

sokat egységesen meghirdetjük. 

Végül döntöttünk az Üdülõfalu Nonprofit Kft-vé alakításá-

hoz szükséges ügyvezetõ kinevezésérõl. A jelentkezõk közül

Kovács Virág Zitát választottuk, akivel rövidesen egy riport

keretében ismerkedhetnek meg.
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Képviselõ-testületi ülést tartottunk
Ambrus Tibor polgármester nyilatkozik



Február utolsó vasárnapján immár 17. alkalommal várta a
Csopak-Paloznak Református Asszonykör, valamint a Nõk a
Balatonért Csopaki Egyesületének tagjai az érdeklõdõ nézõ-
ket a csopaki Kultúrházba. A mindenképpen hagyományos-
nak és hagyományõrzõnek mondható hosszú és tartalmas far-
sangi mûsor valóban gondoskodott arról, hogy ne csak mosoly
legyen a nézõk arcán, hanem hangos nevetéstõl zengjen az
épület. Hátha kint a tél is meghallja, és végre odébbáll.

A mûsor három rövidebb felvonású tréfás, ám tanulságos bohó-

zat volt, és mindegyik önmagában fergetegesre sikerült. Óriási

munka elõzheti meg ennek az estének a felkészülését, de megéri!

Az elsõ darab, Mahovits Gyula, „Nem kell egy asszonynak

mindent látni” falusi komédiája volt. A második mûsor Heltai

Jenõ, a „Nagy nõ” címû tréfa volt. A harmadik rész pedig Nóti

Károly, A csillár címû bohózata volt.

A képgaléria ezen a linken tekinthetõ meg:

http://balaton.vehir.hu/kepgaleria/2017-02-26/xvii_asszony-

farsang_csopakon.html

A három elõadás megmozgatta a nézõk rekeszizmait és a telt-

házas Asszonyfarsang a fináléra igazi forró hangulatú télûzõ ese-

ménnyé változott.

A NABE tréfás, vicces mûsora nagyon jól kiegészítette az

estét, a közös fináléba pedig kivételesen beengedtek egy férfi-

embert, Herczegh Mihályt is, aki muzsikájával kísérte a höl-

gyek énekét.

A mûsor után szeretetvendégség várta a nézõket és szereplõket,

valamint csopaki borok. Üres kézzel pedig biztosan kevesen men-

tek haza, mert egy roskadásig megtelt asztalnyi tombolaajándék

gyûlt össze, és került kisorsolásra. Bízunk benne, hogy elég vidám

és hangos volt a délután Csopakon ahhoz, hogy beköszöntsön

végre a tavasz.
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Asszonyfarsang

A marketing@csopak.hu email címen várjuk 
a csapatok jelentkezését 

a március 18-i Kolbásztöltõ versenyre 
a Csopaki Boros Toros rendezvényen.



2017. február 25-én tartotta éves közgyûlését a Csopak-Paloznak

Horgász Egyesület Csopakon a mûvelõdési házban. Szücs István

egyesületi alelnök köszöntötte a meghívott vendégeket és a megjelent

egyesületi tagokat. Ismertette a napirendi pontokat.

Ezt követõen a beszámolókkal folytatódott a közgyûlés. Elhang-

zott az elnökség és az egyesületi elnök beszámolója a 2016. évi mun-

káról, 2017 évi tervekrõl.

Beszámolt az egyesület pénztárosa az egyesület gazdálkodásáról

és vagyoni helyzetérõl. Az alelnök ismertette a 2016 évi benyújtott

pályázatok eredményét, valamint a 2017 évi gazdálkodási terveket.

A felügyelõ bizottság elnöke értékelte az egyesület törvényes mû-

ködését és gazdálkodását. Az etikai és fegyelmi bizottság elnökének

betegsége miatt az egyik bizottsági tag számolt be az horgásztagok

fegyelmi helyzetérõl.

A beszámolók után hozzászólások következtek. Dr. Táncsics Ala-

dár a Bakony Balaton Horgászszövetség elnöke dicsérõen beszélt az

egyesület vezetõségének munkájáról, megemlítette, hogy nagyon sok

helyi rendezvény lebonyolításában vesz részt az egyesület. Felhívta a

figyelmet a 2017. évi balatoni Horgászrend változásaira.

Az egyesületi tagok hozzászólásaikban a horgászkikötõkben tárolt

csónakok egyes tulajdonosainak kikötõhasználatát kifogásolták. Töb-

ben javasolták a Kikötõi rend módosítását.

Kérdés hangzott el a két napos folyamatos horgászat esetén meg-

tartható halak darabszámát illetõen, illetve ebben az esetben a fogási

napló vezetésével kapcsolatban.

A csónakok a kikötõkbõl a horgásztanyára biztonságos és szabá-

lyos szállítása érdekében javaslat hangzott el egy közúti forgalomra

alkalmas csónakszállító utánfutó beszerzésére.

A hozzászólásokra a válaszokat az egyesület elnöke, alelnöke, il-

letve a BBHSZ elnöke adta meg.

Az elnökség határozati javaslatokat terjesztett a közgyûlés elé. Misze-

rint, bizonyos pontokban változzon meg a csónakkikötési rend szabály-

zat.  A horgászok által fizetendõ díjjak változtatására is javaslatot tett.

Az egyesületi elnök bemutatta az új tanyagondnokot, akinek sze-

mélyében várhatóan megoldódik a horgásztanya megfelelõ kezelése.

A közgyûlés a beszámolókat egyhangúan, a határozati javaslatokat

többséggel elfogadta.

A közgyûlési határozatok elolvashatók a www.csopakhe.hu egye-

sületi honlapon!

Az egyesület elnökének zárszavával ért véget a közgyûlés.

5Rendezvények 

Csopak-Paloznak Horgász Egyesület közgyûlése

Értesítem a Tisztelt Szülõket, hogy a

2017/2018-as nevelési évre az

ÓVODAI BEIRATÁS
a csopaki Mandulavirág Óvodában

a következõ idõpontokban lesz:

2017. április 24-én (hétfõn) 08.00 órától 17.00 óráig

2017. április 25-én (kedden) 07.00 órától 16.00 óráig

Kérem, hogy a beíratásra hozzák magukkal a gyermek születési
anyakönyvi kivonatát, a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a
szülõ személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvá-
nyát, a gyermek TAJ kártyáját!
A gyermeket elsõsorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek kör-

zetében lakik. Az újonnan jelentkezõ gyermek fogadása az óvodai ne-

velési évben folyamatosan történik. Az óvodába való felvételrõl az

óvoda vezetõje dönt. A szülõt megilleti a szabad óvodaválasztás joga.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a har-
madik életévét betölti, legalább napi négy órát kötelezõ óvodai

foglalkozáson vesz részt.

További információt a beíratásról a csopak.hu oldalon olvashatnak.

Tóthné Ferencz Henriette

Óvodavezetõ

CSOPAK TV
Képújság nonstop, 

helyi mûsor minden este.

Stúdió: 

Kossuth L. u., általános iskola.

Hirdetésfelvétel:

ifj. László György, Tel.: 87/446-250

Tájékoztatjuk minden kedves Olvasónkat, 
hogy a www.csopak.hu oldalon folyamatosan

megtekinthetõk a Csopak TV tudósításai 
(testületi ülések, ünnepségek, tudósítások stb.).



Sajnos a februári program nem a tervezettek szerint alakult. A

rendkívüli csúszós utak miatt dr. Balog Emil háziorvos elõadása el-

maradt, amit márciusban bepótolunk. Viszont a következõ héten,

Karáth János a balatonfüredi mentõállomás vezetõje, ill. Nyulasi

László, a helikopterbázis vezetõje filmvetítéssel egybekötött elõadá-

sa nagy érdeklõdés mellett és nagy sikerrel zajlott. A felmerült kér-

désre Nyulasi úr kielégítõen válaszolt. Karáth úr tavalyi elõadása, és

a filmben látottak megerõsítettek bennünket abban, hogy vészhely-

zetben hogyan kell felelõsséggel segítséget nyújtani.

Február 15-én dr. Szabó Róbert csillagász, a Magyar Tudományos

Akadémia, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Konkoly

Thege Miklós Csillagászati Intézet igazgatóhelyettese nagyon élve-

zetes, filmvetítéssel egybekötött elõadást tartott „Csillagászati kalan-

dozásaim a nagyvilágban” címmel. A külföldi útjaiból megtudhattuk,

hogy az egész világot bejárva merre végzett kutató munkákat, és ez-

zel is öregbítette Magyarország hírnevét. Köszönjük, hogy ismét el-

fogadta a meghívásunkat és reméljük, hogy máskor is megtisztel ben-

nünket élvezetes elõadásával.

Ebben az évben is megtartottuk szokásos farsangi mulatságunkat.

A kultúrcsoportunk tréfás jelenetekkel, zenés paródiával, valamint a

tánccsoportunk cigány tánccal lepte meg a közönséget. Sajnáljuk,

hogy a Polgármester Úr más elfoglaltsága miatt nem tudott részt ven-

ni a rendezvényünkön, pedig ismét meg lett szólítva. A farsang sike-

réhez hozzájárult a kulturális mûsor mellett az asszonyok által készí-

tett sokféle finom sütemény, Hossóné Erika által felajánlott finom

borok, és Herczeg Mihály harmonika játéka is. Az estét jóízû nótá-

zással fejeztük be.

Rendezvények6

Mi történt a nyugdíjas klubban februárban

A Csopaki Nyugdíjas Klub 
március havi programja

Rendezvények:

Március 01 (szerda): 2017 évi közgyûlés. Az elnökség és a számvizs-

gáló bizottság beszámolója a 2016 évi munkáról. A 2017 évi

feladatok meghatározása, a munkaprogram és a költségvetés elfo-

gadása. Kultúrház 15. óra Nyilvános

Március 08. (szerda): Nõnapi összejövetel. Nõtagok köszöntése és

ünneplése. Kultúrház: 15 óra

Március 14. (kedd): Elnökségi ülés. Az április havi program

megbeszélése. Civilház. 14. óra.

Március 22. (szerda): A májusi horvátországi kirándulás

megbeszélése, tájékoztatás, vetítés a megtekintendõ látnivalókról.

Elõadó: Takács Miklós idegenvezetõ. Nyilvános

Március 29.(szerda): dr. Balog Emil háziorvos elõadása, és tanácsai

az idõsek részére. Kultúrház 15 óra. Nyilvános

Klubfoglalkozások: Összejövetelek a Civilházban, igény szerinti

napokon és idõpontban. A foglalkozásokat és azok programjait a

szakkörök szervezik.

Könyvtár és pénztár minden szerdán 14-15 között a Civilházban. 

Kérjük a tagságot, hogy a családtagjai körében népszerûsítsék a
Klubunkat, és ha lehet az SZJA 1%-t a Klub javára ajánlják
fel. Adó számunk: 18936434-1-19

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

18924354-1-19
Segítségüket és támogatásukat köszönjük!

Színpadbontás a parkolóban
Február elején a gazdasági ágazat dolgozói láttak hozzá

a strandi parkolóban lévõ színpad bontásához. Az idei év-
ben nem csupán a Balatonra igyekvõk szeme elé táruló lát-
kép, hanem a csopaki programstruktúra is jelentõs változá-
son megy keresztül - mondta Ambrus Tibor polgármester.

A programok helyszínéül - szándékaink szerint - egyre több-

ször szolgálna a méltán kedvelt Csopaki Strand, valamint az

Üdülõfalu és Kemping. Természetesen a parkolóban tartandó

programok idejére visszakerül majd az immár „mobillá” alaku-

ló színpad, a nyári szezon döntõrészében azonban kelleme-

sebb, nyitottabb környezet és több parkolóhely várja a csopaki-

akat és Csopakra érkezõket. A színpad elbontását az árnyékoló

szerkezet bontása követte.

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.



Közérdek8

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
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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!
Focicsapatunk a tavaszi forduló következõ mérkõzését a tabella

harmadik helyérõl várja. Az ifik a hetedik helyrõl lépnek a pályára,

mérkõzésük minden esetben két órával a felnõttek elõtt kezdõdik.

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

CSOPAK SC - EGYETÉRTÉS SE NEMESSZALÓK 2017-03-12 13:30

VASZAR SE - CSOPAK SC 2017-03-19 14:00

CSOPAK SC - SÜMEG VSE 2017-03-26 14:00

NEMESVÁMOSI LSE - CSOPAK SC 2017-04-02 16:00

CSOPAK SC - HERENDI PORCELÁN SK 2017-04-09 16:00

CSOPAK SC - ÕSI PSK 2017-04-16 16:00

B.TOMAJI SE-BONVINO - CSOPAK SC 2017-04-23 16:00

CSOPAK SC - CSABRENDEK FC 2017-04-30 16:30

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)

Változások a strandon

A változásokról Béndek Edit strandgondnok tájékoztatta a

Csopaki Híreket.

- Az idei évtõl négy dohányzásra kijelölt helyen lehet majd do-

hányozni a strand területén. A beléptetõ rendszereket bõvítjük:

azokat a jegyeket és bérleteket, amelyek naponta többszöri belé-

pésre alkalmasak, kilépéskor minden esetben érvényesíteni kell.

A strand nyugati oldalán található gyermekjátszótér fölé napvi-

torlák telepítését tervezzük. A Fürdõ utcai nagyszínpad elbontá-

sával jelentõsen megnõtt a személygépkocsi parkolók száma. Az

idei szezontól mintegy 10-14%-al drágulnak a jegyárak. Az idei

strandszezon május 27-tõl szeptember 3-ig tart. Szerencsére a

február 28-i hatalmas szélvihar nem okozott kárt a strand partvé-

delmében, a hatalmas mennyiségû jeget más irányba fújta el – fo-

galmazott Béndek Edit.

Megvalósulhat a körforgalom

A Belügyminisztérium által biztosított támogatással végre

megvalósulhat a csopakiak egyik régi vágya a körforgalom

a Füredi út és a 73-as út keresztezõdésében. Szeretnénk a ki-

vitelezést 2018-ban befejezni. Köszönettel a támogatásért

Dr. Kontrát Károly államtitkár úrnak, országgyûlési képvi-

selõnek.

Szociális támogatások
A településen szélesebb lett a szociális háló. Ez egy egészségügyi

reformprogramnak is megfelel, hiszen minden eleméhez hozzányúl-

tunk, természetesen minden elemében a lakosság számára pozitív

irányban. Fontos, hogy a Csopakiak nyomon kövessék ezeket a vál-

tozásokat, hiszen nem csupán az év jelen idõszakára érvényesek, ha-

nem születési, beiskolázási támogatásra, középiskolások, egyetemis-

ták támogatására. Bõvült a jogosultak köre és némely esetben bõvült

a támogatás mértéke is. - nyilatkozta Ambrus Tibor polgármester.

Csopak Község Önkormányzata Képviselõ-testületének az

5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természet-

beli ellátások rendszerérõl, valamint a személyes gondoskodást

nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról megtalálható a

www.csopak.hu weblapon a Hírek-Hirdetmények menü alatt.
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