
Myslenice, Csopak – júliusban negyvenfõs delegáció látoga-
tott ki három napra a lengyel testvértelepülésre, akikkel 2005
óta állnak kapcsolatban. Sok kulturális és gasztronómiai prog-
ramra is sor került, ráadásul a két település vezetõje Ambrus
Tibor és Maciej Ostrowski együttmûködési megállapodást is
kötöttek.

A myslenicei folklór fesztiválon több európai országon kívül afri-

kai, dél-amerikai és ázsiai együttesek is képviseltették magukat. Han-

gulatos, színvonalas produkciókat láthattak az érdeklõdõk, megismer-

hették az adott ország kultúráját és gasztronómiáját. A csopakiak sem

akartak minderrõl lemaradni. A standjuknál mindig tömött sorok voltak.

(Folytatás a 3. oldalon)

Az újságot kérje a postai kézbesítõjétõl!

2017. augusztus :: VI. évfolyam 8. szám

Ötcsillagos a csopaki strand!
Július 4-én, kedden adták át a Kék Hullám Zászló minõsítést Siófokon. 2017-ben összesen 33 balatoni strand részesült Kék Hullám Zász-

ló minõsítésben, amelybõl 10 kapta meg a maximális ötcsillagos minõsítést.

Ambrus Tibor, Csopak polgármestere átveszi az ötcsillagos zászlót
Balassa Balázstól a Balatoni Szövetség elnökétõl

Béndek Edit a csopaki strand gondnoka a kékhullám zászlóval

Kirándulás Lengyelországba 
és együttmûködési megállapodás



Építési elvárások és szabályok helyi változásai
A júliusi számunkban elkezdett, azonos címû tájékoztató cikk
folytatása.

Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása,
felújítása, valamint bõvítése, amelynek mérete az építési tevékenység
után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincma-
gasságot.

Önálló reklámtartó építmény építése, meglévõ felújítása, helyreál-
lítása, átalakítása, korszerûsítése, bõvítése, megváltoztatása.

Szobor, emlékmû, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak
a talapzatával együtt mért magassága 1,5 m felett van és nem halad-
ja meg a 6,0 m-t.

Emlékfal építése, amelynek talapzatával együtt mért magassága
nem haladja meg a 3,0 m-t.

14. Megfelelõség-igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott
szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal – rendelkezõ épít-
ményszerkezetû és legfeljebb 180 napig fennálló

a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tetõ, lelátó, mutat-
ványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint elõ-
adás tartására szolgáló építmény,

b) kiállítási vagy elsõsegélyt nyújtó építmény,
c) levegõvel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
d) ideiglenes fedett lovarda,
e) legfeljebb 50 fõ egyidejû tartózkodására alkalmas – az Orszá-

gos Tûzvédelmi Szabályzat szerinti – állvány jellegû építmény
építése.
Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bõvítése, meglévõ

felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsítése, megváltoztatása.
Növénytermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bõvítése, meglévõ

felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsítése, megváltoztatása.

A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb
térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tá-
rolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek
nem minõsülõ, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez
szükséges építmény építése, meglévõ felújítása, helyreállítása, átala-
kítása, korszerûsítése, bõvítése.

Támfal építése, bõvítése, meglévõ felújítása, helyreállítása, átala-
kítása, korszerûsítése, megváltoztatása, amelynek mérete az építési
tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttõl számí-
tott 1,5 m magasságot.

Kerítés, kerti építmény építése, meglévõ felújítása, helyreállítása,
átalakítása, korszerûsítése, bõvítése.

Napenergia-kollektor, napelem, szellõzõ-, klíma-, áru- és pénzau-
tomata, építményen való elhelyezése.

Építménynek minõsülõ, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló
hulladékgyûjtõ és -tároló, sorompó, árnyékoló elhelyezése.

A legfeljebb 50 fõ egyidejû tartózkodására alkalmas – az Országos
Tûzvédelmi Szabályzat szerinti – állvány jellegû építmény és a közfor-
galom elõl elzárt, telken belüli áteresz, bejáró-, átjáró-híd meglétére
figyelembevételével a magasles, vadetetõ, erdei építmény, kilátó épí-
tése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelsõ pontja az 5,0 m-t
nem haladja meg.

A legfeljebb 2,0 m mélységû és legfeljebb 20 m3 légterû pince épí-
tése, meglévõ felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsítése,
bõvítése.

Kérjük, hogy mindennemû építési munkával kapcsolatban konzul-

táljanak személyesen a fõépítésszel a Hivatalban szerdai napokon,

vagy e-mailban a foepitesz@csopak.hu címen.

2 Tájékoztatás

Sajtóközlemény
Csopak Község Önkormányzat, „A Mandulavirág Óvoda és hoz-

zátartozó fõzõkonyha infrastrukturális fejlesztése Csopakon” címû

pályázata 117.042.670 Ft, vissza nem fizetendõ támogatásban része-

sült, a Magyarország Kormánya által a Terület és Településfejleszté-

si Operatív Program, TOP-1.4.1-15-VE1, „A foglalkoztatás és az

életminõség javítása családbarát, munkába állást segítõ intézmények,

közszolgáltatások fejlesztése” pályázati kiíráson a Széchényi 2020

keretében.

A pályázati forrásból Csopak Község Önkormányzata a Mandula-

virág Óvoda átalakítását, valamint a jelenlegi fõzõkonyha áthelyezé-

sét kívánja megvalósítani. A beruházás lehetõvé teszi az intézmény,

hiányzó funkcionális elemeivel való bõvítését, melyek kötelezõek, de

másképpen nem kialakíthatóak.

A projekt keretében eltérõ helyszínen kerül kialakításra az óvodá-

hoz tartozó fõzõkonyha. A helyén melegítõ konyha, valamint az óvo-

dához tartozó eddig nem biztosított helyiségek kerülnek kialakításra,

mint tornaszoba és szertár, foglalkoztató és fejlesztõ helyiség, vala-

mint kazánház.

A fejlesztés keretében megújuló energiát hasznosító technológiák

is alkalmazásra kerülnek, így az új kazánházban a megújuló erõforrá-

sokat felhasználó napkollektoros meleg vízellátás és napelemes ener-

giatermelõ rendszer kiépítése történik.

A kialakításra kerülõ fõzõkonyha már meglévõ épületének fejlesz-

tésével elérhetõvé válik a mai kor elvárásainak megfelelõ közétkez-

tetés a településen. A konyha komplex építészeti - épületgépészeti

felújításával és részbeni átalakításával egy új, 250 adagos fõzõkony-

ha kerül kialakításra a szükséges helyiségekkel. A fejlesztéssel létre-

jövõ konyha kapacitása, az épület nagyságából adódóan a késõbbiek-

ben többletigény esetén bõvítésre is ad lehetõséget.

A pályázat eszközbeszerzést is tartalmaz, mely keretében óvodai

és konyhai berendezések, eszközök kerülnek beszerzésre, melyek

közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódnak.

A pályázati cél megvalósításával, a szolgáltatások minõségi fej-

lesztésével a településen az óvodai- és a közétkeztetéshez kapcsoló-

dó feladatellátás színvonala jelentõs mértékben javul, növekedik. A

beruházás eredményeképpen a mai elvárásoknak megfelelõ körülmé-

nyeket lehet teremteni mind a közétkeztetés, mind az óvodai nevelés

területén. A szociális alapszolgáltatások fejlesztése a gyermekjóléti

alapellátások minõségi javulását eredményezi.

A projekt 100%-os állami támogatás intenzitás mellett kerül meg-

valósításra.



(Folytatás a címlapról)
Nem véletlen, hiszen há-

romszáz lángost sütöttek,

magyar kolbászból falat-

kákat készítettek, finom

csopaki borokat és pálin-

kákat kóstolhattak meg az

érdeklõdõk.

A delegáció megtekin-

tette Krakkóban a II. Já-

nos Pál pápa központot,

ahol éveken keresztül,

mint pap dolgozott, majd

érseke lett. Megnézték azt

a pápai ruhát is, melyben

merénylet áldozata lett

1981. május 13-án egy tö-

rök férfi Mehmet Ali

Agca által, de sor került a

vár és a belváros megte-

kintésére is. A wieliczkai sóbánya szintén sokak tetszését elnyerte. 

– Amiért mi elsõsorban kint voltunk, hogy hivatalosan együttmû-
ködési marketingszerzõdést kötöttünk. A honlapunkon és a rendezvé-
nyeinken szerepeltetjük Myslenice várost és annak rendezvényeit.
Hozzájárulnak a Csonkatorony nagyharangjának a beépítéséhez, úgy

érzem ez nemes cselekedet a részükrõl. A tizenkét évvel ezelõtt szüle-
tett testvérvárosi kapcsolatnak kézzelfogható és forintosítható ered-
ményei is vannak – hangsúlyozta Ambrus Tibor polgármester.

Számításaink szerint egyébként Csopakon a lengyel turisták száma

már meghaladja a németekét.

A Csopaki napokra tiszteletüket teszi a Myslenicei Néptánc-

csoport is, mely Lengyelország egyik legjobb népi együttese. Utána

augusztus utolsó hetében kerül sor a hagyományos testvérvárosi talál-

kozóra, ahol fellép a lengyel DIXIBAND együttes is.

(szp)
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Képviselõ-testületi ülés
A Képviselõ-testület 2017. július 12-i rendkívüli ülésérõl szá-

molt be Ambrus Tibor polgármester.
Döntöttünk az árajánlatok elfogadásáról a Csopaki Református Ál-

talános Iskola napelemes fejlesztése valamint a Mandulavirág Óvoda

és a fõzõkonyha infrastrukturális fejlesztése pályázatokkal kapcsola-

tosan. Így nincs akadálya az elnyert pályázatok elindításának.

Több hónapon át tartó bizottsági és képviselõ-testületi döntések

után képviselõtársaimmal 5/2 arányban megszavaztuk, hogy

amennyiben a Füredi út felújítását nem tudjuk megvalósítani, úgy a

kiírók engedélyezzék más rossz állapotban lévõ helyi közutak fel-

újítását.

Támogattuk Myslenice Városával való marketing együttmûködés

kiszélesítését és a szerzõdés aláírását, amelyben Csopak vállalja

lengyel testvérvárosunk és programjainak reklámozását, Myslenice

Város pedig vállalta a Csonkatoronyban egy darab nagy harangot

felajánlani Csopak településnek.



Idén is megrendezésre került az Ulti Party Csopakon

Július 8-án gyûltek össze a legjobb ultisok, hogy elnyerjék a verseny
fõdíját, a testsúlyuknak megfelelõ nagyfröccsöt (I. helyezett), kis-
fröccsöt (II. helyezett), hosszúlépést (III. helyezett). Idén 70 játékos
közül az elsõ helyezést Schaller Józsefnek, a másodikat Kovács Ger-
gelynek és a harmadikat Zenteg Ferencnek sikerült megszereznie. Ez-
úton is gratulálunk!
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IV. Pannon Pálinka Fesztivál 
és borlovagok avatása Csopakon

A település hagyományos rendezvény nyitó napján július 6-án,
csütörtökön átadták a Pannon Pálinka Fesztivál fõdíját, a Pan-
non Superior elismerést a Fortissimus Spiritus díjat a régió leg-
jobb pálinkájának a Csalló Pálinka Manufaktúrának a fürtös
vadmeggy pálinkának. Csopak Község 2017. év bora elismerést
Gyõri Imre csopaki lakos kapta 2016-os olaszrizling boráért, a
2017. év borásza pedig Jásdi István lett.

Csalló Jenõ elmondta, hogy 2017-ben összesen 143 pálinka és pár-

lat érkezett a regionális megmérettetésre, amelyet szakmai és társa-

dalmi zsûri minõsített.

Csalló Jenõ

Béli Géza a Pannon Pálinka Fesztivál versenyigazgatója elmondta,

hogy mára a csopaki rendezvényt a szakma az ország 6 legfontosabb

eseményei között tartja számon. A háromnapos gasztro-kulturális ren-

dezvény díszvendége Hajdúnánás városa, amely település szintén tag-

ja a Városok-Falvak Szövetségének, így kerültünk Csopakra – mond-

ta Szólláth Tibor Hajdúnánás polgármestere. A rendezvényen bemu-

tatjuk gasztronómiai kínálatunk és a kézmûves termékeinket is. 2012

óta fejlesztjük a 19 ezer lakosú városunk saját növény és állattenyész-

tését. Biogazdálkodást folytatunk, az állattenyésztésen belül pedig,

racka, mangalica, bivaly és szürkemarha is megtalálható, mintegy öt-

száz helyi lakosnak adunk munkát fogalmazott a polgármester.

Tóth Imre a hajdúnánási önkormányzat szakmai referense hozzá-

tette, hogy Csopakon ízelítõt nyújtanak a szalmakalap az „Arany

szalma városa” és egyéb bõrdíszes áruk bemutatójából, kézmûves sö-

reikbõl, csütörtökön mangalica gulyást készítettek, pénteken pedig

szürkemarha pörkölt fog rotyogni az üstben, mindenhez a saját bio

zöldségeket használják.

Nagy Sándor (balról), Kecze István és Szólláth Tibor

A Balatonfüred Csopak Balatonvin Borlogarend újabb három tag-

gal bõvült: Kecze István (Kisújszállás polgármestere), Szólláth Tibor

(Hajdúnánás polgármestere) és Nagy Sándor.

Heppiend 2017-ben is
Zárjuk idén is a nyarat együtt egy remek fesztivál keretén be-

lül, szeptember 2-án a Csopaki Strandon. Lesz Csülkös étkek

fõzõversenye, koncert és még sok más program.



Július 13-án a csopaki strandra érkezett a Fiatal Írók Szövet-
sége (FISZ) által szervezett kortárs zenés-irodalmi válogatás, cso-
dálatos balatoni háttérrel.

A Szöveghullám 2.0 elnevezésû rendezvénysorozat során július

11. és július 15. között öt balatoni településen olvasnak fel a fiatal

szerzõk, tapasztaltabb pályatársakkal kiegészülve – tájékoztatta hír-

portálunkat Horváth Veronika fõszervezõ, a FISZ tagja. Azt is el-

mondta, hogy a FISZ mára már közel 250 taggal rendelkezik, beleért-

ve a tiszteletbeli, idõsebb generáció tagjait is. A balatoni, immár a tár-

saság negyedik turnéja ezt megelõzõen korábban a Balaton-felvidé-

ken, a Duna és a Tisza mentén tartottak hasonló rendezvényeket. A

közönség szereti, megkedveli, tapssal fogadja az elõadók felolvasása-

it, amiket DJ Panda és Szabó Mátyás rögtönzött zenei aláfestése szí-

nesít. Ezeken a rendezvényeken lehetõséget kapnak az elsõ kötetes

írók-költõk, hogy bemutassák könyveiket, amelyeket a helyszíneken

meg is vásárolhatnak az érdeklõdõk, de olyanok is akadnak, akiknek

megjelenés elõtt van a kötetük – fogalmazott Horváth Veronika.

Ott jártunkkor Csombor Rita olvasott fel az év végén megjelenõ

kötetébõl. Térey János, József Attila-díjas drámaíró-költõ, Babérko-

szorús költõ egy újabb regényének fejezetét osztotta meg a hallgató-

sággal, ami a jövõ évben jelenik meg, cselekménye pedig a Káli-me-

dencében zajlik. Beszélgettünk Lanczkor Gábor József József Attila-

díjas költõvel, aki elmondta, ez fantasztikus lehetõség mindenki szá-

mára, hogy „testközelbõl” érzi azt az élményt, hogy élõben tolmá-

csolhatja a közönségnek a mai írók-költõk gondolatait.

A turnét a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) és az Emberi Erõforrások
Minisztériuma (Emmi) támogatta a rendezvénysorozatot.
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Zenés irodalmi turné Csopakon

Horváth Veronika Csombor Rita Térey János Lanczkor Gábor

Idén is igazi Csopakabana lesz 
augusztus 5-én a strandon!

Latin-amerikai hangulat, kubai zene, táncosok, 

dobshow és fergeteges buli várja a szórakozni vágyókat.

11.00 Zumba
17.00 Drumsters dobshow

19.00 The Coppacabana Show
20.00 Bario Latino koncert

A szervezõk a programváltozás jogát fenntartják!

Jótékonysági árverést szervez
a Csopaki Mûvésztelep a Cso-
pak jelképévé vált Csonka-
torony harangjának a felújításá-
ra; az aukció augusztus 8-án 16
órakor lesz a Csopak Galériá-
ban, ahol kiállítás is nyílik a mû-
vésztelep diákjainak munkáiból.

Az eredetileg az Árpád-korban
épült Csonkatoronyhoz tartozó
templomot – amit Szent István ki-
rály tiszteletére építettek – omla-
dozó állapota miatt 1880-körül el-
bontották. Azóta az egymagában
álló torony a község jelképévé
vált – olvasható az MTI-hez elkül-
dött tájékoztatóban.

A jótékonysági árverésen a
Mûvésztelep diákjainak legszebb
munkáira licitálhatnak az adakoz-
ni vágyók. A diákok négy kontinensrõl érkeznek a balatoni városba.

A 20 éves csopaki mûvésztábort a Baska-Rényi mûvészdinasztia
alapította és vezeti balatoni nádfedeles házaikban, idén július 30-tól
augusztus 8-ig tart a fiatal grafikusoknak, festõnek, divattervezõnek,
filmesnek, fotósnak, formatervezõnek, építésznek szóló tábor. Rényi
Katalin festõ- és grafikusmûvész sok évtizedes egyetemi tanári ta-
pasztalatait adja át a mûvésztelep vezetõjeként – írták a szervezõk a
tájékoztatóban.

(Forrás: MTI)

Jótékonysági árverés a csopaki
Csonkatorony harangjának

felújítására



Iskolásokat „mentett ki” egy kutya a Balatonból
A tanév utolsó napjaiban a Csopaki Református Általános Is-

kola diákjainak a település jóvoltából lehetõségük nyílt részt ven-
ni egy új, preventív jellegû programban, melynek célja, hogy a
gyerekek a nyári szünidõben biztonságosan strandolhassanak.

– A kutyás vízbiztonsági tréninget azzal a céllal hoztam létre, hogy
a gyerekek megfelelõ ismeretek birtokában képesek legyenek magu-
kat, családjukat és társaikat biztonságban tudni a vízparton és a víz-
ben egyaránt. A megelõzés számomra elsõdleges fontossággal bír eb-
ben a témában. A program lényege, hogy a kutyával együtt, tapaszta-
lati úton tanítjuk meg a strandolás szabályait egy interaktív, vicces és
érdekes kontextusban – nyilatkozta Kottek Petra, aki 2003-ban a cso-
paki strandon vállalt nyári munkát vízi mentõként, amit természete-
sen egy komoly képzés elõzött meg. Azóta kereste az utat arra, hogy
milyen eszközökkel lehetne a gyerekek számára életre szóló ismere-
teket nyújtani a nyílt vízi strandolás szabályaival kapcsolatban.

– Nekem ez az, ami a mindennapjaimat és a munkámat jellemzi,
megtalálni az adott helyzethez, az adott feladathoz megfelelõ belsõ
hajtó erõt, utat mutatni, hogy máshogyan ugyan, de eljussunk a kitû-
zött célig. Ebben a szellemben igyekszem tanítani a gyerekeket és fel-
nõtteket egyaránt, és ebben a szellemben hoztam létre egy olyan
programot, mely ember és állat kölcsönös megbecsülésére épül.

Petra fontosnak tartja, hogy a gyerekek ismerjék a partot, a külön-
bözõ vizek és természeti jelenségek tulajdonságait, váratlan veszélye-
it. Kiemelten foglalkoznak a strandolás szabályaival, az esetlegesen
elõforduló problémákkal, és nyújtanak megoldási technikákat a ré-
szükre. A kutya, mint a motiváció és a figyelemfelkeltés eszköze van
jelen, részt vesz a feladatokban, és élményt nyújt. Ezt bizton állítha-
tom, hisz nagyon sok gyerek alig várta, hogy „kimentse õket” a
Balatonból, Aqua az újfunlandi kutya.

– Hiszem, hogy ha a gyerekek egy megfelelõen motivált és szemé-
lyes élményekben gazdag program részesévé válnak, akkor vészhely-
zetben az emlékeiken keresztül könnyebben találnak megoldást akár
önmaguk, akár társaik segítségére.

A csopaki általános iskolás diákok több csoportban, egy délelõtti
program keretében vehettek részt ezen a programon. A foglalkozások
végén azt is megtapasztalhatták néhányan, hogy milyen, amikor egy
képzett vízimentõ kutya érkezik értük, mint bajba jutottakhoz. Vidám
és rendkívül hasznos délelõtt volt ez számukra. – Külön köszönet sze-
retném kifejezni Ambrus Tibor polgármesternek, Béndek Edit strand-
vezetõnek, ifj. Tislér Géza református lelkésznek, az iskola fenntartó-
jának, valamint az intézmény vezetõségének és pedagógusainak, hogy
a gyerekeknek ezt lehetõvé tették. Célunk, hogy az Aqua&Sonar
CODE vízbiztonsági tréningje minél több gyerek számára elérhetõ
legyen ezen a nyáron. Reméljük, hogy a program eléri célját és öröm-
teli, gondtalan strandi élményekkel kezdhetik meg a diákok szeptem-
berben az új tanévet – hangsúlyozta Kottek Petra, aki ezen kívül
fejlesztõ terápiás kutyafoglalkozásokat is tart gyerekek részére.

Szendi Péter
Fotó: Vermes Tibor
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Csopak bora címmel újabb kiállítás nyílt a Csopak Galériában
Szombaton délután Bihari Phul Levente festõmûvész és Bihari Phul

Andrea (Ynda) festményeibõl nyílt kiállítás a Csopak Galériában. A
tárlatot Vasvári Zoltán mûvelõdéstörténész, etnográfus nyitotta meg.

– A kiállított festményeken a borásza, a szõlõültetvények, régi
pincéket láthatunk, csupa olyan alkotás, ami ezer szállal kapcsolódik
Csopakhoz és a borászathoz – mondta Vasvári Zoltán. Azt is el-
mondta, hogy az alkotóhoz, „Levihez” közel évtizedes szakmai és
baráti kapcsolat fûzi, hiszen az alkotó nem csak a festményein kap-
csolódik a borászathoz, hanem személyesen is bejárta hazánk borvi-
dékeit azért, hogy össze tudja hasonlítani a Csopakon termelt Olasz-
rizlinget a más tájakon termelt Olaszrizlingekkel. Az alkotások zö-
me nagyon régi fákra, olajfestékkel készültek, azok gondosan meg-
tervezett, szinte hiperrealista módon ábrázolják a régi csopaki pincé-
ket, egyéb épületeket és portrékat. Vasvári többször idézett Hamvas
Béla A Bor filozófiája címû írásából és híres magyar írók, mûvészek
gondolatiból a borászattal, a borral és a szõlõvel kapcsolatban.

Bihary Phul Andrea, Ynda rendhagyó módon törött kerámialapokra
fest, rendkívül szuggesztív módon afrikai, ezen belül is Dél-szudáni
menekülteket, akik saját hazájukban lettek földönfutók. Azt mondja,
hogy szereti a hatalmas szemeket és szájakat, mert azok nagyon szug-
gesztíven hatnak. A 11 darabos sorozatából most kettõt állított ki

Csopakon, de szeretné az egész sorozatot egyszer majd egyben
bemutatni. A rész keretezés is tökéletesen illeszkedik a témához,
sugározva az elkapott pillanat jelentõségét és nyitva hagyja az ábrá-
zoltak további sorsát.

A kiállítás megtekinthetõ a Csopak Galériában (Csopak, Kossuth
L. u. 53.) A mûvelõdési intézmény nyitva tartási rendjében 2017.
augusztus 6-ig.

Idén is sokan választják a csopaki strandot

Kotek Petra és Aqua

Vasvári Zoltán (b.), Bihari Phul Andrea és Bihari Phul Levente



2017. július 29-én, egész napos programsorozattal ünnepeltük
a községi strand 1927-es megalakulását, a 90. születésnapot.

90 éve dr. Ferenczy Sándor vezetésével elindult a csopaki
fürdõélet. Az évforduló alkalmából Az Est hasonmás újságot is kiad-
tak, amelyben 1927. június 29-én közzétették: Megalakult a Csopaki
és Balatonkövesdi Fürdõegylet!

„A falu népszerû magánorvosa, Dr. Ferenczy Sándor évek óta
kérte a falusiakat, hogy az elsõ szobáikat adják ki a városi nyaralók-
nak. A falu tisztaszobáiban ma már a fõvárosi vendégek tapasztal-
hatják meg Kövesd és Csopak vendégszeretetét. Sajnos a Balatonba

az ide érkezõk nem tudnak megmártózni, a strandfürdõ hiányában. A
Balatoni Yacht Club csopaki osztálya a veszprémi káptalantól bérbe
vett egy 900 négyszögöles területet majd ebben az évben a
fürdõvendégek és a két falu lakkossága segítségével felépítették az
elsõ fürdõházat. E nádból tornyos fürdõház elõtere tágas, ebbõl nyí-
lik jobbra a férfiak és balra a nõk öltözõ-vetkõzõ helyiség. Az ajtók is
balatoni nádból készültek.” (1927)
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Ebben az évben is többmázsányi hínár került kivágásra a fürdõzõk

által igénybe vett területeken, ezzel is növelve a strand színvonalát.

Hínárvágás a Csopaki Strandon!

Több száz tûzoltó versenyez a Balatonnál

Az idei évben Veszprém megye ad otthont a BM Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság által immár tizenkettedik alka-
lommal megrendezendõ országos tûzoltószakmai vetélkedõnek.
A verseny keretében a megyei döntõkbõl bejutott hivatásos,
valamint a szintén rajthoz álló önkormányzati és önkéntes tûzoltók
csapatversenyekben és egyéni számokban is összemérik tudásukat.

Az országos viadal helyszínéül a rendezõk az idei évben a csopa-
ki strand melletti parkolót választották, ahol augusztus 30-án szerdán
gyakorlati pályák teljesítése során mindazon technikai tudásukról ad-
nak számot a tûzoltók, amelyeket a napi gyakorlatban is alkalmaznak
az emberi életek és anyagi javak mentésekor. A versenyszámok
mind-mind sok érdekességet és izgalmat tartogatnak, az összecsapás
évrõl évre kimagasló színvonalú küzdelmet hoz. A látványos ver-
senyre a szervezõk minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

Ezúton hívjuk fel a lakosság figyelmét arra, hogy a verseny ideje
alatt fokozott gépjármûmozgásra kell számítani, amely a partot, vala-
mint a strand parkolójának környékét érinti. Megértésüket köszönjük!

Pazar tûzijátékkal zárult a 90 éves csopaki strand ünnepe

Tûzijáték

Rosta Géza verses gyermek mûsorával kezdetét vette a Parti Party

A strand fõbejáratánál fotókiállítás köszöntötte a strandra érkezõket

Majd este fantasztikus koncertet adott
a Hot Jazz Band a vízi színpadon,

a több száz nézõs közönség 
legnagyobb örömére
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A Községi Könyvtár nyitva tartása
(2017. JÚLIUS 4. - 2017. AUGUSZTUS 31.)

HÉTFÕ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT

ZÁRVA 10.00–12.30 10.00–12.30 10.00–11.00
15.00–18.00 15.00–18.00
Bejárat a sportpálya felõl.

Gyászhír
Lind Józsefné

életének 94. évében, hunyt el.

Õszinte részvétünk a gyászoló családnak!

Újszülött baba Csopakon
Madár Milla Gréta
Született: 2017. július 11-én, 3.150 gramm súllyal.

Szülei: Hehn Katalin és Madár Attila.

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

Csopak FC, kezdõdik a bajnokság!
2017. augusztus 26–27-én kezdõdik a 

megyei II. osztály bajnokság. A sorsolás 
és a helyszínek (idõpontok) a késõbbiekben derül ki!

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.

Megújult a település honlapja

a www.csopak.hu.

Várjuk véleményüket, észrevételeiket!

Köszönet
Rendhagyó búcsúztatás történt június 17-én, Juhász István

tragikus elhunytával.

A meghatóan szép megemlékezést a csopaki önkormányzat

segítsége tette lehetõvé.

A család nevében köszönetet mondunk Polgármester Úrnak,

Jegyzõ Asszonynak, Albertné Rózsikának, az önkormányzat dol-

gozóinak, barátoknak, akik segítettek és fájdalmunkban osztoztak.

Juhász család
Csopak, 2017. 07. hó

2017. július 8-án több, mint 82 ezren nézték meg a strandi
webkameránkat, ezzel sokadszor a legnézettebb az országban!

Csopak Napok
a Fürdõ utcai parkolóban
2017. augusztus 17–20.

17. csütörtök
19.15 Megnyitó

19.30 Csopak Táncmûvészeti Egyesület mûsora

20.00 Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar koncertje

18. péntek
19.00 „Muslinca Ica mustot készít” címû interaktív mesés elõadás

20.00 Firkin koncert

19. szombat
19.00 Kaláka „Csak egészség legyen” koncert

20.30 Ziemia Myslenicka Lengyel táncegyüttes mûsora

20. vasárnap
8.30 Ünnepi Szentmise a Szent István király katolikus templomban.

18.50 Ünnepi köszöntõ

19.00 Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara

20.00 Rulett együttes koncertje

21.30 Tûzijáték

A szervezõk a programváltozás jogát fenntartják!
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