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Megemlékezés Csopakon
Június 2-án 18 órakor került sor Csopakon a tria-

noni békediktátum aláírásának 97. évfordulója al-

kalmából rendezett megemlékezésre. A megemlé-

kezésen beszédet mondott Balogh Balázs alpolgár-

mester, valamint Csopak testvértelepülésének,

Szovátának alpolgármestere, Kiss Ferenc. Az ün-

nepi mûsort követõen – melyben a Csopaki Refor-

mátus Általános Iskolai tanulói közremûködtek-

követõen, koszorúzásra került sor.

Közös koccintás a Magyar Bor és Pezsgõ Napján a strandon, 2017. június 24-én este 18.00 órakor

(Fotó: László György)

Rosta Mariann festményibõl nyílt kiállítás a Csopak Galériában
A július 2-án,  vasárnap nyílt tárlatot Cserháti Ágnes a Ma-

gyar Festészet Napja Alapítvány szóvivõje, televíziós mûsorveze-
tõ nyitotta meg.

Cserháti Ágnes mûsorvezetõ és az alkotó kapcsolata még az „Ab-
lak” címû televíziós mûsorra nyúlik vissza, hiszen több évtizeden ke-
resztül Rosta Marian volt a Fõvinform „hangja”. Arra a kérdésre,
hogy létezik e nõi vagy férfi festészet – nem tudom, de én az egyete-
mes festészetben hiszek – válaszolta Rosta Mariann. 

- A látás és a mozgás öröme adatott meg számára, amelyek tükrö-
zõdnek az itt kiállított alkotásokon is. fogalmazott Cerháti Ágnes.

Az alkotót közel 42 éves kapcsolat fûzi Csopakhoz, s az egyik
festményét, amely a Phul malom egy részletét ábrázolja, felajánlotta
a településnek s egyúttal megköszönte a kiállítási lehetõséget Amb-
rus Tibor polgármesternek.

Azt is megtudtuk az alkotótól, hogy közel negyven év után kanya-
rodott vissza a képzõmûvészethez, a festészethez, ami letagadhatatla-
nul tükrözõdik a festményeken, hiszen az egyik szakmája építészmér-
nök, aminek hatására is gondosan és nagyon alaposan megszerkeszti
a képek perspektivikus ábrázolási módját, kínosan ügyelve a színhar-
mónia összhangjára is az alkalmazott színekkel. A csopaki az ötödik
önálló kiállítása, legközelebb az érdeklõk Budakeszin találkozhatnak

mûveivel. Rosta Mariann összesen 63 darab 135x50 centiméteres fa-
rostlemezt vásárolt, aminek a java már „betelt” fogalmazott.

Rosta Mariann mestere Filp Csaba DLA Munkácsy-díjas festõmûvész.
Az est során Kolosszár Csilla pánsípon és Kenyeres Gábor szaxo-

fonnal lépett fel.

Rosta Mariann (balra) és Cserháti Ágnes



Építési elvárások és szabályok helyi változásai
Jogszabályváltozás miatt a 2013-ban jóváhagyott településképi

rendeletet módosította az Önkormányzat, a hatósági építési engedély

nélkül is végezhetõ építési munkák helyi kontrolljával kapcsolatban.

Az önkormányzatnak lehetõsége van a Kormányrendelet elõírása-

it figyelembe venni és beemelni a saját rendeletébe, mint településké-

pi bejelentésre kötelezett munkákat és eljárásokat. Lássuk tehát, hogy

ezek közül a hatósági építési engedély nélkül is végezhetõ építési

munkák közöl, melyek azok, melyek településképi bejelentéssel kö-

telezettek, amit az önkormányzattól kell kérelmezni, egyszerûsített

mûszaki dokumentáció benyújtásával.

Fogalommeghatározások: 
1. önálló rendeltetési egység: helyiség vagy egymással belsõ kap-

csolatban álló fõ- és mellékhelyiségek mûszakilag is összetartozó
együttese, amelynek a szabadból vagy az épület közös közlekedõjébõl
nyíló önálló bejárata van. Meghatározott rendeltetés céljára önma-
gában alkalmas és függetlenül üzemeltethetõ (pl. egy üzlet-, egy la-
kás- vagy egy szállásegység).

2. nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény: huzamos emberi
tartózkodásra nem alkalmas építmények (pl. állattartási építmény,
vadetetõ, árnyékszék, állványzatok stb)

3. kerti építmény: hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es bel-
magassággal), kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel),
szökõkút, pihenés és játék céljára szolgáló építmény, a terepszintnél
1 m-nél nem magasabbra emelkedõ lefedés nélküli terasz), talajfel-
színre helyezett napkollektor, kerti lugas, pergola, lábonálló kerti te-
tõ legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel, háztartási célú kemence.”

Településképi bejelentési eljáráshoz kötött tevékenységek:
• Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerûsítése,

homlokzatának megváltoztatása.
• Meglévõ építmény utólagos hõszigetelése, homlokzati nyílászáró

cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének
megváltoztatása.

• Meglévõ építményben új égéstermék-elvezetõ kémény létesítése.
• Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égés-

termék-elvezetõ kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem
haladja meg.

• Az épület homlokzatához illesztett, rögzített elõtetõ, védõtetõ, er-
nyõszerkezet építése, meglévõ felújítása, helyreállítása, átalakítása,
korszerûsítése, bõvítése, megváltoztatása.

• Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatá-
sa.

• A legfeljebb 50 fõ egyidejû tartózkodására alkalmas - az Orszá-
gos Tûzvédelmi Szabályzat szerinti - állvány jellegû építmény és a
közforgalom elõl elzárt, telken belüli áteresz, bejáró-, átjáró-híd
meglétére figyelembevételével a kereskedelmi, vendéglátó rendelteté-
sû épület építése, bõvítése, amelynek mérete az építési tevékenység
után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet.

Folytatás a következõ számban!
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Ambrus Tibor polgármester összefoglalta a Képviselõ-testület
2017. június 28-i ülésén meghozott döntéseit

Elfogadtuk a 2017. évi költségvetés módosítását, amely az elmúlt

félév döntéseinek, az elnyert pályázatok pénzügyi vonatkozásainak

beépítése a költségvetésbe.

Meghallgattuk és elfogadtuk a Mandulavirág Óvoda elmúlt évi te-

vékenységérõl szóló beszámolót.

Meghosszabbítottuk az Önkormányzat és a Református Egyházunk

között létrejött szerzõdést, az iskola mûködtetésével kapcsolatban.

Megszüntettük a Magyar Önkormányzatok Szövetségénél fennál-

ló tagságunkat. Felülvizsgáltuk a településképi rendeletünket, mely-

rõl a következõ számban bõvebben olvashatnak.

A Kossuth utca járda felújítás után döntöttünk a Gyógyszertár alatti

útszûkület és az iskola elõtti terület vizuális jelekkel történõ felfestésé-

rõl, amelytõl a veszélyes szakaszok biztonságosabbá tételét várjuk.

A Pacsirta utca és környékének állami támogatással történõ

szennyvíz beruházásához az üdülõházas övezet lakóövezetté változ-

tatásáról döntöttünk.

A Csopak-Paloznak Települési Agrárbizottság kérelmét a termõ-

föld irányárak meghatározásáról – bár elvileg egyetértünk vele – el-

utasítottuk, mivel jogszabály nem teszi lehetõvé.

Tudomásul vettük, hogy július 1-jétõl a közmû vagyon átadásra

kerül a Magyar Államnak. 

A Védõnõi Ház tervezésérõl döntöttünk, mely után pályázat hiá-

nyában önerõvel történhet meg az épület felújítása. 

Döntöttünk arról, hogy a belterületi vízrendezésre, valamint a ke-

rékpáros barát fejlesztések, közösségi közlekedés fejlesztésére kiírt

pályázatokon részt kívánunk venni. 

A csopaki 1058 hrsz-ú ingatlanból kb. 100 m2 értékesítésérõl dön-

töttünk lakossági kérelemre. 4.500 eFt-os támogatást nyújtunk a

Csopak-Paloznak Vízvezeték Építõközösségnek a Csákányhegyi

úton megépülõ tározó medence megépítéséhez.

A Képviselõ-testület összes határozatát elolvashatják a

www.csopak.hu honlapunkon, illetve megnézhetik a testületi ülésrõl

készített vágatlan felvételt a Csopak Televízióban vagy honlapunk al-

ján a videó tárban.

HIRDETMÉNY
Értesítem a község lakosságát, az üdülõk tulajdonosait, hogy a
„Csopak Napok 2017.” rendezvény sorozat keretén belül kerül
sor ismételten az Önkormányzat által alapított 

„Csopak Község Díszpolgára”,
„Csopak Községért Érdemérem” és 
„Csopakért Emléklap” 

kitüntetések adományozására.

Kérem, hogy javaslataikat a kitüntetendõ személyekre vonatko-
zóan, indokolással együtt szíveskedjenek írásban, (faxon:
87/799-102, e-mailben: csopakph@csopak.hu vagy postán a
Polgármesteri Hivatal címére (8229 Csopak, Petõfi Sándor u. 2.)
2017. július 18-án 16.00 óráig megküldeni.

Kérjük, hogy javaslataikat a 7/2005. (VI. 29.) ÖKT. számú ki-
tüntetésekrõl szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak
megfelelõen szíveskedjenek benyújtani, mely megtekinthetõ a
www.csopak.hu honlapon.

Javaslataikat elõre is megköszönve, tisztelettel:
Ambrus Tibor
polgármester



Az eddigi évekhez hasonlóan idén is megköszöntük a szülõk és a

gyerekek nevében a Csopaki Református Általános Iskola minden

dolgozójának az egész éves törõdést. Ezúttal a verseken kívül egy

tortával leptük meg õket.

Szülõi Munkaközösség
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Vidám gyermeknap terápiás kutyákkal, 
népi játszóházzal, zenével

A tavalyi évhez hasonlóan, idén is az óvoda udvarán rendeztük

meg az óvodai gyermeknapot május végén. A délelõttöt a gyermekek

az óvodapedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítõ kollégákkal

közösen töltötték a szép napsütéses idõben.

Az udvaron felállított kisvonatot és légvárat kisebb megszakítá-

sokkal az egész délelõtt folyamán birtokba vették a kis-, középsõ- és

nagycsoportos gyermekek.

Az idei gyermeknapra különleges vendégeket is hívtunk, a „Dr.

Mancsok” terápiás kutyákat.

A terápiás kutyafoglalkozás óriási élmény volt mindannyiunk szá-

mára, mindhárom csoport pillanatok alatt megbarátkozott a kutyák-

kal. A rehabilitációs szakemberek segítségével a gyermekek a ku-

tyákkal közösen különbözõ játékos feladatokat kaptak, mondókákkal,

énekekkel kísérve. A két kutyus türelemmel viselte a gyerekek simo-

gatását, törõdését.

A nagy melegben finom fagylalt- és eperkehellyel hûsítettük a

gyermekeket az óvoda teraszán. Az epret a Hagymácska Kft. ajánlot-

ta fel erre az alkalomra.

Az ebéd utáni pihenés után a szülõket, testvéreket is vártuk óvo-

dánkba. A Kenderkóc Népi Játszóház népi ügyességi játékaival népe-

sült be az óvoda udvara. Volt egyensúlyozó játék, páros síelés, bab-

zsákos játék, célbadobós-, horgász-, diós játék, de lehetett csutkavá-

rat építeni, bubucos játékot játszani és a kis kerekes kúttal, mosótek-

nõvel, vedrekkel játszani.

A lisztes játszóban pedig a gyerekek eljátszhatták kenyérkészítés

folyamatát az aratástól a kenyérsütésig. Kis fakaszával és cséphada-

róval „learatták”, illetve „kicsépelték” a búzát. Egy eredeti kézi ma-

lomkõvel megõrölték, majd innen nagyméretû teknõkhöz vitték a

megõrölt búzát, hogy sziták segítségével lisztet nyerjenek belõle. A

lisztet „bedagasztották” és a kelesztõbe tették. Végül „begyújthatták”

a kis kemencét, ahol „megsült” a friss kenyér.

Miközben a szülõk és gyermekek játszottak, az udvaron a fák alatt

terítettünk meg az uzsonnához, a konyhán pedig a szorgos kezek piz-

zát sütöttek a gyermekeknek és minden vendégünknek. A friss pizza

mellé szörpöt kínáltunk, szülõi felajánlás jóvoltából pattogatott kuko-

ricát is kaptak a gyermekek. A vidám gyermeknapot a Mézengúzok

gyermekzenekar mûsora zárta. Minden kisgyermeknek búcsúzóul

színes lufit, müzli szeletet, csokoládét adtunk ajándékba.

Mikus Zsuzsanna
óvodapedagógus
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Kánikulában halászlé és
halfogó verseny Csopakon

Június 24-én, szombaton az Olaszrizling Hétvége rendezvény-
sorozat keretében tartották meg a hagyományos halászlé és hal-
fogó versenyt a Balaton-parti településen. 

A meghívásos versenyekre az idei évben hat fõzõcsapat mérte ösz-

sze tudását, egyenként 4-4 fõvel, a halfogó versenyen pedig 4 csapat

versengett 3-3 fõvel.

A bajaiak az idén sem bíztak semmit a véletlenre, mert kettõ erõs

csapattal érkeztek a versenyre, el is vitték a képzeletbeli aranyérmet,

az elsõnek járó serleget. A halfogó versenyt a helyiek csapata, a

Csopak-Paloznak Horgász Egyesület tagjai nyerték meg, a rekkenõ

kánikula ellenére összfogásuk meghaladta a három kilogrammot.

A halászléfõzõ verseny helyezettjei

Ballagás

„Hogy hol keressétek a csillagotokat, azt rátok bízom. És akármerre

is követitek ezt a csillagot, remélem, hogy sokatokat visszavezet

majd ide, közösségünkbe, hiszen nagy szükség van itt is rátok.

Ezért menjetek, tanuljatok, lássatok világot és gyertek majd vissza

minél többen.” – zárta gondolatait Ambrus Tibor polgármester.

Parti Party – 90 éves 
a csopaki Strand

Július 29-én, szombaton egész napos rendezvények a strandon, 
20.00 órakor Hot Jazz Band koncert.

Korhû fürdõruhában érkezõknek a belépés díjtalan!

Idén is Csopakabana!
Immáron nyolcadik alkalommal lesz
Csopakabana, ahol latin hangulattal, 

sok tánccal, koncertekkel, 
várjuk kedves vendégeinket, 

2017. augusztus 5-én, 
a csopaki strandon!
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Õstörténet másképp
A Szõlõszem Csopaki Nagycsaládosok Egyesülete meghívásá-

ra a magyarság múltjáról, jelenérõl és jövõjérõl tartott könyvbe-
mutatóval egybekötött elõadást a csopaki Kultúrházban Cey-
bert Róbert Gyula a magyar õstörténet elhivatott kutatója, aki
évtizedek óta foglalkozik népünk eredetének megismerésével és
megismertetésével. A könyvbemutatón részt vett Püski István, az
ország egyik legrégebbi kiadójának vezetõje is. 

A Püski Kiadót, melyet 1939-ben Magyar Élet Könyvkiadó néven

alapított Püski Sándor, talán senkinek nem kell bemutatni. Kezdetben

fõként a népi írók mûveit jelentette meg, de mindig nyitott volt min-

den, a magyarság és a magyar nemzet ügyét felkaroló írásra, kezde-

ményezésre, nemcsak itthon, de a kényszerû számûzetés alatt Ameri-

kában is, ahol rövid idõn belül az emigrációs magyarság szellemi

központjává vált. A kiadó 1989 óta immár újra Budapesten, a Krisz-

tina körúton folytatja az önfeláldozó munkáját. 

Nem véletlen tehát, ha a magyar történelmet szenvedélyesen kuta-

tó, az 1956-os forradalomban való részvétele miatt hazáját elhagyni

kényszerült, majd a nyolcvanas és kilencvenes években a Távol-Ke-

leten õstörténeti kutatásokat végzõ Cey-bert Róbert Gyula és a Püski

Kiadó hamar egymásra talált, s a kiadó egymás után jelenteti meg a

magyarság múltjáról szóló köteteit.

- Már gimnazista koromban éreztem, jóllehet akkor még bizonyí-

tani nem tudtam, hogy nagyon sok hazugságot tanítanak nekünk a

magyar õstörténetrõl – meséli a szerzõ arról, hogy miért is kezdett el

foglalkozni népünk eredetével. - Ezeket a sejtelmeimet a genfi egye-

temen, majd a Sorbonne-on végzett tanulmányaim tovább erõsítették,

ezért utaztam el Keletre, Ujguriába, oda, ahová Kõrösi Csoma Sán-

dor is készült. Éveken keresztül kutattam nemcsak itt, de Tibetben,

Mongóliában, Burmában, Laoszban és Thaiföldön is, s ekkor vált

elõttem igazán világossá a szkíta-hun-magyar kulturális és etnikai

folytonosság mellett az is, hogy ezt az õseitõl elvágott magyar nem-

zetet nem csak gyökereitõl fosztották meg, hanem a nemzedékek

egymásra való segítõ hatásától is. 

Mindezek ellensúlyozásaként írta meg a gasztronómiai és verses

kötetei mellett elsõ történelmi regényét, A sólyom népét, majd Püski

István biztatására az Atillát, melyet a Pozsonyi csatával és Koppány-

nyal trilógiává egészített ki. Írásai történelmi tényeken alapulnak,

szereplõi egyértelmûen a magyarságért küzdõ pozitív hõsök, míg a

köztes párbeszédek a valóság egy lehetséges szeletét kínálják az ol-

vasónak. Ugyanebben a szellemben született meg második trilógiájá-

nak eddig megjelent két kötete, az 1526: A végzetes mohácsi útté-

vesztés, illetve a Végvári oroszlánok is. Hamarosan pedig kezünkbe

vehetjük a Nincs más út, csak a szabadság címû írását is, mely bebi-

zonyítja, hogy nemcsak vesztes szabadságharcaink voltak. Hogy ho-

gyan? Megtudhatjuk a szeptemberi könyvbemutató után.

Csopak a Nemzeti Regattán

Köszönöm a Csopakot képviselõ résztvevõknek, hogy jó hírét kel-
tették településünknek, mindenekelõtt Balassa Zoltán szervezõnek, a
Csopaki Vitorlás Iskola tagjainak, névszerint Czégai Péter szakosz-
tályvezetõnek, Barczi Orsolya oktatónak, Varga Kornéliának, Gonda
Zsoltnak, Balogh Andrásnak, és a sárkányhajóban ülõ csapatunk tag-
jainak: Németh Szilviának, Grósz Kittinek, Molnár Bettinának, Nyári
Zsófiának,Szokolikné Kalmár Juditnak, Dudás Máténak, Papp Andor-
nak, Klepeisz Andrásnak, Szekeres Józsefnek és Wellesz Zoltánnak.

Ambrus Tibor polgármester

PANNON PÁLINKA FESZTIVÁL
2017. július 6-8.

A rendezvény ideje alatt díszvendégünk 
Hajdúnánás Városa.

Helyszín: Csopak Fürdõ utcai parkoló

2017. július 6. (csütörtök)
18.00 Pannon Pálinka verseny eredményhirdetése

19.00 Borverseny eredményhirdetése és Borlovag

avatás

19.50 Megnyitó

20.00 Balkan Fanatik koncert

2017. július 7. (péntek)
20.00 Fekete Lakkcipõk (Komár László emlékzenekar)

koncert

2017. július 8. (szombat)
10.00 órától Parti Ulti Party (helyszín: Strand nyugati

felén)

20.00 Csopak Demizson Allstars koncert

A rendezvény ideje alatt Hajdúnánás helyi

gasztronómiai értékei kerülnek bemutatásra.



Tervezett programunkat a rossz idõ sem befolyásolta. Bár azt hit-

tük, hogy elmos bennünket az esõ, de szerencsére a kezdésre kiderült

az ég, A Madarak és Fák napja alkalmából a Plul malomnál,- immár

harmadszor-, fát ültettünk. Az ültetéshez a gödröt a „fiúk” már elõzõ

nap kiásták, így könnyû volt a szilvafánkat elültetni. Az ültetésben

mindenki kivette a részét, melyet a „lányok” énekléssel buzdítottak.

Azért nem maradtunk étlen és szomjan sem. A malomban felállított

asztalokhoz ülve koccintottunk a fánk egészségére, azt kívánva, hogy

megeredjen, és évek múlva a termésébõl jóféle szilvapálinkát kóstol-

hassunk. A háziasszonyaink jóvoltából harapnivaló is került az asz-

talra, amit szerencsére délelõtt elõre megsütöttek. Jó étvággyal elfo-

gyasztottuk és jó kedvünkben még dalra is fakadtunk.

Májusi utolsó klubnapunkon két programunk is volt.

Már hagyományosan az óvodások táncolták ki a májusfánkat, amit

végül a „fiuk” vettek ki a helyérõl. A középsõ csoportos óvodások

fergeteges táncot, mûsort adtak, amivel lenyûgözték a hallgatóságot.

Látszott rajtuk, hogy nagy élvezettel adták elõ a mondókákat és a tán-

cot, az Óvó nénikkel együtt. Nagyon köszönjük nekik az élményt, és

azt, hogy megalapozták a jókedvünket és mosolyogva folytathattuk a

további programunkat.

Mint minden évben, a májusi programjaink része, hogy köszöntjük

a klub férfi tagjait. A hölgyek virágcsokor helyett kicsit csipkelõdõ

dalcsokorral köszöntötték a fiúkat, remélve, hogy senki sem sértõdik

meg. A nyári szünet elõtti utolsó találkozásunk így nagyon jó hangu-

latban telt el, a háziasszonyok által sütött lángos mellé jóféle csopaki

is került és természetesen a fiúk sem mentek haza üres kézzel, mert

1-1 üveg borral leptük meg õket.

Mindenkinek kellemes nyarat kívánunk és találkozunk szeptem-

berben!

Dr. Károly Gabriella, dr. Horváth Imréné

Rendezvények6

Ami még a májusi programból kimaradt!

A 90 éves Kaizer Altberné Irénkét köszöntötte születésnapja alkal-

mából Ambrus Tibor polgármester és dr. Szántód Anita jegyzõ, akik

egyúttal átadták a miniszterelnök köszöntõ levelét is

Fotó: László György
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Június 23-án, pénteken este a Nemzeti Színház és a Híd Média Kft.

közös produkciója Csopakra látogatott Ferenczi György és a

Rackajam Betyárjáték ez is Rock ‘N’ Roll címmel, a látványos pro-

dukció óriási sikert aratott

Fotó: László György

A Városok-Falvak Szövetsége keretén belül 170 néptáncos, a szövetség nyolc településérõl érkeztek a csopaki Üdülõfalu és Kempingbe, ahol

egy eltöltött szakmai hetet követõen felléptek a tihanyi Levendula Fesztivál nyitó napján és parádés gálamûsorral búcsúztak a strand vízi szín-

padán (Fotók: László György)

Szerelem, Erdély – Rékasi Károly
színmûvész elõadásában

Június 3-án, szombaton az Üdülõfalu és Kemping színháztermé-
ben Rékasi Károly 60 perces önálló estjét hatalmas tapsviharral kö-
szönte meg a közönség.

Gróf Czegei Wass Albert levelei, versei, írásai alapján összeállí-
totta, a filmmontázsokat készítette és rendezte Koltay Gábor.

Néptánc Tábor

Csopak gyermek snecifogó verseny
A Csopak-Paloznak Horgász Egyesület 2017. július 2-ánrendezte

meg a rossz idõ miatt múlt héten elhalasztott gyermek halfogó ver-

seny a csopaki horgászstégen. 13 versenyzõ nevezett a két órás ver-

senyre.

Az esõ helyezést Pakovics Máté, a második helyezett Kis Botond,

a harmadik helyezést Puska Zoltán szerezte meg. A legeredménye-

sebb kislány versenyzõ Borbély Luca Szaffi lett.

A helyezettek a Balatoni Halgazdálkodási Zrt. ajándékát egy-egy

2018 évre szóló gyermek balatoni horgász területi jegyet, a horgász

egyesülettõl emlékérmet és oklevelet kaptak.

Minden versenyzõ emléklapot kapott. A csopaki strand Andy grill-

kert tulajdonosa egy-egy pohár hideg üdítõvel kedveskedett a részt-

vevõ gyerekeknek.

Hideghéthy Csaba Csopak-Paloznak HE titkár
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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:

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.

Gyászhírek
Juhász István

életének 61. évében,

Süléné Németh Mária
életének 60. évében,

Jáger Ferencné
életének 85. évében, hunyt el.

Õszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

Újszülött baba Csopakon
Martonosi Botond
Született: 2017. június 19-én, 4.600 gramm súllyal.

Szülei: Szakmáry Dalma és Martonosi Sándor.

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.

Hétvégi konyhai kisegítõt keresünk!
Csopaki borteraszunkra konyhai kisegítõt keresünk hétvégékre,
hetente 2–3 napra. Bérezés: 1000 Ft/óra, bejelentéssel.
Jelentkezni telefonon: 06 30/924-6433

Tisztelt Csopakiak!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy Önkormányzatunk döntése

értelmében a tavalyi évhez hasonlóan (idéntõl megemelt összeggel)

iskolakezdési támogatásban részesíti a CSOPAKI ALAPFOKÚ
OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN (Csopaki Református Általános

Iskolában tanuló diákokat 1-tõl 8. osztályig), KÖZÉPFOKÚ TAN-
INTÉZETBEN (9-13 osztály), FELSÕFOKÚ TANINTÉZET-
BEN TANULÓ CSOPAKI ÁLLANDÓ LAKOSOKAT, a család

jövedelmi viszonyaitól függõen, amennyiben az Önkormányzat felé

adótartozása nincs és életvitelszerûen Csopakon él.

A részletekrõl tájékozódjanak a www.csopak.hu honlapon, vagy

kollégáinktól a Polgármesteri Hivatalban.

Reméljük, hogy a támogatással hozzá tudunk járulni az iskolakez-

dés költségeihez.

Csopak, 2017. június 26. 

Tisztelettel:
Ambrus Tibor
polgármester

Megújult a település honlapja

a www.csopak.hu.

Várjuk véleményüket, észrevételeiket!

Strandi animációs programok
Csopakon

Idén is strandi animációs programokkal várják a vendégeket a
2017-es szezonban a csopaki strandon.

Hétfõ: 8.00–9.00 Jóga, 16.00–16.20 Vízi aerobic

Kedd, szerda, csütörtök, péntek: 11.00–16.00 Játszóház, 

16.00–16.20 Vízi aerobic

Szombat, vasárnap: 11.00–11.30 Hétvégi fitness
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