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‘56 a szabadság hídja, zenés diákszíndarab Csopakon
A szabadság hídja címû zenés színdarabbal emlékeztek Csopa-

kon az 1956-os szabadságharc és forradalom 61. évfordulóján.

A negyven perces zenés színpadi mû visszatekintést engedett a 61

évvel ezelõtti történésekre, mindezt zenével, tánccal és korhû idézet-

tek, valamint egykori rádió bejátszásokkal. A Csopaki Református

Általános Iskola felsõs diákjainak elõadását hatalmas tapsviharral kö-

szönte meg az ünneplõ közönség.

Kiss Andrea írta a forgatókönyvet és rendezte, Kiss Zoltán és Kiss

Andrea felkészítõ tanárok, Tombor Balázs díszlettervezõ és festõ

közremûködésével. Ünnepi gondolatait Tislér Géza református lel-

kész osztotta meg a hallgatósággal. Az ünnepi gondolatokat követõ-

en a tömeg a zuhogó esõ és szél ellenére elsétált a Hõsi Emlékmûhöz,

ahol elhelyezték a megemlékezés koszorúit.

Interjú Ambrus Tibor polgármesterrel
Hogyan lehetne jellemezni az idei kiugró idegenforgalmi

idényt?
Valóban az idei év kiugró eredményeket hozott, bár már az elmúlt

években is évrõl évre nõtt a vendégéjszakák száma. Az idei évben vár-

hatóan jóval 80 000 vendégéjszakával számolunk, ami azt jelenti,

hogy ha a tavalyi évhez viszonyítva emelt idegenforgalmi adóval szá-

molunk, akkor is több millió forinttal meghaladja a tavalyi árbevételt.

A strand a jó idõben minden nap teltházzal mûködött, ami szintén ki-

ugró eredményeket, rekord évet produkált.

Csopak egyik húzó ágazata maga az öt csillagos strand, milyen
munkálatok zajlanak a strandon?

Pályázati támogatással elkészült az új „anakonda” kék óriás

csúszda, amely több kanyart tartalmaz, hosszabb lesz, nagyobb él-

ményt fog nyújtani az elõzõhöz képest. Leszállították, de majd nyár

elején helyezzük csak ki a 200 m2-es napozóstéget, amely lehetõsé-

get teremhet majd mûsorok helyszínéül is. Megépült egy kis well-

ness helyiség, ahol infraszauna, finn szauna és gõzkabin található.

Ennek a mûködési feltételei most vannak kidolgozás alatt. Talán

nem látványos, de megújult a hangosító rendszer, amely több és új,

modernebb hangfalakat tartalmaz, bõvült a wi-fi szolgáltatás, és sok

egyéb apróbb felújítás történt. Látható, hogy a kollegák elvetették a

füvet a kitaposott részeken, szépen ki is kelt, az egynyári virágok he-

lyett árvácskák kerültek kiültetésre. Nagyon fontos a közterületeink

szépségének megõrzése 12 hónapon keresztül, hiszen nemcsak Cso-

pak lakosságszáma nõ, hanem az ide látogató vendégek száma is

emelkedik.

Csopak arculatát befolyásoló beruházások is voltak a települé-
sen amelyek megvalósultak, melyek a jövõ béli tervek?

A strandról már beszéltünk, most volt az Örkény sétányon, az

Apáca strand elõtti terület felújítása, hasonlóan az Ifjúság sétány sza-

kaszához. Új fitnesz eszközök kerültek kihelyezésre, padok, asztalok,

napkollektoros világítás, és folytattuk a sásliliomok kihelyezését. Cé-

lunk, hogy bárhonnan és bármilyen eszközzel érkeznek Csopakra,

mindig szépet lássanak és megjegyezzenek minket.

Az általános iskola tetõszerkezetén 106 darab napkollektor lett
elhelyezve és hamarosan megújul az óvoda teljes konyhája kettõ
helyszínen, miért van erre szükség?

A napkollektorokkal szeretnénk a teljes energiaellátását biztosíta-

ni az iskolának, az óvoda pályázatnál pedig, ha a közbeszerzésen

megfelelõ ajánlatokat kapunk, akkor a községi konyha lekerül az

üdülõfaluba, ahol egy modern konyha kerül kialakításra. 

(Folytatás a 2. oldalon)



Csopakon idén õsszel is megkezdõdött az árvácskák ültetése a telepü-
lés több pontján. Az árvácskák egészen tavaszig színpompás környe-
zetet biztosítanak.
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(Folytatás a címlapról)
Az óvodában pedig az iskolához hasonlóan egy melegítõkonyha

lenne, a felszabaduló helyeken pedig újra kialakítanánk a tornaszobát
és egyéb szociális helyiségeket. Polgármesterként, de gondolom,
képviselõtársaim nevében is nyilatkozhatom, mindig kiemelt figyel-
met fordítottunk gyermekintézményeinkre, hiszen a gyermekeink je-
lentik a jövõt nemcsak a családnak, hanem a településnek is.

Milyen hagyományos programok várják a csopakiakat az óév
búcsúztatóig?

A megszokott karácsonyi rendezvénydömping mellett idén újak-
kal is jelentkezünk egy hagyományteremtõ újdonságot próbálunk el-
kezdeni, a Márton napi rendezvényt, ahol lehetõség van kicsiknek,
nagyoknak a kikapcsolódásra. Lesz tökfaragó verseny, újbor mustra,

ludaskása, de ezekrõl a programokról úgyis plakátokon bõvebb tá-
jékoztatást adunk. Különleges lesz Advent elsõ vasárnapján az Ad-
venti fénygyújtással egybekötött harangavatás, majd a következõ
vasárnap is programmal várjuk a lakosságot a Csonka toronynál.
Komolyzenei program mellett szeretnénk egy fényfestést is bemu-
tatni. Az új programok már elõrevetítik az ünnep hangulatát és a
jövõ évi mûsorok változatosságát. Januártól egy új, csopaki fiata-
lokból álló csapat veszi át a rendezvények koordinálását, ami új-
szerû programok megvalósítását teszi lehetõvé, remélem mindenki
örömére.

Márton Napi Vigasság
November 11.

Csopak Üdülõfalu és Kemping

15.00 BorKõMoSzat Együttes gyerek koncert
16.00 Aradi Tibor és Varga Ferenc József humoristák
17.00 Készen hozott lámpások díjazása
18.00 Frisson Zenekar koncert

A saját kezûleg készített lámpások nevezése 16 óráig a helyszínen!
Ludaskása, sült gesztenye, újborkóstolás,
15 órától pónilólovaglás, póni szekerezés, lufi bohóc és
arcfestés várja a gyerekeket!
A szervezõk a változás jogát fenntartják!

Testületi ülésrõl jelentjük
Október 19-én rendkívüli testületi ülést tartottunk egy napirenddel,

az önkormányzat egészségügyi alapfeladat ellátásával kapcsolatban.
Dr. Balogh Emil háziorvos elmondta igényeit, amelyet a testület írás-
ban kért megerõsíteni. Október 25-én, szerdán, rendes havi testületi
ülését tartotta a Képviselõ-testület, ahol módosítottuk a szervezeti és
mûködési szabályzatunkat, a következõ napirendben újratárgyaltuk
az önkormányzat alapfeladat ellátását. Miután írásbeli javaslat Dr.
Balogh Emil háziorvostól nem érkezett, így a testület azt a döntést
hozta, hogy ugyanolyan feltételekkel vásárolja vissza az orvosi rende-
lõt (forgalmi érték 33%-a) és az eszközöket, berendezéseket (könyv
szerinti értéken), mint azt a háziorvos a településtõl megvásárolta
2002-ben. (Doktor úr jelenlegi javaslata 37,5 MFt.) Ezt követõen el-
fogadtuk az óvoda 2017/18. évi munkatervét, meghatároztuk a köte-
lezõ felvételt biztosító iskolák körzethatárait, döntöttünk egy pályá-
zatról, amellyel meg szeretnénk valósítani a Kossuth Lajos utca 88.
szám alatti helyi védelem alatt álló lakóház homlokzat felújítását.
Döntöttünk arról, hogy a központi közmûnyilvántartás változásveze-
tését továbbra is a Fókusz Geodézia Kft. végezze. Határoztunk egy
tüskésaljai útszabályozással érintett terület (kb. 30 m2) kisajátításának
elindításáról. Döntöttünk vállalkozási és idegenforgalmi alapokhoz
benyújtott támogatási kérelmekrõl, a Csopak Településért Közalapít-
vány támogatásáról a karácsonyi rendezvényekhez, és Myslenice vá-
ros adományát is átadtuk a közalapítványnak. Majd döntöttünk stran-
di vállalkozók kérelmeirõl. A zárt ülésen két napirend szerepelt, egy
kifogás elbírálása a Helyi Földbizottság állásfoglalásával kapcsolat-
ban, és egy szociális bérlakás szerzõdés meghosszabbítása.



Október 6-án megemlékezést tartottak az aradi vértanúk emlék-

napja alkalmából az általános iskolában. Az ünnepi mûsort az 5.

osztályos diákok adták elõ Kiss Zoltán tanár úr felkészítésében.

Kiss Zoltán ünnepi beszédet mondott, majd a megemlékezés

végén kiosztotta az 5. osztályos tanulóknak a Nemzeti Hitvallás egy

példányát, a 8. osztályosoknak az új alkotmányt.
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Csopak..., mert szeretem!

Bali

Kambodzsa

Thaiföld

Kardos Kinga

Shirley Morris
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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.

Csopakon a legkisebbek szüreteltek

Október 5-én immár 14. alkalommal fogadta a szüretelõ óvodá-
sokat Tóth Gyula csopaki borász.

Tóth Gyula borász hírportálunknak elmondta, hogy 14 évvel ezelõtt

azért találta ki az „ovis szüretet”, hogy a legkisebbekkel is megszeret-

tesse a természetet, a szüreti élményt. Nem volt ez másképp a csütör-

töki napon sem, hiszen rengeteg csillogó szemû apróság szedte a kis fo-

nott kosárkákba a szõlõt, amit a puttonyos gyûjtött össze. Tóth Gyula

arról is beszélt, hogy az idei évben mind mennyiségben, mind minõ-

ségben kiváló borokat remélnek a borászok. Az édes mustot a legap-

róbbak is szívesen kortyolgatták. Fotók: László György

Milyen legyen 
a 2018-as csopaki naptár?

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is meghirdeti Csopak Köz-

ség Önkormányzata a Naptárfotó pályázatot.

Az elkészült fényképeket (egy pályázó legfeljebb 12 képet nevez-

het) 2017. november 13-án éjfélig küldhetik el csatolt JPG fájlban

a naptarfoto@csopak.hu e-mail címre. A határidõ után érkezett ké-

peket a következõ év naptárfotó pályázatára tudják elfogadni.

A fényképek elõzetes válogatás után (hibás, nem megfelelõ minõ-

ségû és felbontású) kerülnek fel Csopak hivatalos Facebook oldalá-

ra, ahol november 15-tõl november 23-ig szavazhatnak a tetszik

(like) funkcióval. A legtöbb szavazatot kapott képekbõl zsûri állítja

össze a végleges naptárt. A pályázók által küldött e-mailben kérik:

tüntessék fel a pályázó nevét és elérhetõségét. A pályázatra érkezett

képekkel kapcsolatban a fényképet készítõ hozzájárulását adja, hogy

képeit a szerzõ nevének feltüntetésével Csopak Község Önkormány-

zata naptárfotóiban, valamint egyéb nyomtatott és digitális megjele-

néseiben felhasználhassa.

A beküldött fényképek felbontása: minimum 3 megapixel legyen,

(min. 2050x1540 pixel, képpont) valamint JPG formátumban készül-

jenek. Kérik továbbá, hogy a pályázók minden kép fájlnevében tün-

tessék fel, hogy melyik hónaphoz tartozik az adott kép.



Miért jó az ovis torna?
Mert ez nem csak egy torna, 

ez egy mozgásos képességfejlesztõ foglalkozás!
A foglalkozások során a gyermekek mondókák, dalok, játékok

segítségével tartalmas idõt tölthetnek kortársaikkal.

A torna célja, hogy fejlessze:

• mozgáskoordinációt, 

• nagymozgást,

• finommotorikát,

• egyensúlyérzéket,

• téri tájékozódást,

• testképet,

• testtartást,

• ritmusérzéket,

• gondolkodást,

• figyelmet, koncentrációt,

• szociális képességeket

Érdeklõdni:
Szabó-Bíró Juliettánál a 30/870-12-50-es telefonon

Kissné Ughy Bernadett védõnõnél: 
20/97-26-150-es telefonszámon
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Bemutató edzés

Mi az a taekwon-do?
Kik járnak oda edzésekre?

Verekedés vagy inkább a harc elkerülése? 

Az agresszivitást vagy az asszertív viselkedést segíti elõ? 

Dominanciára törekszik vagy inkább magabiztosságra?

Egy meglévõ adottságokra alapozott, speciális célcsoport számá-

ra ajánlott sport, vagy mindenki számára ajánlott komplex mozgás-

rendszer?

Inkább gyerekeknek vagy inkább felnõtteknek való?

És egyáltalán… 

Hogy néz ki egy edzés?
Ezekre a kérdésekre kaphatott választ az a mintegy 40 érdeklõdõ,

aki jelen volt 2017. október 26-án a Csopaki Református Általános

iskola tornatermében, a csopaki Hullámtörõk Taekwon-do Klub be-

mutató edzésén. Külön öröm, és megtiszteltetés volt számunkra,

hogy az eseményt megtisztelte jelenlétével Ambrus Tibor, Csopak

község polgármestere, valamit dr. Szántód Anita, Csopak község

jegyzõje is.

Gábor Farkas



Minden évben kiemelkedõ jelentõségû rendezvény a falu életében

az Idõsek Világnapja. Az Önkormányzat támogatásával a Nyugdíjas

Klub által rendezett délutánra nagy lelkesedéssel készültünk. Elõször

Dr. Károly Gabriella, a klub elnöke otthonában köszöntötte

Steinhausz Béláné Éva nénit, a falu legidõsebb hölgy tagját. Rádóczy

Gyula bácsi, a falu legidõsebb férfi tagja sajnos egészségi ügyi okok

miatt sem tudott részt venni, innen is jó egészséges kívánunk neki. A

rendezvényre a Kultúr Házban került sor. Huszár Péterné, a Reformá-

tus Iskola igazgatója köszöntötte az egybegyûlteket, majd az iskola

diákjai képviseletében a Steinhausz testvérek mondtak verset. Amb-

rus Tibor, a település polgármestere köszöntötte a falu szép korú la-

kosait. Megható volt Csík Sándortól szóló idézete. Végezetül megdi-

csérte a Nyugdíjas Klubot és megköszönte a munkánkat. Ezután Ha-

tás Andrea és Szeles József a Veszprémi Petõfi Színház mûvészei ad-

tak mûsort.  A jó hangulatú mûsor után következett a vacsora, amit a

klub asszonyai nagy odaadással készítettek el. A visszajelzések alap-

ján finom volt, mindenkinek ízlett. A kellemes beszélgetések közben

többen jelezték, hogy belépnének a Nyugdíjas Klubba, aminek mi na-

gyon örülünk, és szeretettel várunk mindenkit.

Szekeres Kornél a Veszprém Megyei Rendõr fõkapitányság cím-

zetes rendõr õrnagya. „Együtt az Idõsek Biztonságáért” emléklapot

adott át Dr. Károly Gabriellának, a Csopaki Nyugdíjas Klub elnöké-

nek. Az õrnagy úr, aki rendszeres elõadója a klubnak, a több éves

kapcsolatunk alapján kitüntetésre terjesztette fel klubunkat, ismerve

az itt folytatott kiemelkedõ munkát. Köszönjük a Klub vezetõsége és

tagsága nevében.

A gyalogló világnap alkalmából a Nyugdíjas Klub tagjai elsétáltak

a paloznaki Márffy kastélyt megtekinteni. Az idõjárás kegyes volt

hozzánk. Szép napsütésben indultunk a Rizling Tanösvényen át

Paloznakra. Közben gyönyörködtünk a szép õszi tájban, a hulló fale-

velek színes kavalkádjában. A kastélyhoz érve Márffy István foga-

dott bennünket. Az épületbe lépve azonnal megragadott mindenkit a

hely ódon szépsége. Márffy Úr elmondta a kastély történetét.

A kastélyt az 1700-as évek második felében építették barokk stí-

lusban. Eredeti állapotában 1860-ig maradt fent, akkor átépítették és

bõvítették. Az épületet 1894-ben szentmiklósi és óvári gróf Pongrácz

család sarja, gróf Pongrácz Jenõ koronaügyész vásárolta meg. A ház

mediterrán stílusú felújítását, 1927-ben végezték. A ház igen nagy-

méretû pincével rendelkezik, amelybõl rejtett csigalépcsõ vezet a fel-

sõ lakószintre egy falszekrénynek álcázott helyiségbe.

A ház a második világháború végén lakatlanul állt, az orosz csapa-

tok kifosztották, még az 1950-es évek elején munkásszálló is volt.

Annyira tönkrement, hogy a felújítását a Pongrácz örökösök nem tud-

ták megfizetni, a leromlott állapotú házat el kellett adniuk. Az új tu-

lajdonos Márffy István a munkákat az 1970-es évektõl végezteti, a

felújítás napjainkban is tart. A kastély mellett van egy kisebb méretû

épület is az úgynevezett „kis ház”, vagy vincellérház, mely Paloznak

legrégebbi épülete, az 1600-as évek végérõl való.

Márffy István a háromszintes romos épületet 1978-ban vette meg,

miután felfedezte Paloznakot. Beleszeretett a tájba és kihívást jelen-

tett számára a lerobbant épület felújítása. Mivel szakmája képzõmû-

vész, a felújítást is aprólékos gonddal, a régiségek, mûtárgyak beszer-

zésével végezte, Szobrász fiával minden egyes bútort külön szereztek

be és újítottak fel. Az épületben reneszánsz lovagterem, barokk ká-

polna, szalonok találhatók.

Bármerre mentünk a kastélyban, a sok régiség, a történelem mind-

annyiunkat lenyûgözött. Különösen a lovagterem ódon hangulata, a

Szent Biblia, a Jezsuita Keresztes Lovagrend összegyûjtött ereklyéi,

zászlói, könyvei. Megcsodáltuk a régi vincellér házból kialakított és

felszentelt kápolnát, a könyvtárat az 1511-bõl származó legrégebbi

könyvvel együtt.

Külön élményt nyújtott, hogy a lovagterem ódon falai közt elfo-

gyaszthattunk egy pohár bort, mellyel a házigazda kínált meg ben-

nünket.

Csodálatra méltó az az elkötelezettség, régiségszeretet, amely

Márffy Istvánt jellemzi, és ami a nagyszerû elõadásmódjából is ki-

tûnt. Csak a megilletõdés és áhítat szavaival lehetne leírni azt az ér-

zést, amely még a látogatás után is áthatott bennünket.

Szinte letaglózott bennünket a hír, miszerint a kastélyt el akarja

adni. Ki tudja mi lesz belõle utána? Ezt a mûkincs együttest szerin-

tünk egy múzeumnak, vagy az államnak kellene megvenni és múze-

umként kellene mûködtetni.

A hely hangulatát fokozza, hogy minden reggel, délben és este tá-

rogató hangja hallatszik. Délben a „Boldog asszony anyánk”, este pe-

dig a „Szép vagy, gyönyörû vagy Magyarország” címû közismert

énekek hangzanak el, melyek dallamait a szellõ viszi szerte szét.

A látogatás maradandó élménnyel gazdagított bennünket, szinte

alig akartunk eljönni. Megköszönve a csodálatos idegenvezetést

utunk a Papa Borozójához vezetett, ahol finom zsíros kenyér és jó bor

elfogyasztása után élményekben meggazdagodva hazasétáltunk. Klá-

ri és Jóska! Köszönjük a vendéglátást klubtársaink nevében is.

Nyugdíjas Klubunk a Szent László év alkalmából meglátogatta a

veszprémi Laczkó Dezsõ Múzeum „Szent László emlékezete” címû

kiállítását. Az idegenvezetõ fiatalember, Fogl Krisztián történész

nagy lelkesedéssel tájékoztatott bennünket Szent László családjáról,

törvényeirõl, külpolitikájáról, hadjáratairól, egyház politikájáról.

Eközben láthattunk korabeli ruhák másolatait, ékszereket, pénzérmé-

ket, zászlót, templomi freskómásolatokat, Szent László fejszobrát

stb. Legendákat is hallhattunk pl. a tordai hasadék keletkezésérõl,

csodatevõ tettekrõl stb. Élményben és információkban gazdagodva

tértünk haza.

A Csopak Nyugdíjas Klub is megemlékezett Szabó Magda születé-

sének 100. évfordulójáról. A mindenki által ismert és kedvelt Abigél

címû könyvébõl készült filmmel tisztelegtünk az írónõ emlékének.

dr. Károly Gabriella, dr. Horváth Imréné

Események6

Mozgalmasan telt az október a Nyugdíjas Klubban
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Õszi találka a Plul malomnál
A Nõk a Balatonért Egyesület

Csopaki Csoportja (NABE) októ-
ber 8-án vasárnap várta az érdek-
lõdõket a hagyományos madár-
ijesztõk és madáretetõk családi
programján.

A vasárnap tartott rendezvényt
az égiek is kegyeikbe fogadták,
mert még délelõtt esett az esõ, dél-
utánra már a nap is kisütött. Dr.
Tarnai Dezsõné a NABE Csopaki
Csoportjának vezetõje köszöntötte a
résztvevõket. Az általános iskolá-
sok mûsorát követõen a gyermeke-
ket bütykölde, nemezelés, arcfestés,

kézmûves foglalkoztató várta. Akik madárijesztõket készítettek, azok
balatoni társasjátékot és csokoládét kaptak.

TÉLI ESTÉK
A KIS-BALATON ÉLÕVILÁGA ÉS

VÍZVÉDELMI RENDSZERE
VETÍTETT KÉPES ELÕADÁST TART

SINAI PÉTER
Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársa

2017 NOVEMBER 8-ÁN 18 ÓRAI KEZDETTEL
A Csopaki kultúrházban

NABE
Csopaki Csoportja

„Kárpótlás”
Október 8-án a NABE Csopaki csoportja az „Õszi találka a ma-

lomnál” címû programot rendezte.
A megbeszélt fellépést – az esõsnek ígérkezõ délután miatt – a

Mandulavirág Óvoda pedagógusai nem tudták vállalni a nagycsopor-
tos gyerekekkel.

Ígéretet kaptunk, mi NABE tagok, hogy alkalmasint, kárpótlás-
ként bemutatják nekünk a mûsorukat.

Ez a nap október 25-én délelõtt volt.
Csodálatos órákat töltöttük az óvodában!
Az „Õszi kavalkád” program keretében valódi csodákat láttunk,

éltünk meg!
A magyar népdalkincsre épülõ dalos játékok és táncok elõadása a

meghatódottság könnyeit csalták ki belõlünk.
Betekinthettünk a csoportszobákba, amelyek az õszi évszaknak

megfelelõen, kiváló ízléssel, természetes anyagokkal, termésekkel
vannak „felruházva”. A folyosói galérián kiállított gyermekmunkák-
ban gyönyörködtünk. A frissen sütött almát és tököt is megkóstolhat-
tuk, mint szezonális õszi csemegét.

Õszinte örömmel nyugtázhatjuk mi is, hogy a csopaki óvodában
jó helyen vannak lakóhelyünk kicsinyei. Magas szinten kapják nem-
zeti kultúránk alapjait.

Zsuzsa és Ildi óvó nénik!
Mi néhányan több szépséget éltünk meg, hogy akkor nem tudtá-

tok hozni az ovisaitokat.
Köszönjük az óvoda pedagógusainak és segítõ munkatársaiknak

ezt a szép õszi délelõttöt!
Dr. Tarnai Dezsõné

NABE Csopaki Csoportja

A Csopaki Nyugdíjas Klub
november, december havi programja

Rendezvények:
November 1. (szerda): Ünnep

November 8. (szerda): Film vetítés. Kultúrház 15 óra.

November 14. (kedd): Elnökségi ülés. A 2017 év értékelése. Civil

Ház 15 óra

November 15. (szerda): Színházlátogatás és a SEUSO kincsek meg-

tekintése Székesfehérváron. 

Különjáratú autóbusszal, gyülekezés a vasútállomás és az iskola

elõtti parkolóban 15:45-kor.

Kiállítás megtekintéséhez 17:00 illetve 17:30-ra van idõpontunk.

A színházi elõadás 19 órakor kezdõdik, Georges Feydeau: A hü-

lyéje címû bohózatot nézzük meg.

November 22. (szerda): 14 éves a Nyugdíjas Klub! Születésnapi

összejövetel. Kultúrház 15 óra.

November 29. (szerda): Irodalmi est. A kultúrcsoport irodalmi ösz-

szeállítása Illés Gyulától. Kultúrház 15 óra.

December 6 (szerda): Készülõdés karácsonyra. Vidám szórakoztató

összejövetel, vendéglátással. Kultúrház 15 óra.

December 12. (kedd): Elnökségi ülés. A 2018 évi tervek. Civil Ház

15 óra

December 13. (szerda): Várjuk a karácsonyt. Az óvodások karácsonyi

ajándék mûsora az idõseknek. Kultúrház 15:30 óra.

Klubfoglalkozások:
Összejövetelek a Civilházban, igény szerinti napokon és idõpontban.

A foglalkozásokat és azok programjait a szakkörök szervezik.

Kézimunka szakkör minden hétfõn 3 órakor a Civil Házban.

Pénztár és könyvtár minden szerdán 14 órakor a Civil Házban. 

Elnökség

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

megtekinthetõk a Csopak TV tudósításai 
(testületi ülések, ünnepségek, tudósítások stb.).
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Hajrá Csopak SC!
Focicsapatunk a következõ mérkõzését a tabella kilencedik, az ifik a

hatodik helyrõl lépnek pályára. A férfi felnõtt csapat a következõ idõ-

pontokban kezdi mérkõzéseit, míg az U19-es csapatunk az alábbi

idõpontok elõtt 2 órával lép pályára.

2017.
08.27 17:00 CSOPAK SC – SOMLÓ SC 3:0 ifi: 16:3
09.02 18:00 NEMESVÁMOSI LSE – CSOPAK SC 2:2 ifi:   0:0
09.10 16:30 CSOPAK SC – TAPOLCA 4:0 ifi:  9:3
09.17 16:00 TÓTVÁZSONY SE – CSOPAK SC 4:1 ifi:  2:4
09.24 16:00 CSOPAK SC – PV 2000 ÖSKÜ FC 5:1 ifi:  3:1
10.01 15:30 TALIÁNDÖRÖGD SE – CSOPAK SC 3:2 ifi:  5:3
10.08 15:00 CSOPAK SC – EGYETÉRTÉS SE NEMESSZALÓK 1:1 ifi:  3:6
10.14 15:00 HERENDI PORCELÁN SK – CSOPAK SC 1:0 ifi:  4:2
10.22 14:30 CSOPAK SC – B.TOMAJI SE-BONVINO 4:8 ifi:   –
10.29 14:00 CSOPAK SC – CSABRENDEK FC 6:3 ifi:  4:2
11.05 13:30 BALATONKENESE VÁROSI SE – CSOPAK SC

11.12 13:30 CSOPAK SC – SZENTANTALFA NVSE

11.19 13:30 ÕSI PSK – CSOPAK SC

2018.
03.11 15:00 SOMLÓ SC – CSOPAK SC

03.18 15:00 CSOPAK SC – NEMESVÁMOSI LSE

03.24 15:00 TAPOLCA – CSOPAK SC

04.01 16:00 CSOPAK SC – TÓTVÁZSONY SE

04.08 16:30 PV 2000 ÖSKÜ FC – CSOPAK SC

04.15 16:30 CSOPAK SC – TALIÁNDÖRÖGD SE

04.22 17:00 EGYETÉRTÉS SE NEMESSZALÓK – CSOPAK SC

04.29 17:00 CSOPAK SC – HERENDI PORCELÁN SK

05.05 17:00 B.TOMAJI SE-BONVINO – CSOPAK SC

05.13 17:00 CSABRENDEK FC – CSOPAK SC

05.20 17:00 CSOPAK SC – BALATONKENESE VÁROSI SE

05.27 17:00 SZENTANTALFA NVSE – CSOPAK SC

06.02 17:00 CSOPAK SC – ÕSI PSK

BALATONI OTTHON INGATLANIRODA
MIÉRT ÉRDEMES MINKET VÁLASZTANI?

• fõ célunk, hogy az eladó, és a vevõ is elégedett legyen
• rugalmasan az ügyfelek igényéhez igazodva péntek délután,

SZOMBAT–VASÁRNAP egész nap, és munkaszüneti-
ÜNNEPNAPOKON is nyitva!!!!

• teljes körû hitelügyintés díjmentesen 18 bank ajánlatát összevetve
• ingatlanok eladása fix, kölcsönös egyezségen alapuló jutalékért
• áfamentesek vagyunk, Önnek nem kell áfát fizetnie a jutalék mellett
• ingatlanok ingyenes bemutatása, megbízható szakemberek kiaján-

lásával építkezés, felújítás esetén
• albérletét kiközvetítjük ügyfélkörünknek kedvezõ jutalékért
• feltöltjük nyaralóvendégekkel üresen álló nyaralóját kedvezõ jutalékért
• lakástakarék pénztár, napelemprogram díjmentes tanácsadással
• az eladáshoz szükséges energetikai tanúsítvány elkészítése gyors

határidõvel MINDEZ EGY HELYEN A BALATONI OTTHON
INGATLANIRODÁBAN!!!

http://www.balatoniotthon.hu/
Hívjon minket bizalommal:

06 30/312-2451 Kiss Zoltán okleveles ingatlanközvetítõ

Újszülött babák Csopakon
Schleitzer Lívia Anna
Született: 2017. október 10-én, 3450 gr súllyal.
Szülei: Kilár Boróka és Stephan Schleitzer

Novák-Czigler Panka
Született: 2017. október 29-én, 3630 gr súllyal.
Szülei: Czigler Alíz és Novák Attila

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

Gyászhírek
Markó József életének 85. évében,

Jarina Róbert József életének 65. évében,
Király Árpádné életének 71. évében,

dr. Jósa Kálmánné életének 87. évében,
Bódai Józsefné életének 82. évében hunyt el.

Õszinte részvétünk a gyászoló családoknak!
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