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Csopak, mert szeretem pályázat
Szeretnék a „Csopak, mert szeretem” felhívásra jelentkezni a ké-

peimmel.

Két hónapon keresztül Uruguayban tartózkodok egy önkéntes

munka keretein belül, mialatt 12–18 év közötti hátrányos helyzetû fi-

atalokat támogató szervezetnél dolgozok. A munkám során nekem

kell különbözõ érdekes feladatokat kitalálnom a gyerekek számára.

Mielõtt megérkeztem dél-Amerikába, már olvastam a csopaki felhí-

vásról, így nem volt kérdés, hogy igyekszem bevonni a gyerekeket és

megpróbálok velük közösen alkotni valamit.

Elõször is egy prezentáció keretén belül bemutattam Magyarorszá-

got, a kultúrát, a Balatont és természetesen Csopakot. Szerettem volna,

hogy ne csak egy fotó készüljön közösen a fiatalokkal, hanem az volt a

célom, hogy megértsek, mit érzek, amikor azt mondom, hogy Csopak. 

(Folytatás a 7. oldalon)

Csopaki vitorlázók
a Bavaria 32 Országos

Bajnokság aranyérmesei!

A Bavaria 32 Országos Bajnokságnak idén Balatonlelle adott
otthont. Az immár negyedik alkalommal megrendezett verseny-
re a 2017-es szezonban 10 hajó és legénysége nevezett. A 10 fu-
tamra kiírt bajnoki sorozat elsõ két napján a rendezõség – dicsé-
ret illeti õket – 4-4 futamot tudott tökéletesen lebonyolítani a ki-
váló szélnek és idõjárásnak köszönhetõen. Az idei bajnokságot a
Top Cop Security Sailing Team nyerte meg a St. Esther nevû ha-
jóval, a Csopaki Procelero SE színeiben hajózva, s ezzel trónfosz-
tóvá is vált, ugyanis az eddig három éve folyamatosan bajnoki cí-
met szerzõ Té Sailing Team-et – amelynek kormányosa Turós
László volt – maguk mögé utasították.

(Folytatás a 4. oldalon)

A Sáner János Kertbarát
Kör tagjai a szomszédos

Szlovéniában kirándultak
Volt borkóstolás, várnézés, orchideákban gyönyörködés

Csopak – Az idén negyvenedik születésnapját ünneplõ Sáner
János Kertbarát Kör tagjai kirándulást szerveztek Lenti kistér-
ségébe, és a szomszédos Szlovéniába, hogy ott megtekintsék a ne-
vezetességeket, a szõlõbirtokokat és a pincészeteket.

(Folytatás a 3. oldalon)



Összefoglaló a Képviselõ-testület
2017. szeptember 27-i ülésérõl
Közel 30 napirendi pontból a teljesség igénye nélkül az érdemlege-

seket szeretném kiemelni. Balatonfüred határrendezési kérésére az ál-
lásfoglalásunkat megküldtük. A Füredi úttal kapcsolatban döntöttünk
az út felújításához szükséges jogerõs építési engedélyhez pénzössze-
gek elkülönítésére, illetve arról, hogy az egyéb tervezési kisajátítási
eljárások megindításáról az engedély birtokában döntünk. A Kormány
által közútfejlesztésre megítélt támogatást a Füredi út elhúzódó enge-
délyeztetése miatt a belterületi útjaink felújítására csoportosítjuk át. 

A Kheiron Kft. év végén megszûnõ egészségügyi feladat-ellátási
szerzõdését a Képviselõ-testület egyhangú döntése értelmében nem
kívánja meghosszabbítani.

Elfogadtuk a csopaki Üdülõfalu és Kemping beszámolóját, vala-
mint a Csopak Infó Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön nyújtását a jö-
võ évi költségvetésünk elfogadásáig. Elfogadtuk az új strandi apart-
man és üdülõfalu jövõ évi árait, döntöttünk a Fecske utcai önkor-
mányzati ingatlan újbóli meghirdetésérõl. Meghosszabbítottuk a
strandfejlesztéssel kapcsolatos kötelezõ döntéseket, beadtuk a jövõ
évi testvérvárosi találkozóról szóló pályázatot, újra elfogadtuk a
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázaton való részvételünket.

Több, kisebb önkormányzati ingatlan értékesítését támogattuk, elsõ-
sorban azokat, amelyeket jelenleg is más használ, döntöttünk a
Lõcedombi csapadékvíz hálózat kialakításáról, illetve visszaépítésérõl. 

A zárt ülésen véglegesítettük Szeiler Dávid Csopak-Infó Nonprofit
Kft-ben való eddigi megbízott ügyvezetõi beosztását és két szociális
bérlakás iránti kérelmet elutasítottunk, mert nem feleltek meg a helyi
rendeletünkben elõírtaknak.

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, valamint az ott hozott döntések a Nemzeti Jogsza-
bálytárban tekinthetõek meg.

Az Idõsek Világnapja alkalmából szerdán délután a község 75.
életévét betöltött szépkorúit köszöntötték a község kultúrházában.

A vendégeket Huszár Péterné a Csopaki Református iskola igaz-
gatója köszöntötte. Már hagyománnyá vált, hogy évente az idõsek vi-
lágnapja alkalmából összejövünk, kifejezzük hálánkat, tiszteletünket,
megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munká-
ban eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveit. A

jelenlegi adatok alapján
községünkben 170 em-
ber él, aki 75 éves vagy
elmúlt. Szeretném kö-
szönteni községünk
legidõsebb polgárát a
103 éves Rádóczi Gyula
bácsit, aki ma sajnos
nem tud velünk együtt
ünnepelni és köszön-
töm a Csopak legidõ-
sebb hölgyét Steinhausz
Bélánét – fogalmazott.

Ambrus Tibor pol-
gármester ünnepi be-
szédében kiemelte,
hogy valóban, ha elfo-
gadjuk azt, hogy élni
annyi, mint küzdeni,
akkor bizony mindig
van miért köszöntenünk
közösségünk idõs tagja-
it, mindig van miért
tisztelettel fejet hajtani

önök elõtt. Azaz a sok szeretettel és munkával eltöltött esztendõ meg-
annyi lehetõség az érdemszerzésre, az értékteremtésre, a családunk
fizikai, lelki és szellemi értelemben vett jólétének gyarapítására.
Majd mondással zárta köszöntõjét: sohasem szabad felhagyni a neve-
téssel, csak, mert öregszel, de gyorsan megöregszel, ha felhagysz a
nevetéssel!
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Szépkorúak köszöntése

A Steinhausz testvérek az iskola nevében
versekkel kedveskedtek

Az est mûsorral és vacsorával folytatódott



(Folytatás a címlapról)
– A három napos kirándulás meglehetõsen tartalmas volt. Igyekez-

tünk úgy összeállítani a programokat, hogy senki ne unatkozzon. Az er-
dei vasút Lenti állomásépülete 2004-ben épült. Várótermével és kiállí-
tási célra kialakított másik két termével 2005 májusától ad otthont a
„Göcsej kincsei, az erdõ és a fa” címet viselõ, erdészet-, fûrészipar- és
vasúttörténeti, valamint vadászati állandó jellegû kiállításnak – kezdi
kirándulásuk elsõ állomáspontjának ismertetést Frick Attila elnök.
Csömödérrõl autóbusszal utazott tovább a társaság Pákára, ahol megte-
kintették Öveges József professzor emlékházát. Láthatták bútorait, sze-
mélyes használati tárgyait, kísérleti eszközeit, valamint egy fotókiállí-
tást is. Innen tovább utaztak Szécsiszigetre, az egyhajós, gazdag szo-
bordíszítésû, barokk stílusú, római katolikus templomba, melyet
Szapáry Péter épített 1750–60 között. A templom falai a monda szerint
nem vízzel, hanem borral készültek. Szlovéniában legelõször a lendvai
várat tekintették meg, mely a Lendva-hegy oldalában épült a középkor-
ban. Az elsõ nap záró programja jobban nem is sikeredhetett volna, hiszen
Szlovénia északkeleti részén, a Lendva-hegy legmagasabb pontján, há-
rom országra ellátva található a Cuk Borház. Itt saját boraikkal, borkor-
csolyával kínálták a vendégeket, miközben gyönyörködtek a tájban.

A második napot Szlovéniában töltötték. A határtól mindössze öt
kilométerre fekvõ, többségében magyarok lakta Dobronakban mûkö-
dik az Ocean Orchids, Közép-Európa egyetlen orchideatermesztõ
vállalkozása, ahol évente csaknem 500 ezer növényt nevelnek. A 14
ezer négyzetméteres üvegházban 160-féle orchideát termesztenek,
trópusi körülményeket biztosítva számukra. Innen folytatták az útju-
kat Verzsejbe, ahol megtekintették a Murán az egyetlen ma is mûkö-
dõ pannóniai úszómalmot. Mindez a szlovén örökség egyedülálló,
felbecsülhetetlen értékû mûemléke. Természetesen ez a nap sem ma-
radhatott el, hogy ne nézzenek meg borászatot. A Ljutomer–Ormo i
borvidékhez tartozó Jeruzsálem-hegy, a világ egyik legkiválóbb
olyan borvidéke, amely fehérbor-termelésére alkalmas. A helyiek
olyan területekhez mérik szõlõskertjeiket, mint Bordeaux, Collio
vagy Mosel. A borvidék méreteiben nagyságrendekkel elmarad a
nagy nevek mögött, hiszen „mindösszesen” 2000 hektáron gazdál-
kodnak az itteni borászok. A szõlõk többségével, összesen 650 hek-
tárral a Puklavec család sáfárkodik 2009 óta, ráadásul további

400–450 hektárról vásárolnak fel szõlõt. A külföldrõl hazatérõ család
két éve vásárolta meg a borvidék két nagy szövetkezeti cégét, és egy-
beolvasztva õket, létrehozta a legnagyobb szlovéniai borászatot. A
Sáner János Kertbarát Kör tagjai csak ámultak, amikor megpillantot-
ták Európa egyik legmodernebb palackozó sorával, a nyolcszintes
pincerendszerrel, és a 250 ezer palackot számláló archívummal, a
leglátványosabb és legfontosabb dûlõkkel rendelkezõ pincészetet.

A délután sem maradt borkóstoló nélkül, hazafelé Dobronakon be-
tértek még a Hancsik József hagyományos parasztgazdaságának pin-
cészetébe. Kissé megfáradva, de teli élményekkel érkeztek Lentibe,
ahol zenés, táncos búcsúestre került sor. Hazafele jövet, az utolsó nap
még a lenti gyógyfürdõben is megálltak kicsit pihenni, fürdeni, hogy
újult erõvel nekivágjanak a közel három órás útnak. Természetesen,
amikor meglátták a csopaki szõlõket, mindenki nagyon örült, hiszen
mégiscsak ez az õ hazájuk.

szp
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Tûzoltókat díjazott a Veszprém
Megyei Kormányhivatal

Augusztus 28. és
30. között, Csopakon
rendezték meg a 
XI. Országos Tûzoltó
Szakmai Vetélkedõt,
amely több mint 200
tûzoltó részvételével
zajlott. Az ünnepélyes
eredményhirdetésen a
Veszprém Megyei
Kormányhivatal külön-
díja is átadásra került. 

A nívós rendez-
vényre hazánk minden
területérõl érkeztek
csapatok és egyéni ver-
senyzõk, hogy szak-
mai, ügyességi valamint elméleti feladatokban mérjék össze tudásukat.

Takács Szabolcs kormánymegbízott köszöntõjében elmondta, örö-
mére szolgál, hogy idén Veszprém megye, azon belül is Csopak ad-
hatott otthont az országos versenynek.

A kormánymegbízott úgy véli, Csopak remek választás volt a szer-
vezõk részérõl, hiszen egyfelõl alkalmas helyszíne a szakmai és mûsza-
ki versenyszámoknak, másrészt viszont ez a pár nap nem csak a ver-
sengésrõl szól, hanem a bajtársiasságról és az összetartásról is. Ehhez
pedig ugyancsak ideális helyszín a Balaton partja. – hangsúlyozta.

Elmondta azt is, kiemelten fontosnak tartja, hogy a megye rendvé-
delmi szervei aktív, jó kapcsolatot tartsanak fenn egymással, hiszen
katasztrófa esetén akár emberi életeket is menthet a szervezett, gyors
kommunikáció. Veszprém megye ezen a téren erõs egységet képez,
eredményesen tudjuk segíteni egymás munkáját. – tette hozzá.

Takács Szabolcs aláhúzta, hála és megbecsülés illeti a tûzoltókat,
akik félelmet és fáradtságot nem ismerve, nap mint nap életüket te-
szik kockára mások biztonságáért, ezért a Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal nevében különdíjat ajánlott fel. A szobrot és az okleve-
let a Kiskunhalasi Hivatásos Tûzoltóparancsnokság vehette át a kor-
mánymegbízottól.

A díjak átadását követõen a versenyt Erdélyi Krisztián országos
katasztrófavédelmi fõigazgató helyettese zárta. Hangsúlyozta, aki
bajban van, annak gyors és professzionális segítségre van szüksége,
a szakmai versenyek pedig hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a segítség
mindenki számára rendelkezésre álljon. Az ezredes hozzátette, az
ilyen megmérettetések alkalmat adnak arra, hogy a kollégák egymás-
tól is tanuljanak, felfrissítsék a korábban megszerzett ismereteket és
gyakorolják a különbözõ fogásokat.

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)



(Folytatás a címlapról)
A verseny egyik érdekessége, hogy a hazai Vitorlás Szövetség csak

pár éve szervez ebben a hajóosztályban bajnokságot, s azt most, elsõ al-
kalommal egy északi partról – Csopakról – érkezõ csapat nyerte meg.

A tíz pályafutamosra tervezett verseny elsõ két napján remek szél
dagasztotta a vitorlákat, azonban az utolsó napon a szélcsend miatt
lefújták a futamokat.

A Top Cop Security Sailing Team mérlege: nyolcból hét megnyert
futam, s egy második hely. A második helyezett csapat hétszer máso-
dik lett, s egyszer pedig harmadik.

Czégai Péter TCS Sailing Team taktikusa:
– Titkos célunk volt, hogy megnyerjük a versenyt, mert csak nagy-

jából ismertük az ellenfeleinket, nem tudtuk, hogy mire is
számíthatunk… Nagyon örülünk ennek a szép eredménynek, hogy el-
sõre elsõk lettünk.

– Sokat készültek a versenyre?
– Összességében úgy másfél hónapig tartott a felkészülésünk, de ez

idõ alatt csak 3–4 alkalommal tudtunk terepre menni, vízre szállni.
Mindenesetre az biztatónak tûnt, hogy a kb. 1 órás pályaidõt mi álta-
lában 40–45 perc alatt tudtuk teljesíteni. Jól mentek a manõverek, a
fordulók, s a kevés gyakorlás ellenére is összeállt a csapat, egy em-
berként tettük a dolgunkat. De ehhez azért egy olyan remek, jól felké-
szített hajó is kellett, mint amilyen a St. Esther.

A Top Cop Security Sailing Team méltán lehet büszke az eredményé-
re, mivel a csapat felkészülését több dolog is nehezítette. Így például az,
hogy elsõ alkalommal versenyeztek ebben az összeállításban, így a csapat-
tagok egyáltalán nem voltak összeszokva, igaz ez a vízen tanúsított moz-
gásukon egyáltalán nem látszott, sõt, miként ezt az eredményük is tükrözi.
Ezen túl, a csapat vezetõje – Dr. Fábián Péter – a versenyt megelõzõ héten
az ágyat nyomta, mert lázas beteg volt, s a verseny kezdetekor is lázasan
lépett a fedélzetre, ezért helyette a kormányt Barczi Orsolya fogta, aki éle-
tének elsõ bajnokságán egybõl sikerre is kormányozta a csapatát.

A Top Cop Security Sailing Team tagjai voltak még Gonda Zsolt,
Vermesy Attila, valamint trimmer és taktikus pozícióban Weöres
Szabolcs és Czégai Péter. Õk ketten készítették fel a hajót is a ver-
senyre, mégpedig a Csopaki Vitorlás Iskolában, ahol St. Esther új kö-
télzetet és Olimpic versenyvitorlákat kapott, s ezzel – ha lett volna
ilyen – még a hajók szépségversenyét is megnyerhette volna.

Az eredményhirdetésnek vasárnap délután a Balatonlellei Yacht
Club adott otthont, ahol a Top Cop Security Sailing Team tagjai a
bajnoki érmek mellett átvehették a hajóosztály vándorserlegét is. A
Balatonlellén megtartott verseny szervezõit dicséret illeti a profi le-
bonyolításért, remek hangulatért!

A tervek szerint St. Esther tavasszal ismét rajthoz áll, részt vesz a
ranglista versenyeken, illetve mindezt megkoronázandó a Magyar
Bajnokságon is.

Ambrus Tibor Csopak polgármestere:
– Végtelenül nagy öröm számomra és büszkeséggel tölt el, hogy a

csopaki egyesület színeiben vitorlázó csapat nyerte el a Bavaria 32
OB bajnoki címet. Feltett szándékom, hogy mihamarabb találkozom
a csapat tagjaival és személyesen is gratulálok nekik ehhez a remek
teljesítményhez. Csopak életében nagyon fontos helyet foglal el a vi-
torlás sport, különösen az utánpótlás nevelése. Éppen ezért jó pár éve

egy telket és egy épületet is az egyesület rendelkezésére bocsájtot-
tunk, s nálunk anyagi helyzettõl függetlenül minden általános iskolás
gyermek nem csak úszni, hanem vitorlázni is megtanulhat, így plusz
sportágat sajátíthat el, amitõl gazdagabbá válik az élete. Persze az
már más kérdés, hogy felnõttként ki folytatja majd közülük ezt a gyö-
nyörû sportot, de úgy gondolom, hogy minden esélyünk meg van ar-
ra, hogy a jövõ versenyzõi és bajnokai szép számmal kerüljenek ki a
mi egyesületünkbõl, hiszen remek tanárok és szakemberek foglalkoz-
nak velük, gyarapítják a tudásukat. Egy szó, mint száz, a nálunk lévõ
pezsgõ vitorlás élet velejárója a gyermekzsivaj…

Karsai Gábor osztálykapitány: 
– Csak a legjobbakat mondhatom el az OB-ról. Remek volt az idõ-

járás, felkészültek voltak a versenyzõk, s a rendezõbizottság is töké-
letesen teljesítette a feladatát. Úgy gondolom, hogy az osztály életé-
ben a legsikeresebb bajnokságon vagyunk túl, ahol néha a célba
érkezõ hajók között tényleg csak méterek, másodpercek döntöttek,
nagyon szoros volt a verseny. A legnagyobb csatákat az elsõ és a
második helyezett csapat – a TCS Sailing Team és a Té Sailing Team
– vívta. Öröm volt látni, hogy a technikai fejlõdéseknek és a verseny-
zõk felkészültségének köszönhetõen milyen komoly menetteljesítmé-
nyeket képesek ezekbõl a hajókból kihozni!

Végül, de nem utolsósorban egy pompás hír a csopakiaknak: a
Bavaria 32 osztály kapitánya, Karsai Gábor nyitott arra, hogy 2018-ban
az egyik ranglista futamot Csopakon rendezzék meg, a konkrétumok-
ról a záróülésen döntenek!

Eredménylista
A 2017. évi IV. Viapan Group Bavaria 32 Országos Bajnokság

végeredmény:
1. St. Esther kormányos: Barczi Orsolya, csapat: Dr. Fábián Péter,

Czégai Péter, Weöres Szabolcs, Vermesy Attila, Gonda Zsolt
2. Té Sailing Team kormányos: Turós László, csapat: Karsai Gábor,

Horváth Áron, Herczeg István, Szépfy Zsombor, Kövér László
3. Favonius kormányos: Berkes Attila, csapat: Dobra Zsolt,

Mészáros Mátyás, Sáfián László, Dr. Szollás Rita, Farkas
Zsolt, Dr. Somogyi Ákos 

4. Vici kormányos: Mezõ Zoltán
5. Sailana kormányos: Komenda Norbert
6. Aquarius kormányos: Lange Péter
7. Monaco kormányos: Vida Péter
8. Cupi kormányos: Horváth József
9. Szélmény kormányos: Kovács Szabolcs

10. Jacky kormányos: Karacs Zoltán
Gratuláció illet minden résztvevõt!
CTE

Fotó: Karsai Tímea
(Forrás: Magyar Vitorlás Szövetség)
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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.



Szeptember 2-án, szombaton egész napos programfüzérrel bú-
csúztak az idei nyártól a csopaki strandon. A Heppienden volt
csülkös étkek versenye, látványos taekwon-do bemutató, kutyás
„életmentés” a Balatonból, kívánságtutajok készítése.

A gasztronómiai versenyre idén hét csapat nevezett. A legkülönle-
gesebb csülkös ételek közül lehetett válogatni és kóstolni. Volt, aki
hagyományos csülökpörköltet készített, fõtt burgonyával, volt fit-
nesz-csülök, rengeteg zöldségfélével összerottyantva, készült csopa-
ki-csülökragu tócsi ágyon tálalva. Az alföldi Mikepércs településrõl
érkezettek csülkös-marhapacallal és füstölt csülökkel ízesítették,
amihez boróka bogyót is használtak, de készült vaddisznó babgulyás
füstölt csülökkel is.

A díjátadón elhangzott, hogy a zsûri nagyon nehéz helyzetben
volt, mert az elkészített ételek minõsége, ízvilága nagyon magas volt,

így csak egy-két tizednyi pontkülönbség után lehetett eredményt
hirdetni. 2017-ben a Gyütt-Ment csapat lett Csülökkirály, aranyér-
mes lett a Csopaki Református Általános Iskola étke és a 
KÖZ-ÉRT csapata, a többiek ezüst minõsítést kaptak: Csopak-
Paloznak Horgász Egyesület, a Nyugdíjas Klub, az Óvoda és a
Mikepércs csapat.

Az eredményhirdetést követõen a csopaki Hullámtörõk látványos
taekwon-do bemutatója követte. Majd elkezdõdött a kívánságtutajok
elkészítése.

A gyermekek és kísérõik legnagyobb örömére az Aqua&Sonar
Code kutyás bemutató hatalmas közönségsikert aratott. A parti aka-
dályok leküzdésében és a vízi mentés bemutató a Balatonból, elõször
gumicsónakban „rekedt” gyermeket mentett ki a hatalmas, 3 éves új-
fundlandi életmentõ kutya majd a hevederébe kapaszkodó kamasszal
a partra ért. A megváltozott idõjárási viszonyok miatt az esti koncert
elmaradt.

Csopakon nyaral egy tübingeni család immár 20 éve. Gyerekekkel
vagy azok nélkül, mindegy, csak Csopak legyen! A feleség magyar a
férj német a gyerekek értenek és beszélnek is magyarul, bár német is-
kolába járnak. A férj már a második „lecké”-nél tart, de azért sok
mindent megért magyarul.

Imádják a csopaki nyarat és a nagyszülõket, akiknek közel 40 éve
van hétvégi háza Csopak utolsó utcájában, szép kilátással a palozna-
ki templomra. Ez a torony olyan, mint egy ceruzahegy. Este megvi-
lágítva gyönyörû. A harangszó meghitt, és békét sugall.

Az ifjú pár templomi esküvõjét ebben az Árpád-kori templomban
tartotta, ahol a võlegény elsírta magát a meghatottságtól és a német
nyelven is megtartott szertartástól. Igazi Csopak imádókká váltak.

Szeretnek itt mindent, a strandot, a kis boltokat, a szõlõ ültetvényeket,
a bor utakat. A nagy sétákat a hegyen, vagy a vitorlázást a tavon. Reggel
a napfelkeltét, este a naplementét. A gerincsebész férj fut a dombos vi-
déken, a felesége addig a gyerekekkel játszik a csodálatos játszótereken.
Igazi kánaán ez nekik, pedig Tübingen is szép kis egyetemi város.

Nem vendégnek érzik magukat, hanem õslakónak. A gyerekek te-
niszeznek, a feleség testvére edzi õket itt Magyarországon, aki a má-
tyásföldi teniszklub egyik vezetõje. Budapest és Magyar bajnokságot
nyertek a 12 éves korosztályban, de a nyolc éves kislány is komoly

e r e d m é n y e k k e l
rendelkezik. Õ is
többszörös U8 baj-
nok Baden-
Württembergben.
Az itteni edzés fel-
üdülés számukra
b a r á t s á g o s a b b ,
mint a német. A fa-
lu kedvessége min-
denütt körbeveszi
õket.

A nagyszülõknek azt mondták, minden eladható, csak a csopaki
ház nem. Ez ad találkozóhelyet a négy kislány unokatestvérnek. A
hölgy fiútestvérének van egy 14 és egy 13 éves lánya, õk a tanulás-
ban jeleskednek. A legidõsebb kislány a gimnázium egyik legjobb ta-
nulója, a testvére mûvészeti beállítottságú, zenél. A csopaki miliõben
jól érzik magukat a családi bulikon.

Remélik, hogy még sokáig élvezhetik a hely szépségét és jó leve-
gõjét. Ezt kívánjuk nekik.

Lejegyezte dr. Gondi Judit

Családi nap!
A Csopak-Paloznak Horgász Egyesület ez év szeptember 15-én

rendezte meg a csopaki Sáner János Kertbarát körrel közösen, a cso-
paki Üdülõfalu és kempingben hagyományos Családi napját. Mint-
egy 110 fõ fogadta el a meghívásunkat.

A rendezvényre meghívást kaptak a horgász egyesület és a kertba-
rát kör tagjai, valamint hozzátartozóik. A korábbi évekhez hasonlóan
halászlével, sült hallal, pörkölttel és a feleségek által készített süte-
ményekkel vártuk a vendégeket. A rendezvényt Balassa Lajos a Hor-
gász Egyesület elnöke nyitotta meg. Az egyesület elnöksége nevében
két horgásztársunknak, Farkas Sándornak és Farkas Józsefnek az
egyesület érdekében végzett, kiemelkedõ közösségi munkájuk elis-
meréseként emlékplakettet adott át. Köszönetet mondott Csopak köz-

ség önkormányzatának, hogy ebben az évben is támogatta a horgász
egyesületet, többek között azzal is, hogy az összejövetelt hagyomá-
nyosan a Üdülõfalu és kempingben rendezhettük meg. Balassa Lajos
külön köszönetet mondott az ételek elkészítésében részt vevõknek.
Kiemelte, hogy a jó hangulathoz hagyományosan a Rulett együttes
szolgáltatta a zenét, vezetõje Jády Péter a Horgász egyesület tagja.

Zárszóként jó étvágyat és jó szórakozást kívánt a megjelent vendé-
geknek. Hideghéthy Csaba HE. titkár
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„Heppiend” a Balatonnál

Nyaralás CSOPAKON!



A nyári szünet után ismét zajlik az élet a Csopak Nyugdíjas Klubban
A Klubunk meghívására

2017. szeptember 6-án 16
órakor Szekeres Kornél
címzetes rendõr õrnagy tar-
tott megelõzési tájékoztatót
a szeptember elsõ klubnapja
alkalmából. Elõadásában
számtalan gyakorlati, po-
tenciálisan az idõs korosz-
tályt veszélyeztetõ problé-
ma forrását ismertette és
hívta fel a jelenlévõk figyel-
mét, az õket áldozattá válás
szempontjából kiemelten
érintõ helyzetekre és cselek-
ményekre, valamint a megelõzés lehetõségeire. A betörés, illetve be-
surranás módszerével elkövetett lopás bûncselekmények ismertetésén
túl, a különféle trükkök alkalmazásával megvalósult csalás jogsértések
bemutatására is kiemelten fókuszált az elõadó. A jó hangulatú, kötetlen
elõadás kapcsán a megjelentek számtalan kérdést tettek fel a rendõr õr-
nagynak. Az elhangzott és megfogalmazott „intelmek és gondolatok” a
gyakorlati mindennapokba beépülve remélhetõleg hatékonyan járulnak
hozzá, a helyi idõsek áldozattá válásának megelõlegezésére.

Köszönjük a rendõr õrnagynak az elõadást, a megszívlelendõ taná-
csokat és azt, hogy gyakorlatilag a klub fennállása óta rendszeresen
ellátogat hozzánk és ellát bennünket tanácsokkal.

A hónap második klub napján ismét a kutyáké volt a fõszerep.
Kottek Petra jött el hozzánk három kutyájával. Aqua, a vízi mentõ,
Sonar és Moon pedig terápiás kutyák. Petra bemutatta a kutyákat,
azok életvitelét és képeken is láthattuk Aqua munkáját mentés közben.
Róla megtudtuk, hogy Belgiumból hozták és ízületi problémákkal
küszködött. Azonban a gyógy masszázs hatására a betegség nem aka-
dályozza õt a munkában. A kutya minden vizsgával rendelkezik, már
csak a helikopterbõl való ugrás, majd az azt követõ mentésbõl való
vizsgázás hiányzik. A kutyák jól érezték magukat, az elõadás közben
vígan jártak körbe, és néhány klubtagunkkal közelebbrõl is meg akar-
tak ismerkedni. Érdekes és hasznos elõadás volt. Köszönjük.

Nagy izgalommal vártuk a nyitrai kirándulást. A kellemetlen idõjárás
ellenére jó hangulatban érkeztünk meg a városba, ahol már várt bennünket
László József, a Nyitrai Nyugdíjas Klubtól, és Oláh Mária idegenvezetõ.

A Megyeházánál kezdtük a városnézést, ahol meghallgattuk a város
rövid történetét. Innen felsétáltunk a történelmi városrészbe, az ún.
Várnegyedbe. Kívülrõl megtekintettük a Nagyszeminárium épületét,
melynek emeletén található a Püspöki levéltár. Itt õrzik Szlovákia két
legértékesebb õsi pergamenjét, Zobori okiratok néven. Ezek 1111-és
1113-ban keletkeztek. Érdekes látvány volt a Nagyboldogasszony szo-
borcsoport, a „Pestis Oszlop”, mely Vogerl Márton alkotása. Ezzel állítva

emléket a városban dúló 1710-és 1739-es nagy pestisjárványnak. A
Szent Emmerám székesegyház kívül-belül impozáns látványt nyújtott.
A templom elõtt áll II. János Pál szobra, melyet 2012. június 11-én avat-
tak fel. A székesegyház gyönyörû freskói, oltárképei faragványai mellett
láthattuk azokat az ablakokat, melyek mögül az érsek, ill. annak idején
Mária Terézia nézte, ill. hallgatta a szentmiséket. Látható volt még egy
keresztelõ medence és Szent Cirill ereklyéi is. A székesegyházhoz csat-
lakozó román kori kis templom is érdekes látvány volt. A külsõ várfalon
áll a Vazul torony, ahol a monda szerint Vazul herceget õrizték, kínoz-
ták és vakították meg. A torony elõtt látható az „Utolsó vacsora” fából
faragott szobor együttese. Kisvasúttal történõ városnézéssel búcsúztunk
a várostól, ahol még maradt látnivaló bõven, de az idõnkbe ennyi fért be-
le. Kirándulásunkat egy Komáromban elfogyasztott vacsorával zártuk,
mely mindenki megelégedésére bõséges és finom volt.

A szeptember utolsó klubnapján Iránról és a Perzsa birodalomról
hallgattunk Hegedüs Dezsõtõl elõadást. Elõadónkat ismerõsként üd-
vözölhettük, hiszen tartott nekünk élménybeszámolót már az Orosz-
országban tett útjáról is. Most is érdekfeszítõ elõadásban volt részünk
a történelmi tájak, épületek bemutatása mellett Irán történelmi hátte-
rébõl is kaptunk ízelítõt. Ismerkedhettünk a helyi szokásokkal a val-
lási háttérrel, az ottani emberek mindennapjaival.
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A Csopaki Nyugdíjas Klub október havi programja

Rendezvények:
Október 4. (szerda): Idõsek Világnapja. A Csopak Önkormány-

zattal közös rendezvényünk, melyen köszöntjük a 75 év feletti cso-
paki lakosokat. Kulturház 15 óra

Október 10. (kedd): Elnökségi ülés. November havi program ösz-
szeállítása. Civil Ház 15 óra

Október 11. (szerda): Gyalogló Világnap pályázat keretében át-
sétálunk a Paloznakra, ahol megtekintjük a Pongrácz kastélyt, egy
pohár bor erejéig megpihenünk a Papa borozóban majd a fõúton
visszatérünk Csopakra. Gyülekezés a Civil Háznál 13:30 órakor

Nyilvános rendezvény! Minden csopakit szeretettel várunk!
Október 18. (szerda): Múzeum látogatás. A Laczkó Dezsõ múzeum

Szent László Emlékezete kiállítást nézzük meg. Indulás 14:18-kor a
Csopak vasúti megállóból (14:21 Gyógyszertári megálló).
Veszprémbe a korháznál leszállva, lesétálunk a Múzeumig, ahol
megtekintjük a kiállítást és a 16:17-es busszal térünk haza. 

Október 23. (hétfõ): Ünnep
Október 24. (kedd): Színház látogatás Elõadás címe: Bob herceg

operett. Különjáratú autóbusszal, gyülekezés a vasútállomás és az is-
kola elõtti parkolóban 16:15-kor

Október 25. (szerda): Filmvetítés 100 éve született Szabó Magda. Rá
emlékezve egy mûvébõl készült filmet tekintünk meg. Kulturház 15 óra

Klubfoglalkozások: Összejövetelek a Civilházban, igény szerin-
ti napokon és idõpontban.

A foglalkozásokat és azok programjait a szakkörök szervezik.
Pénztár és könyvtár minden szerdán 14 órától a Civil Házban.

Elnökség



(Folytatás a címlapról)
Úgy gondolom, hogy ezt teljes mértékben sikerült teljesítenem.

Mikor közösen készítettük a feliratokat, akkor nagy lelkesedéssel áll-
tak neki a munkának. Nagyon nagy élmény volt számomra, hogy be-
mutathattam nekik, azt a helyet ahol felnõttem.

A két hónapos dél-amerikai utam során, lehetõség szerint megpró-
bálok minél többet utazni a környezõ országokba. Jártam Braziliában,
az Iguacu vízesésnél illetve Buenos Airesben, ahova természetesen
vittem magammal „Csopakot” is. Az eddig készült képekkel szeret-
nék a felhívásra pályázni.

Mellékelten küldöm a képeket, illetve arról is csatolok pár képet,
ahogyan készült a Csopak felirat. Bár nehéz választani a képek közül
mivel rengeteg fotóm van, ezekrõl az élményekrõl. (További fotók a
következõ lapszámban!) Kardos Kinga

„Itt van az õsz, Itt van újra…”
(Petõfi Sándor)

Az õszi természet varázsához két programmal kapcsolódtunk.
Szeptember 27-én a Kis-Balatont látogattuk meg. Ezúton is köszö-

netet mondunk Puskás Zoltán igazgató úrnak, aki a csodálatos termé-
szetvédelmi területre bepillantást engedélyezett nekünk. Kovács Zoltán
úrnak, aki tudományos szakmai vezetéssel irányította a csoportot
(BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGA).

A Csopaki Önkormányzatnak köszönjük az autóbuszt, amelyet
Szûcs István úr barátságból (Csopak-Paloznak Horgász Egyesület)
vezetett utazásunk során.

A Kis-Balaton meglátogatása arra szolgált, hogy hazánk termé-
szetvédelmi értékeit (tekintettel lakóhelyünk közelségére) népszerû-
sítsük Csopak apraja-nagyja számára.

Késõbbiekben a Téli esték programban (október) elõadást terve-
zünk filmvetítéssel egybekötve.

Mi nõk, köszönjük a gáláns férfiaknak a segítséget!
Rendezvényeinkre örömmel várjuk Csopak közönségét!

NABE Csopaki Csoportja
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Taekwon-do
Ha szeretnél tagja lenni egy igazán jó Csapatnak, szeretnél erõ-

sebb, ügyesebb, fittebb lenni, igényed van a rendszeres mozgásra,
akár gyermekeddel, szüleiddel együtt, GYERE, állj be közénk!

A csopaki Hullámtörõk TAEKWON-DO Klub folyamatosan
várja a 8-60 év közötti fiúkat és lányokat, gyermekeket és felnõtteket.

A koreai eredetû harcmûvészet a hatékony önvédelmi, küzdelmi
technikák elsajátítása mellett önfegyelemre, kitartásra, mások tiszte-
letére is megtanítja a gyakorlóját, edzetté teszi a testet.

Az edzések helye: Csopaki Református Általános Iskola tornaterme.
Edzések idõpontjai: hétfõ: 18.00–19.30, szerda 18.30–19.30 (cso-

port), csütörtök: 18.30–19.30.
Érdeklõdni a 06 30 504-8711 telefonszámon, vagy a

hullamtorok.tkd@gmail.com e-mail címen lehet.
Az edzésekrõl, versenyekrõl, klubon belüli közösségi életrõl, be-

mutatókról a csapat facebook oldalán olvashatsz, nézhetsz meg ké-
peket. https://www.facebook.com/HullamtorokTKD/ 

Harcmûvészet+Közösség+Életérzés=Hullámtörõk TKD

Köszönet
Ezúton is

szeretnék kö-
szönetet mon-
dani Csopak
Község Önkor-
mányzatának,
v a l a m e n n y i
csapattársam-
nak, tanítvá-
nyomnak, szü-
lõknek és min-
denkinek, aki elismeri és támogatja a csopaki Hullámtörõk
Taekwon-do Klubot, hogy az önkormányzat 2017. augusztus 15-i
hagyományos nyári ünnepi fogadásán „Csopak Község sportélet-
ében, az ifjúság nevelésében végzett kiemelkedõ tevékenységéért”
Csopakért emléklap cím adományozásában részesülhettem.

Gábor Farkas vezetõedzõ
Hullámtörõk Taekwon-do Klub

Jubileumi Ünnepség Csopakon
2017. szeptem-

ber 30-án a Csopaki
Üdülõfalu és Kem-
ping adott helyt a
csopaki Hullámtö-
rõk TKD Klub 5.
éves Jubileumi Ün-
nepségének.

Az ünnepségen
több, mint 80 fõ,
sporttársak, szü-
lõk, családtagok
emlékeztek meg az
elmúlt fél évtized

eseményeirõl, eredményeirõl. A jelenlegi tagokon kívül ott voltak
azok az egykori tagtársak is, akik örömmel és hálával gondolnak visz-
sza azokra az idõkre, amikor a Csapat tagjai lehettek.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével dr. Somlai János V. danos
nemzetközi mester, a Magyar ITF Taekwon-do Szövetség elnök-he-
lyettese, valamint Poós Péter VI. danos nemzetközi mester, a Magyar
ITF Taekwon-do Szövetség Országos Technikai Fõinstruktora is.
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Partnereink:

Újszülött babák Csopakon

Tóth Zelda Kamilla (2900 gr) és 
Tóth Dexter Márk (2800 gr)
Születettek: 2017. június 9-én.

Szülei: Varga Kitti és Tóth Marcell

Konrád Benett
Született: 2017. szeptember 23-án, 3300 g súllyal.

Szülei: Kránitz Erika és Konrád Róbert

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

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

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

Hajrá Csopak SC!
Focicsapatunk a következõ mérkõzését a tabella negyedik, az ifik a
harmadik helyrõl lépnek pályára. A férfi felnõtt csapat a következõ
idõpontokban 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
2017.09.02 18:00 NEMESVÁMOSI LSE – CSOPAK SC 2:2 ifi:  0:0
2017.09.10 16:30 CSOPAK SC – TAPOLCA 4:0 ifi:  9:3
2017.09.17 16:00 TÓTVÁZSONY SE – CSOPAK SC 4:1 ifi:  2:4
2017.09.24 16:00 CSOPAK SC – PV 2000 ÖSKÜ FC 5:1 ifi:  3:1
2017.10.01 15:30 TALIÁNDÖRÖGD SE – CSOPAK SC 3:2 ifi:  5:3
2017.10.08 15:00 CSOPAK SC – EGYETÉRTÉS SE NEMESSZALÓK
2017.10.14 15:00 HERENDI PORCELÁN SK – CSOPAK SC
2017.10.22 14:30 CSOPAK SC – B.TOMAJI SE-BONVINO
2017.10.29 14:00 CSOPAK SC – CSABRENDEK FC
2017.11.05 13:30 BALATONKENESE VÁROSI SE – CSOPAK SC
2017.11.12 13:30 CSOPAK SC – SZENTANTALFA NVSE
2017.11.19 13:30 ÕSI PSK – CSOPAK SC
2018.03.11 15:00 SOMLÓ SC – CSOPAK SC
2018.03.18 15:00 CSOPAK SC – NEMESVÁMOSI LSE
2018.03.24 15:00 TAPOLCA – CSOPAK SC
2018.04.01 16:00 CSOPAK SC – TÓTVÁZSONY SE
2018.04.08 16:30 PV 2000 ÖSKÜ FC – CSOPAK SC
2018.04.15 16:30 CSOPAK SC – TALIÁNDÖRÖGD SE
2018.04.22 17:00 EGYETÉRTÉS SE NEMESSZALÓK – CSOPAK SC
2018.04.29 17:00 CSOPAK SC – HERENDI PORCELÁN SK
2018.05.05 17:00 B.TOMAJI SE-BONVINO – CSOPAK SC
2018.05.13 17:00 CSABRENDEK FC – CSOPAK SC
2018.05.20 17:00 CSOPAK SC – BALATONKENESE VÁROSI SE
2018.05.27 17:00 SZENTANTALFA NVSE – CSOPAK SC
2018.06.02 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
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