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Szent Istvánra az államalapítóra emlékeztünk
Augusztus 20-án az esti mûsor a Városok-Falvak Szövetsé-

ge tagtelepüléseinek néptáncosaival fergeteges fellépés kezdõ-
dött.

Elsõként a Berettyóújfaluból érkezett Bajnóca Néptánc Együttes
majd a Tiszacsegei Hagyományõrzõ Néptánc Egyesület táncosai káp-
ráztatták el a nézõket.

Õket követõen a Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara ját-
szott ismert hazai és külföldi dallamokat.

Majd Ambrus Tibor polgármester osztotta meg ünnepi gondolatait.
Beszédében kiemelte augusztus 20-án most már majdnem harminc
éve Szent István királyra, nem pedig I. Istvánra emlékezhetünk,
ismét Szent Istvánnak, a magyarok tündöklõ csillagának hívhatjuk
királyunkat, aki sokat áldozott és sokat tett azért, hogy Magyaror-
szág, mint állam beilleszkedjen az európai országok sorába.

Szent István azt is tudta, hogy nem elég csupán Magyarország
határain belül megteremteni egy egységet, ennél jóval nagyobb, a
Kárpát-medence teljes területén kell gondolkodnia. Ugyanakkor azt
is szem elõtt tartotta, hogy az egységes vallás és az ezen keresztül
terjeszthetõ írásbeliség, mûveltség és kultúra kulcsfontosságú uralko-
dásának megõrzéséhez. Rengeteget tett tehát azért, hogy szellemi

központokat hozzon létre az apátságokban és kolostorokban, ahol
iskolákat mûködtetett, amelyekben szerzetesek az európai keresztény
kultúrára oktatták a diákokat, kinevelve így egy olyan igen mûvelt
réteget, akik közül az uralkodó vármegyék legfõbb elöljárói, tisztség-
viselõi kerültek ki.

Majd hozzátette: Szent István élete, uralkodása és tettei nem csu-
pán a vezetõk, de minden egyes magyar ember elõtt példaként állhat-
nak. Megtanulhatjuk belõle, hogy tanulhatunk másoktól, de meg kell
õriznünk és tovább kell adnunk azt, ami a miénk, örökségünket, ha-
gyományainkat, értékrendünket, kultúránkat, gondolkodásmódunkat.
A beszédet követõen a több száz résztvevõ közösen énekelte el a
nemzeti imánkat, a Himnuszt a Balatonfüred Város Koncert Fúvós-
zenekarával.

Majd a népszerû Rulett Együttes lépett színpadra, fél tíztõl renge-
tegen gyönyörködhettek a csodálatos tûzijátékban a Balaton partján,
majd az együttessel tovább folytatódott az utcabál.

Nem véletlen, hogy nagyon
sokan szeretnének csopakiak

lenni és itt élni
Mondta Kontrát Károly a térség országgyûlési képviselõje au-

gusztus 15-én, Csopakon a település hagyományos ünnepi foga-
dásán.

Dr. Kontrát Károly kiemelten beszélt arról, hogy Csopak fejlõ-

dése töretlen, amit a jövõben is, mint a térség országgyûlési képvise-

lõje támogatni fog. A település a Balaton egyik gyöngyszeme, ezért

is nem véletlen, hogy nagyon sokan szeretnének csopakiak lenni, itt

élni, az ország számos pontjáról költöznének ide nagyon szívesen.

(Folytatás a 3. oldalon)
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Sajtóközlemény
Csopak Község Önkor-

mányzatának, „A Csopaki
Református Általános Iskola
napelemes fejlesztése” címû
pályázata, 14 325 600 Ft, vis-
sza nem térítendõ támogatás-
ban részesült, a Terület és Te-
lepülésfejlesztési Operatív
Program, TOP-3.2.1-15-VE1,

„Önkormányzati épületek energetikai korszerûsítése” tárgyú pályáza-
ti felhívás keretében.

A projekt megvalósítása során, a Csopaki Református Általános
Iskola épületén 101 db-ból álló, 23 kW-os napelem rendszer került
kiépítésre, saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.

Az önkormányzat energiahatékonyságot célzó fejlesztése, a fosz-
szilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG)
kibocsátásának csökkentését szolgálja.

A megújuló energiaforrások használata várhatóan jelentõs megta-
karítást is eredményez az iskola villamos energia költségeiben.

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

Tisztelt csopaki lakosok, ingatlan 
tulajdonosok, építõközösségi tagok!

Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy Csopak és Paloznak

községek közigazgatási határain belül a Csákányhegyi és Kishegyi

utak és azokról leágazó mellékutak/zsákutcák által határolt területen

létesítendõ vízi közmû beruházás munkálatai 2017. 08. 04-i munka-

terület átadással megkezdõdtek. A beruházás magánerõbõl és az

önkormányzatok által nyújtott támogatásból valósul meg.

A beruházás teljes idejére forgalomkorlátozásokra, forgalomelte-

relésre kell számítani ezért kérjük a tisztelt lakosságot, az érintett in-

gatlan tulajdonosokat és az ide látogató vendégeket, hogy fokozottan

figyeljék a kihelyezett forgalom irányító táblákat, értesítéseket,

Csopak honlapot és a szórólapokat.

A Csákány-hegyi kilátó gyalogosan a Csákányhegyi úton (kék túra

útvonalon) keresztül megközelíthetõ lesz azonban gépkocsival Paloznak

Rizling utcán keresztül vagy a Nosztori autós pihenõbõl látogatható.

A beruházás befejezésének várható idõtartama 2017. december 31.

Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük!

Csopak-Paloznak Vízvezeték Építõközösség

Kiss Balázs elnök

Mandulavirág Óvoda
2017/2018-as nevelési év gyermeklétszámának alakulása:
Nagycsoport: 27 fõ
Középsõ csoport: 25 fõ
Kiscsoport: szeptember 1.: 10 fõ

december 1.: 25 fõ
év végére: 30 fõ

Mindösszesen (várhatóan): 82 fõ
2017. április 25-én a beiratkozáskor felvett gyermekek száma: 21 fõ

Tóthné Ferencz Henriette
Óvodavezetõ

Becsengettek a Csopaki Református
Általános Iskolába

2017/2018-as tanévben 16 1. osztályos, összesen 153 diák kezdte el a tanévet.

Életmentõink kitüntetése, a Belügyminisztérium Márványtermében:
balról Németh Balázs, Slemmer Ábel és Látos Jenõ 
(Kövesi Balázs a hivatalban vette át az elismerést)



Majd Ambrus Tibor kö-
szöntötte a vendégeket,
beszédébõl idézve:

Önök ma a hely szûke
miatt itt nem lévõket is kép-
viselik és kérem Önöket,
mint ahogy a Csopak Tele-
vízió nézõit is, hogy köszö-
netemet adják át azoknak,
akik ma nem tudnak itt len-
ni, adják át azoknak, akik-
nek személyesen nem tudom
megköszönni. Hiszen Cso-
pak fejlõdésének nem a
Képviselõ-testület a záloga,
hanem Önök. És meggyõzõ-
désem, hogy kevés települé-

sen van ennyi közösségért dolgozó, tenni akaró polgár. Ezért is tar-
tunk itt és erre polgármesterként õszintén büszke vagyok. Példaérté-
kû az a munka, amit Önök végeznek azért, hogy Csopak hírneve az
országon belül és kívül is még nagyobb legyen, és mi pedig valóban
itthon érezzük magunkat. Kérem Önöket, továbbra is vegyenek részt
közös otthonunk, közös jövõnk építésében, legyünk büszkék csopaki-
ságunkra.

– Nem vagyunk köny-
nyû idõszakon túl, de a
jövõ sem ígérkezik köny-
nyûnek. Nehéz döntések
elõtt állunk, olyan dönté-
sek elõtt, amelyek hosszú
távon határozzák meg te-
lepülésünk fejlõdését,
színvonalát. Sokkal na-
gyobb szükség lesz az
összefogásra, a nyílt,
õszinte beszédre, a tár-
gyilagos vitákra, amely-
nek eredményei az olyan
döntések, amelyek Cso-
pak további fejlõdéséhez
fognak vezetni. Összefo-
gásra van szükség, mert a széthúzás még soha nem vezetett jóra.

Egy ilyen kis településen a falu valóban maga kormányozza önmagát
és mindenki hozzá tehet egy keveset a jövõ megalapozásához. Minden-
ki felelõs kicsit a közösség boldogulásáért. Ez jelenti a fejlõdést, hogy
Csopak ne csak legyen, hanem épüljön, fejlõdjön, szépüljön továbbra is.
A mi érdekeinket, a mi saját csopaki érdekeinket csak mi képviselhetjük
és ebben csak saját magunkra számíthatunk. A mi célunk, az én célom,
hogy ne gyengüljünk, hanem erõsödjünk, egy öntudatos, gazdaságilag
gyorsan fejlõdõ község maradjunk – fogalmazott a polgármester.

A beszédet követõen került sor a kitüntetések átadására. Elõtte
azonban a csopaki életmentõk tettét méltatta: Emlékezhetünk tavaly
a kemény télre és az újságok is foglalkoztak vele, hogy néhányan
Csopaknál kimentettek egy hölgyet a befagyott Balatonból. És, hogy
milyen az élet, a hölgy éppen azért esett a vízbe, mert egy hõforrás-
nál nádat próbált berakni a lékbe, hogy megóvja az embereket attól,
hogy a fagyos vízbe essenek. A hölgy egyébként a Nõk a Balatonért
Egyesület egyik programján vett részt. Az ott korcsolyázók közül né-
gyen – 2 csopaki és 2 paloznaki – azonnal szó szerint életük kockáz-
tatásával a segítségére sietett. Itt szeretném elmondani, hogy augusz-
tus 17-én a Belügyminisztériumban az Állami Ünnep alkalmából ren-
dezett ünnepségen Életmentõ Emlékéremmel kitüntették Látos Je-
nõt, Németh Balázs csopaki lakosokat, valamint Slemmer Ábel és
Kövesi Balázs paloznaki lakosokat.

Úgy gondolom Csopak lakossága nevében köszönöm meg ezt a
helytállást, amit tanúsítottatok és én személy szerint is nagyon büsz-
ke vagyok rátok. Állami kitüntetéseteket megérdemlitek, és ahhoz
õszintén gratulálok!

Csopak életében a sport, a sportolók mindig nagy szerepet játszot-
tak – jó magam is fontosnak tartom – és mindig elismerjük a teljesít-
ményüket. Így tettük tavaly is Monostori Barnával, aki vívásban a
Diákolimpián lett elsõ helyezett. Barna tovább folytatta a jó szerep-
lést és idén korosztályában országos bajnok lett. Gratulálunk neki és
családjának. Sport karrierjében további fényes sikereket kívánok!

Külön büszkeség, hogy egy ilyen kis település sportolója ér el
ilyen eredményeket.

S, ha már a sportnál tartunk, szeretném megemlíteni a Csopaki
Hullámtörõk Taekwon-do Klubot. 2011. októberében egy maroknyi
létszámú csoport kezdett el taekwon-do technikát tanulni iskolánk
tornatermében Gábor Farkas 2 danos taekwon-do mester irányításá-
val. Nem voltak sokan, de az állhatatos munka, a kitartás és a hit vé-
gül meghozta azt a sikert, amelynek eredményeként elmondhatjuk,
hogy Magyarország egyik legdinamikusabban fejlõdõ Taekwon-do
Klubja a Csopaki Hullámtörõk. Mára már az utánpótlást jelentõ Start
Csoport tagjait is beleértve mintegy 60 fõt számlál a klub, mûködését
a Csopak FC-n belül önállóan végzi. Erõtörés valamint gyermek ka-
tegóriában immár 2 magyar bajnokkal is büszkélkedhet a csapat.

Képviselõ-testületünk ennek elismeréseként Csopakért Emlékla-
pot adományoz Gábor Far-
kas edzõ úrnak.

Gábor Farkas nemcsak
edzõ, tanító is. Az elmúlt évti-
zedekben felhalmozott tapasz-
talatát, kiemelkedõ tudását hi-
telesen, közvetlenül és sze-
mélyre szabottan adja át a ta-
nítványainak, miközben mind a
gyermekekkel, mind a felnõt-
tekkel szoros, baráti kapcsola-
tot alakít ki. Többször hangsú-
lyozta, hogy nem versenyistál-
lót, hanem csapatot épít, ahol a
gyakorlás, az egymás segítése
és a közösséggel szembeni alá-
zat az elsõ az egyéni érdekek-
kel szemben. Persze ezek mel-
lett versenyeken is megméret-
ték magukat és hallhattuk nem is akármilyen eredményességgel.

Az elõbb említettem, hogy a Taekwon-do Klub a Csopak FC kere-
tein belül mûködik. A Csopak FC 2004-ben alakult, azóta fogja össze
a csopaki sportéletet és ennek meghatározója a csopaki futball klub.
Akinek van a családjában vagy az ismeretségében valóban megszál-
lott focista, az tudja, hogy mekkora lemondással jár a család részérõl
is, hogy szinte minden vasárnap szó szerint feláldozva a szabadidejét,
meccsekre jár. A Csopak FC színeiben focizni nemcsak öröm, hiszen
a megfelelõ körülmények biztosítása mellett is vannak sikerek, de
vannak hullámvölgyek is. Van, amikor bajnokok lettünk, van, amikor
a középmezõnyben végeztünk. Ez sok-sok körülmény mellett az ál-
landóan változó játékos állományon is múlik. De van egy valaki, aki

az elsõ perctõl az
Egyesület focistá-
ja, bár megpróbál-
ták, de soha nem
ment el más csa-
pathoz és települé-
sünket, Csopakot
képviselte közel
300 mérkõzésen.
Képviselõ-testüle-
tünk az elismeré-
sen kívül Csopa-
kért Emléklapot
adományoz Dudás
Máténak.
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Kontrát Károly

Ambrus Tibor

Gábor Farkas

Dudás Máté a polgármesteri hivatalban 
vette át az oklevelet



Képviselõ-testüle-
tünk Csopakért Em-
léklapot ad Kocsis
Miklósné részére.
Nagyon szép mélta-
tást kaptunk, engedjék
meg, hogy ezt szó
szerint felolvassam:
Régi Balatonkövesd-
Csopaki család leszár-
mazottja, akinek a
„haza” egyet jelentett
és jelent a felmenõk-
tõl örökölt Ház-zal,
kerttel, szõlõvel, dû-
lõkkel, régi jó szoká-

sokkal, a Balatonnal. Az örökség nem választás dolga, hanem sok-
szor szent teher, amelyet az ember a nehéz korokban is megõriz.

Így õrzött és õriz közöttünk az egész közösség számára példamu-
tató módon, örök emberi értékeket szerényen, de határozottan Kocsis
Miklósné.

Ennek legfõbb színtere a Református Egyház, amelynek presbite-
re, köztiszteletben álló, tekintéllyel bíró személyisége. Az önkéntes-
ség számára nem divat-fogalom, hanem mindennapi gyakorlat, le-
gyen szó rendezvények szervezésérõl, vendégek fogadásáról, ügyes
bajos dolgokról.

A Kossuth utca nélküle nem lenne Kossuth utca, megtalálja a szót
idõssel és fiatallal, van jó szava a beteghez, a keseredetthez, mély és
megpróbált hitével erõsíti a rászorulókat, „Együtt örül az örülõkkel és
együtt sír a sírókkal”, ahogy a Biblia mondja.

Érdekli és tudja a falu dolgait, a sikereknek örül és hangot ad, és
ha valami nem úgy menne, mint ahogy kellene, bízik a fiatalokban,

hogy biztosan tud-
ják, merre van a he-
lyes irány a telepü-
lés érdekében.

Adja meg a
Mindenható, hogy
még sokáig járhas-
son közöttünk, bá-
torítson és erõsít-
sen minket egy élet
példájával.

Képviselõ-testü-
letünk Csopakért
Emléklapot ado-
mányoz Gyarmati
Lászlóné részére.
Gyarmati Lászlóné
a Nyugdíjas Klub
tagjaként minden
rendezvényen lel-

kesen tevékenykedik fõzésben (Csülkös ételek versenye, Férfi nap,
Madarak és fák napja, klub délutánok), lelkes tagja a Country tánccso-
portnak. Jelentõs szerepet vállalt a kultúrcsoport minden rendezvé-
nyén, legyen szó versmondásról vagy farsangi mulatságról, ahol tanúi
lehettünk remek humorú szerepjátszásainak is. Minden programban
lehet számítani a munkájára. A ma már tradicionális Asszonyfarsang
meghatározó szereplõje.

Képviselõ-testületünk Csopak Községért Érdeméremmel fejezi
ki köszönetét Kenyeres Gyulánénak. Kenyeres Gyuláné, Borika,
oszlopos tagja a Nyugdíjas Klubnak. Komoly szerepe van a Közép-
Dunántúli Regionális Nyugdíjas Találkozó és a csopaki Idõsek Nap-
ja lebonyolításában. Töretlen lelkesedéssel látja el a Klub gazdasági
feladatait, a csopaki idõsekért végzett több éves munkája alapján ja-

vasoljuk a kitün-
tetésre.

A következõ
kitüntetet tünk
egy civil szerve-
zet, Csopak
Községért Ér-
demérmet kap a
40 éves fennállá-
sa alkalmából a
Sáner János
Kertbarát Kör.
A Sáner János
Kertbarát Kör
1977. január 10-
én alakult meg
25 fõvel. Alapító
tagjai, középko-
rú munkás, pa-
raszt értelmiségi emberek voltak.

Közös volt bennük a kert, a szõlõ és a bortermelés szeretete. A tag-
ság jelenlegi létszáma 50 fõ. A tagság 1/3-a foglalkozik szõlõ és bor-
termeléssel. A szervezet rendszeresen részt vállal a helyi hagyomány-
teremtõ rendezvényeken, szakmai elõadásokat szerveznek, a faluta-
karítási napokon 2007-tõl a „rizling tanösvényt” tisztítják, kaszálják.

Segítettek a mûveletlen,
beteg szõlõk, parlagfü-
ves területek felderítésé-
ben. Metszés bemutatók-
kal, növényvédõ szerek
alkalmazásáról tartott
elõadásokkal tájékoztat-
ják az érdeklõdõket. A
Kertbarát Kör mûködése
töretlen, pártsemleges
barátok, családok közös
egyesülete. 

A bevezetõben emlí-
tettem ezen a nagyon
meleg, forró nyáron a
dolgozóinknak a példás
helytállását. Megmutat-
kozik a sok elismerésben
és itt kell megemlíte-
nem, hogy az elmúlt

években, amióta bevezették a strandok minõségét mutató Kék Hul-
lám Zászlót, mindig a maximális eredményt idén az 5 csillagot érte
el. Ez nem valósulhatott volna meg a gazdasági ágazat és a strand
dolgozóinak áldozatos munkája
nélkül, ami idén valóban a hihetet-
len tömegeknél még fokozottabb
igénybevételt jelentett. A csopaki
strand a településünk meghatározó
eleme, a turisták nagy része stran-
dunkért látogat hozzánk, választ itt
szállást. Mondhatjuk és ezt statisz-
tikák, felmérések, közvélemény ku-
tatások is igazolják, hogy az egyik
legkedveltebb strand a Balatonon.

A költségvetésnek a strandunk
komoly százalékát teremti meg,
ami további fejlõdésünk záloga.
Örömmel szeretném mondani,
hogy az elmúlt évek áldozatos és
kiemelkedõ munkájáért a Képvise-
lõ-testület Csopak Községért Ér-
deméremben részesíti Béndek
Edit strandgondnokot.
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Kocsis Miklósné

Tóth Gyula, Ambrus Tibor 
és Gyarmati Lászlóné

Kenyeres Gyuláné

A díjat átvette Frick Attila, 
Sáner János Kertbarát Kör elnöke

Béndek Edit



Augusztus 25-én, a csopaki strandon táncgálával zárult pénte-
ken este a közel egyhetes Testvérvárosi Fesztivál.

Csopak testvérvárosai - Lengyelországból Myslenice, Bulgáriából

Kavarna és Erdélybõl Szováta és a házigazda Csopak tánc és ének-

csoportját nézhették az érdeklõdõk az ötcsillagos strand víziszin-

padán. A késõ esti program a lengyel Dixi Band koncertjével zárult.
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Nemzetek tánca és éneke a Balatonnál

Látványos bevonulással, népviseleti ruhában érkeztek 
a fellépõk a strandra

A kavarnai küldöttség jól ötvözte a hagyományos 
és modern zenei elemeket és a táncot

A szovátai gyemekcsoport mindenkit elvarázsolt

Izzott a színpad a Firkin
koncertje alatt

Augusztus 18-án, pénteken este az ír zenét játszó együttes, ve-
gyítve egy kis punk és heavy metál stílussal fantasztikus hangula-
tú koncertet adott Csopakon a Fürdõ utcai színpadon.

A másfél órás koncerten hallhattuk az ismert ír és magyar dalokat,
láthattuk a jövõ, legifjabb magyar Michael Flatley „színpadi produk-
cióját”, akadt egy önkéntes gitáros színpadra felhívott lány és az el-
maradhatatlan ír whiskey sem hiányzott, az egyik lírai számnál
névszerint megszólítottak a nézõtérrõl... Rengetegen táncoltak az ír
zene dallamaira. Egy biztos, hogy a Firkin az ír zene egyik legauten-
tikusabb hazai elõadója.

Szép árbevételt könyvelhet
el idén a csopaki strand

Béndek Edit a csopaki községi strand gondnoka a Csopaki Hírek

érdeklõdõsére elmondta, hogy az extrém melegnek, hõhullámoknak

köszönhetõen a legtöbben a vízben, vízparton kerestek menedéket. A

községi strand meghaladta az idei évre tervezett, egyébként jelentõs,

a jegyértékesítésbõl származó árbevételt – fogalmazott a strandgond-

nok, de azt is hozzátette, hogy hasonló a helyzet a többi balatoni

strandokon is. 

Az ötcsillagos csopaki strand – webkamera



Egyházi személyeket is kitüntettek nemzeti ünnepünk alkal-
mából, augusztus 20-án. Áder János, Magyarország Köztársasá-
gi Elnökének megbízásából, Balog Zoltán, az emberi erõforrások
minisztere, magas színvonalú munkájáért, Magyar Érdemrend
Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést adott át vitéz Ajtós
József László címzetes prépost, esperesnek, Paloznak, Felsõörs,
Csopak, Lovas plébánosának.

Fergeteges néptánccal nyitották meg a Csopak Napokat
Augusztus 17-én, csütörtökön este a Csopaki Táncmûvészeti

Egyesület táncosainak fergeteges mûsorával nyílt meg a hagyo-
mányos Csopak Napok a Fürdõ utcai nagyszínpadnál.

A néptáncosok fellépését hatalmas vastaps követte

Az est sztárfellépõje a Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar volt,
amikorra a színpad elõtti terület csordultig megtelt. Az ismert
slágereken kívül a Nekem a Balaton a Riviéra címû „örökzöld”
slágert rengetegen együtt énekelték az együttesel, rengetegen tán-
coltak, igazi nyáresti Fiesta volt a Balaton-parti településen. A ren-
dezvény ideje alatt számos étel és italkínálatból lehetett kóstolni-
válogatni, csak úgy, mint a kézmûves portékákból.
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Magas rangú állami kitüntetést
vehetett át vitéz Ajtós József

László prépost, esperes

Csopak Nyugdíjas Klub 
szeptember havi programja

Rendezvények:
Szeptember 12. (kedd) Elnökségi ülés. Az idõsek Világnapja

elõkészítése. Októberi feladatok. Civilház. 15. óra.
Szeptember 13. (szerda) Ismeretterjesztõ elõadás. Kottek Petra:

Vizi mentõs és terápiás kutyák. Kultúrház: 16 óra
Szeptember 20. (szerda) Kirándulás Nyitrára.
A Szlovákiai Nyitra város rendkívül sok magyar vonatkozással

rendelkezik, hiszen évszázadokon át magyar város volt. E történelmi
város nevezetességeit fogjuk megtekinteni szakavatott idegenvezetõ
segítségével 2017. szeptember 20-án.

Indulás 6:45-kor a Vasútállomás illetve az iskola elõtti parkolóból.
Egy rövid megálló beiktatása után, 10:30–11:00-kor érünk Nyitrára, ahol
az idegenvezetõ vár bennünket. A város nevezetességeit – Várnegyed,
Felsõváros, Kálvária, Zsinagóga, stb. – az ottani nyugdíjas Klub segítsé-
gével tekintjük meg. A kirándulást, hazafelé Komáromban egy vacsorá-
val zárjuk. A hazatérés várható idõpontja 20 óra. A kirándulás részvé-
teli díja: 6000 Ft + 4 EU (a busz a vacsora és a belépõk).

A kirándulásra szeptember 13-áig lehet jelentkezni (a részvé-
teli díj befizetésével) Albrecht Ferencnénél vagy dr. Károly Gab-
riellánál a 87/446-046, 20/245-1872 telefonszámon vagy a
csopak.nyugdijasklub@gmail.com e-mailon, illetve szeptember-
tõl szerdánként 3-tól 4-ig a Civil Házban.

Szeptember 27. (szerda) Klubdélután. Vetítés, a közkedvelt Ho-
moki Nagy István film. Kultúrház 16. óra.

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

A foglalkozásokat és azok programjait a szakkörök szervezik.
Pénztár és könyvtár minden szerdán 15 és 16 óra között a Civil

Házban.
ElnökségFotó: László György

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.
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Azért, hogy tovább szóljon Csopak lelke a harangból
Mondta Baska Barbara a 20 éves Csopaki Mûvésztelep, 20. ju-

bileumi kiállításán és az azt követõ jótékonysági árverést megelõ-
zõen az augusztus 8-án tartott rendhagyó rendezvényen.

Ambrus Tibor polgármester köszönetet mondott az elmúlt húsz év
mûvészeti tevékenységért a szervezõknek és jelen lévõ fiataloknak, akik
nem kis mértékben öregbítették Csopak jó hírét hazánkban és szerte a
világban. Kihangsúlyozta, hogy az elmúlt két évtizedben számos barát-
ság, szerelem, házasság, gyermekszületés követte a mûvésztelepen el-
töltött idõszakot, az idõközben felnõtté vált mûvészek között.

Baska Barbara azt is elmondta, hogy az elmúlt húsz év alatt közel
ezer fõ fordult meg az alkotói táborokban, hazánk minden tájáról
érkeztek, és szinte az egész világból érkeztek magyar származású
gyermekek a festõi Csopakra.

A keddi nap azért is volt különleges, mert a jótékonysági árverésen
a Mûvésztelep diákjainak, legszebb munkáira licitálhattak résztvevõk.
A licitálást pedig nem más, mint a népszerû Gönczi Gábor mûsor-
vezetõ vezette, hihetetlen közvetlenséggel és nem kevés humorral
megspékelve.

Összesen 39 alkotás került „kalapács” alá, mindegyik alkotás egy-
ségesen tíz ezer forintos kikiáltási áron, ötezer forintos licitemeléssel.
Szerencsére mindegyik kiválasztott alkotás gazdára talált. Volt olyan,
hogy egy-egy mû 35–30–25 ezer forintért kelt el, de az egyik alkotás
a kikiáltási ár tízszereséért, százezer(!) forintért talált új tulajdonosra.
Összesen 685 ezer forinttal járulnak hozzá a szervezõk a Csonka-
torony új harangjának elkészítéséhez!

A 20 éves csopaki mûvésztábort a Baska-Rényi mûvészdinasztia
alapította és vezeti a csopaki nádfedeles házukban. Rényi Katalin festõ
és grafikusmûvész sok évtizedes egyetemi tanári tapasztalatait adja át
a mûvésztelep vezetõjeként, a grafikusoknak, divattervezõnek, festõnek,
filmesnek, fotósnak formatervezõnek, építésznek szól a nyári tábor a
legjobb tanárok-mûvészek-alkotók vezetésével.

Az ünnepi szentmisén részt vett testvérvárosunk,
Myslenice énekkara. Szép énekeikkel emelték

ünnepünk fényét.

Összesen 137 darab régi hímzett falvédõbõl nyílt kiállítás au-
gusztus 26-án, szombaton délután a Csopak Galériában.

Tislér Gézáné dr. Akócsi Katalin magángyûjteményében 300
darab falvédõ található a legrégebbiek 1914–1915-ös évekbõl szár-
maznak – tájékoztatta hírportálunkat a doktornõ. Akócsi Katalin még
1988-ban kezdte el gyûjteni a falvédõket.

A tematikus kiállítást dr. Pilipkó Erzsébet néprajzkutató a Laczkó
Dezsõ Múzeum munkatársa nyitotta meg, aki igen részletes elõadásában
idõrendi sorrendben ismertette a falvédõk megjelenését, azok társadalmi
hatását, szociológiai jelentését. Beszédében kihangsúlyozta, hogy az elsõ
falvédõk még a középkorban jelentek meg, készülhettek szinte bármilyen
anyagból és kerültek be a különbözõ helyiségekbe. Az elsõ német nyel-
vû feliratos falvédõket egy Bécsben megjelent kiadványban tették közre
még 1871-ben-ben. Így jutott el hazánkba is elõször a német feliratokkal
ellátott falvédõk, majd a két világháború között volt hazánkban reneszán-
sza falvédõknek. Elõször a polgári lakásokat díszítették vele különbözõ
feliratokkal, motívumukkal, alakok ábrázolásával majd a falusi környe-
zetben vált igen népszerûvé. Ezt a páratlan gyûjteményt, kiállítási anya-
got bármelyik múzeum megirigyelné és kiállítást rendezne belõle, mert
olyan gazdag tartalommal rendelkezik – fogalmazott a néprajzkutató.

A rendezvényen népdalokkal, versekkel közremûködött a Refor-
mátus Asszonykör.

Régi konyhák falvédõi

Pilipkó Erzsébet
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Partnereink:

Újszülött babák Csopakon
Rádi Csongor
Született: 2017. augusztus 14-én, 3000 g súllyal és 54 cm-rel.
Szülei: Sólyomvári Noémi és Rádi József

Sebestyén Márton
Született: 2017. augusztus 19-én.
Szülei: Varga Beáta és Sebestyén Richárd

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

Gyászhír
Horváth József

életének 76. évében, 2017. augusztus 23-án hunyt el.

Õszinte részvétünk a gyászoló családnak!

Hajrá Csopak SC!
Elkezdõdött a 2017/18-as rangadó. A férfi felnõtt csapat a következõ
idõpontokban lép pályára. Az U19-es mérkõzések az alábbi idõpontok
elõtt 2 órával kezdõdnek.
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
2017.09.17 16:00 TÓTVÁZSONY SE – CSOPAK SC
2017.09.24 16:00 CSOPAK SC – PV 2000 ÖSKÜ FC
2017.10.01 15:30 TALIÁNDÖRÖGD SE – CSOPAK SC
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

Hirdetmény
Csopak Község Önkormányzata a kizárólagos tulajdonát képezõ,

természetben a Csopak, Fecske utca 7–9. szám alatt található és a
csopaki 954/16 helyrajzi számon nyilvántartott „kivett beépítetlen
terület” megnevezésû, 1235 m2 térmértékû ingatlanát értékesítésre
meghirdeti, bruttó 9 509 500,-Ft irányáron.

A helyi építési szabályzat alapján Lf-3 jelû – Falusias lakóterület
övezetbe sorolt ingatlanon egy legfeljebb 4 önálló rendeltetési egységet
magában foglaló épület helyezhetõ el.

A 20/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi
Építési Szabályzat és Szabályozási Terv a www.njt.hu honlapról le-
tölthetõ, vagy a szabályozással kapcsolatban a foepitesz@csopak.hu
címen tájékoztatás kérhetõ.

Az ingatlannal kapcsolatban érdeklõdni személyesen a Csopaki
Közös Önkormányzati Hivatal Településüzemeltetési és Vagyongaz-
dálkodási Irodájában (8229 Csopak, Petõfi Sándor utca 2.) lehet
ügyfélfogadási idõben (H., Sz.: 800–1200, 1300–1500 és P.: 800–1200),
vagy telefonon a 87/799-106 telefonszámon.

Az írásos vételi ajánlatot a Csopaki Közös Önkormányzati Hiva-
talba (8229 Csopak, Petõfi Sándor utca 2.) kérjük eljuttatni. A beér-
kezett ajánlatok alapján versenytárgyalásra kerül sor az önkormányzat
vagyonrendeletében foglaltak szerint.

Csopak, 2017. augusztus 11.
Tisztelettel: Ambrus Tibor polgármester

A The Cobacabana show teljesen
felforrósította a csopaki strandot

a VII. Csopakabana rendezvényen!
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