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Újra itt a Csopaki Nyár
 

 

A pünkösdi hétvégétől hivatalosan is látogatható a csopaki 
strandfürdő. Változatlan minőségű, széles körű, családbarát 
szolgáltatásokkal, megújult környezettel, huszonnégy órás nyitva 
tartással. 
- A strandon elvégeztük az ilyenkor szükséges karbantartási, parkosítási 
munkálatokat. Látványos változás, hogy két új pénztárépülettel bővült az 
infrastruktúránk a keleti, valamint nyugati bejáratoknál – válaszolta a 
Csopaki Hírek kérdéseire Eszenyi Bernadett strandvezető. Az 
önkormányzat közreműködésével végrehajtott beruházással a korábbinál 
modernebb, esztétikusabb környezetben tudjuk kiszolgálni a települési 
strandra érezőket. Idén is meg tudtuk újítani a létesítmény arculatához 
kapcsolódó zöldfelületeinket, három fűzfát ültettünk a csúszdához - mondta 
el lapunknak Eszenyi Bernadett. (folytatás 2. oldalon  "Két új jegytípust 
vezetnek be" címmel)

Kinyitott a strand

Az újságot kérje a postai kézbesítőjétől!

Tíz év, több mint félszáz klub részvételével, ötezer főt is meghaladó 
látogatóval. Idén is Csopakon tartották a Közép-Dunántúli Nyugdíjas 
Találkozót, amelyre ezúttal tizenhét csoport közel félezer tagja érkezett 
a Balaton partjára. Helyszíni beszámoló.
A Fürdő utcai parkoló színpadán egybegyűlteket Guáth Imre, a Csopaki 
Nyugdíjas Klub vezetője, önkormányzati képviselő köszöntötte, aki 
egyúttal háláját fejezte ki minden résztvevőnek, önkéntes segítőnek az 
elmúlt tíz évben tapasztalható munkájáért. A házigazda a Csopaki Híreknek 
elmondta, hogy immár a számok tükrében is hagyománnyá váló rendezvény 
alapötlete 2003-ra nyúlik vissza. (Folytatás a 2. oldalon „Regionális 
összejövetel – tizedszer” címmel)

Jubileumi nyugdíjas 
találkozó Csopakon

Gőzerővel    készül    a    község    a    nyári   idegenforgalmi    szezonra. 
A május 19-i hétvégén a Balatoni Hajózási Zrt. szakemberei töltötték 
fel homokkal a kisgyermekes családok által előszeretettel látogatott 
strandrészt.
- Az utóbbi évekhez hasonlóan idén is  megrendelte önkormányzatunk  a 
homokpad feltöltést, jelenleg 350 köbméternyi balatoni homokot szórnak 
szét a vízimentő torony és a napozó sziget között, ezzel mintegy 450-500 
négyzetméternyi, biztonságos napozó és gyermek homokozó kialakítására 
kerül sor  - nyilatkozta a balaton.vehir.hu portálnak Ambrus Tibor  
polgármester.
                                                                                         (munkatársunktól)

Megújult a strandi homokpad

Új jegypénztár a strand nyugati végén

Tizedszer (forrás: balaton.vehir.hu)

Hajnal (Tombor Balázs grafikája)

Zúdul
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Újra itt a csopaki nyár

Bár az időjárás egyelőre kiszámíthatatlan, a Balaton vize a sekélyebb 
partközeli szakaszokon eléri a sokaknak lélektani a 20 fokot. Lassan 
vége a tanításnak, sokasodnak a vendégcsalogató rendezvények. A 
június végi Balatoni Hal- és Borünneppel startol a településen az 
idegenforgalmi szezon. Beharangozó a nyári programokról.
A strand megszokottan jó minőségű, folyamatosan bővülő szolgáltatásai 
mellett Csopak rendezvénynaptára is megtelt a következő hónapokra. 
Június 22. és 24. között a Balatoni Bor és Halünnep a kulturális, gasztro- és 
folkrólprogramokkal várja a településre látogatókat. Június 23-án ismét 
jelzőtüzek nyúlnak a csopaki történelmi borvidék pincéinél, indulhat a 
napkeltéig tartó kincs-, pontosabban borkereső túra. Második alkalommal 
rendezik meg július 6-7-én az elmúlt évben nagy sikert aratott 
„Pincenyitogató Fesztivált”, ahol a csopaki bor és a kulinária szerelmeseié 
lesz a főszerep. A nyár derekán öt alkalommal a község borosgazdái 
mutatkoznak be a „Kedd Esti Borestek” keretében. 
A település 2012-ben sem marad tehetségkutató nélkül: júliusban és 
augusztusban a strandon bontogathatják szárnyaikat a Balaton leendő 
megasztárjai és kiscsillagai. A szájhagyomány szerint a csopaki fröccs – 
mértékletes - fogyasztása az agytekervények működését is serkenti, 
szüksége is lesz erre azoknak, akik neveznek a csopaki „VIII. Parti 
Ultipartira” a július 19-22. közötti "Fröccsfesztiválon". A helyi borok 
jótékony hatásait demonstrálva, vélhetően a hangok tisztábban szólnak 
majd azoknál, akik a „Csopak Hangja Karaoke Fesztivál” mellett aktív 
résztvevői lesznek a balatoni borhetek mintájára szerveződő 
Fröccsfesztiválnak. Augusztus 3-5. között újra nyit a „Csopakabana”, a 
tánc, ritmus, a hétvégéje, mondhatnánk egy cseppnyi csopaki Latin-
Amerika. Augusztus 16-20 között rendezik meg Csopak talán legrégebbi 
rendezvényét, az 1977-ben útjára indult „Csopak Napokat”, a helyi borok 
ünnepét. A bornapokon a községe látogató vendégeket szórakoztató 
programok garmadája és természetesen a helyi zamatos borok széles 
választéka várja. A helyi idegenforgalmi szezont – mert minden jó, ha jó a 
vége – idén is a Heppiend Fesztivál zárja szeptember 7-9. között.
                                                                                         (munkatársunktól)

- A strandi jegyárakat az infláció és az év eleji áfa emeléshez igazítva, 
minimális mértékben emeltük meg, így a napi teljes árú belépőjegy ára 650, 
a kedvezményes belépőké 450 Ft-ra változik. Továbbra is kedvezményes 
belépőket tudunk biztosítani a Riviéra Kártyával rendelkezőknek. A 
létesítmény vezetője újdonságként emelte ki, hogy 2012-től két új, a 
fogyasztási szokásokhoz igazodó jegytípust is bevezet a fenntartó 
önkormányzat: a nyári szezon ideje alatt elérhető lesz a 10 alkalomra szóló 
bérlet, valamint a két felnőtt és legfeljebb négy gyermek együttes 
belépésére feljogosító ún. „családi jegy”. Az előbbi ára 6000 Ft, amíg az 
utóbbié 2000 Ft lesz. A helyi üdülőtulajdonosokra vonatkozó kabinbérleti 
díjak és jegyárak nem változnak ebben az évben. A csopaki strand 
célcsoportjai továbbra is a kisgyermekes családok, valamint az aktív 
kikapcsolódásra vágyók lesznek, ezt bizonyítja, hogy a 2012-es szezonban 
is számos animációs szolgáltatással, 24 órás nyitva tartással várják a 
fürdőhelyet felkereső fiatalokat és időseket.
                                                                                                             (m.i.)

Két új jegytípust 
vezetnek be

Tíz évvel ezelőtt a martonvásári idősek klubja keresett meg bennünket egy 
regionális piknik kezdeményezésének gondolatával. Ambrus István elnök 
úr elképzeléseit nemcsak az országos ernyőszervezet, de a helyi 
önkormányzat is örömmel fogadta, amely jó kapcsolat, együttműködés 
azóta is jellemzi a találkozókat – mondta el Guáth Imre. - Csopak 
szempontjából több pozitívum is kiemelhető a találkozók tekintetében: 
egyfelől gyakorlatilag ennek a kezdeményezésnek köszönhetjük, hogy a 
településünkön is létrejött egy önálló klub, amely azóta is aktív résztvevője 
környezete társadalmi életének. Másfelől kijelenthető, hogy a kulturális 
alapú, kölcsönösségen nyugvó együttműködések értékes közösségeket 
tudnak kovácsolni határokon innen és túl egyaránt. Nem utolsó sorban pedig 
elmondható, hogy a Közép-Dunántúli Regionális Nyugdíjas Találkozók a 
falu arculatára, megítélésére is építő hatással vannak – zárta gondolatait a 
helyi nyugdíjas klub elnöke.

Regionális összejövetel – tizedszer

A szervezők képviselőjét követően Ambrus Tibor, Csopak polgármestere üdvözölte az egybegyűlteket, kiemelve azt az eseményre a kezdetektől fogva 
jellemző összefogást, alkotó erőt, amely példa lehet a fiatalabb generációk előtt is. A település vezetője köszöntőjében kifejtette, hogy az aktív éveit 
munkával töltő idősek rászolgáltak a társadalom megbecsülésére.
A rendezvényen jelen lévő Jankovics Györgyi, a Nyugdíjasok Országos Szövetségének elnöke elismerően szólt a Csopak Nyugdíjas Klub szervezői 
munkájáról, ami után Demeter Ferenc, a Veszprém Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmének képviselője emléklapokat adott át az elmúlt tíz évben 
kiemelkedő teljesítményt nyújtóknak.
A hagyományokhoz hűen 2012-ben sem maradtak el a színes színpadi, kulturális programok, amelyeken kívül – többek között -  „kisvonatos” panoráma 
körút borkóstolóval, balatoni sétahajózás és ingyenes egészségügyi szolgáltatások várták a Csopakra látogató időseket.
                                                                                                                                                                                                                                          (m.i.)

Guáth Imre 
(forrás: balaton.vehir.hu)

Június 1-jén Csopakon ülésezett a városok, Falvak Szövetsége 
Kulturális Régió. A rendezvényen a települést képviselő Ambrus Tibor 
polgármester mellett részt vett Halász János az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának államtitkára, valamint Kontrát Károly a 
Belügyminisztérium parlamenti államtitkára is. 
A Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió létrehozásával Debrecen 
város egy olyan nemzetközi kulturális egyesület létrejöttét kívánta 
elősegíteni, amelyet a régió településeinek önkormányzatai, egyházai, 
kulturális és civil közösségei együttesen alapítanak.
A Városok, Falvak Szövetsége identitását a közös kulturális hagyományból 
vezeti vissza. Tagjai – közöttük a balatonfüredi térséghez kapcsolódó 
Csopak, - arra törekszenek, az egyszer már kialakult kapcsolódásokat újra 
felépítsék, a meglévőket megerősítsék. Elsődleges céljuk egy olyan 
kulturális hálózat kiépítése és fenntartása, amely lehetővé teszi egymás 
kulturális értékeinek megismerését és megismertetését, s ennek kapcsán 
közös projektek kidolgozását a kultúra különböző területein. A 
kezdeményezés keretében Csopak nyári kulturális programjai keretében 
vendégül látja a Hajdúböszörményi Ifjúsági Fúvószenekart (július 20.), 
valamint a Cucás Folk Band együttest (augusztus 16.).
                                                                                                             (m.i.) 

Közösen a kultúráért
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Érezhető az éghajlatváltozás hatása a Balatonon Miközben a Balaton 
"viselkedése" megváltozott, az ország szinte semmit sem költ az ezzel 
kapcsolatos kutatásokra, holott fel kellene készülni arra, hogy pár 
évtized múlva növekszik a szárazság, ami kihathat az érzékeny, sekély 
víz üdülő-tóként való hasznosítására - hangzott el azon a Közép-
dunántúli Vízügyi Igazgatóság szervezte siófoki szakmai napon, amely 
a Balatonnal kapcsolatos sürgetővé vált kérdéseket feszegette.
Az ezredforduló óta átlag alatti mennyiségű csapadék hullott a Balatonra - 
kivéve a 2010-es évet -, és hatszor fordult elő, amire az 1921-óta zajló 
mérések óta korábban nem volt példa, hogy több vizet vesztett a tó, mint 
amennyi belekerült, vagyis negatívvá vált a vízmérlege - summázta a 
helyzetet Varga György, a VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási 
Kutató Intézet tudományos főmunkatársa a közel száz fős, szakemberekből 
és laikus érdeklődőkből álló közönség előtt. Szerinte aggodalomra ad okot, 
hogy az 1970-es évek óta jelentősen csökkent a vízgyűjtőkből a tóba folyó 
víz mennyisége. A következő évtizedekben az éves közép-hőmérséklet 2-3 
Celsius-fokkal emelkedhet, a globális felmelegedés hatására nem 
fenntartható állapot alakulhat ki a Balaton turisztikájában, amit vagy 
szabályozással kell kezelni, vagy alkalmazkodni kell hozzá - mondta a 
szakember, aki az utóbbi megoldást preferálja. A jelenlegi helyzetről szólva 
hozzátette: az elmúlt időszakban 81 centiméteres volt a Balaton vízállása, 
ami a borúlátóbb előrejelzések szerint a szezon végére 60 centiméter 
alattivá, vagyis szélsőségesen alacsonnyá válhat. Ennél volt már sokkal 
rosszabb is a helyzet, hiszen a 2003-ban mért legalacsonyabb vízállás 23 
centimétert mutatott - tette hozzá. Nováky Béla, a műszaki tudomány 
kandidátusa (MTA), a Nobel-békedíjas ENSZ Éghajlat-változási 
Kormányközi Testület (IPCC) értékelő jelentésének egyik szerzője a 
számítási módszereket is bemutatva vezette le, hogy a Balaton életében 
2000 előtt kisebb változásokat, periódusokat lehetett észlelni. 2000 után 
azonban külső hatásokra jelentősen megváltoztak a tó "belső 
örvényszerűségei", vagyis az éghajlatváltozás éreztetni kezdte hatását.
Hangsúlyozta, nagy a bizonytalanság abban, hogy hogyan alakul a térség 
éghajlata a jövőben, és annak milyen hatásai lesznek, de fel kell készülni 
erre a bizonytalanságra is. Hangsúlyozta, a közép-európai tavak 
fenntartható használatának elősegítését célzó EULAKES projekt 
előrejelzései szerint pár évtized múlva számottevően szárazabbá válthat a tó 
körüli éghajlat. 2015-2020-ig még nem várható jelentős változás, így van 
idő felkészülni, és megfelelő vízgazdálkodási stratégiát kidolgozni.
Pomogyi Piroska a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakembere a 
balatoni nádasok új felmérésének eredményeiről számolt be. Szólt arról is, 
hogy módosítani kellene a jelenlegi, nádasokat védő jogszabályokat, hiszen 
főként a tó északi partján a minőségi nádasok több helyen ellehetetlenítik  a
tóhasználatot. 
                                                                                          (MTI hír nyomán)

Érezhető az éghajlatváltozás 
hatása a Balatonon

A legújabb fejlesztéseknek köszönhetően az ország legpontosabb, rendszeresen frissülő meteorológiai jelző rendszere működik a Balatonnál, az 
idei szezontól a tó három medencéjében működtetve a viharjelző szolgálatot - hangzott el a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az 
Országos Meteorológiai Szolgálat Siófoki Obszervatóriuma és a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) által közösen tartott balatonföldvári 
sajtótájékoztatón.
Heizler György, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakértője arról számolt be, hogy 8 ország 16 szervezete vesz részt abban az INCA 
projektben, amelynek fejlesztései is hozzájárultak ahhoz, hogy a balatoni viharjelzés a korábbi két egységesről három egységesre térhessen át, és a 
kistérségek időjárásai viszonyaihoz pontosabban igazodjon a működtetésük. Az új felosztással egy Keszthelytől Badacsonyig tartó nyugati, egy 
Badacsonytól Tihanyig tartó középső és egy Tihanytól Keneséig tartó keleti medence jött létre. A három szektor kialakítása érdekében Fonyód-Bélatelepen 
és a Balatonlábdihegyen új fix viharjelző állomásokat építettek, és a rendszert további 14 mobil állomással egészítették ki. 
A program meteorológiai lelke az INCA finom felbontású előrejelzési rendszere, amelyet egy uniós pályázat keretében tesztelnek. A Balaton térségére 
különösen nagy felbontású, 1 kilométeres térbeli felbontást is lehetővé tevő számítások készülnek. Ennek eredményeként a tömegeket érintő zenei, 
kulturális és gasztronómiai fesztiválok biztonsága jobban garantálható, és a szervezők is jobban felkészülhetnek a várható körülményekre. A pontos 
előrejelzésnek fontos szerepe van a viharjelzésen túl a vízi mentésben és a kárelhárításban is. Az aktuális időjárási helyzetet, például egy vihar közeledtét, 
erősségét és haladását egy önmagát frissítő honlapon is figyelemmel lehet már kísérni, akár okostelefon segítségével.
Azért, hogy a strandolók, vízibiciklizők, horgászok, csónakázók, szörfözők és vitorlázók is értelmezni tudják a balatoni viharjelző rendszer jelzéseit, új 
táblákat fognak elhelyezni a strandokon, vízparti kempingekben, gyermektáborokban, szállodákban, közösségi üdülőkben, tömegrendezvényeken és 
kikötőkben. Molnár Gábor, a Balatoni Fejlesztési Tanács munkaszervezetének vezetője arról számolt be, hogy a közbiztonsági keretből szeretnék a pontos 
balatoni meteorológiai előrejelzés helyi adatait hozzáférhetővé tenni az önkormányzatok - és általuk mindenki - számára, ehhez még várják az illetékes tárca 
jóváhagyását.
                                                                                                                                                                                                             (Magyar Távirati Iroda)

Megújult és pontosabbá vált a balatoni viharjelzés

Gyakorlatilag ellepték a Balaton északi partját a pünkösdi hétvégén a 
ködös Albionból származó kultikus kisautók: a Minik.  A 2012-es 
világtalálkozót első alkalommal rendezték meg a kelet-közép-európai 
térségben. A nagy érdeklődéssel kísért rendezvényre többek között 
angol, német, osztrák ukrán, svéd vendégek is érkeztek. A  több mint 
másfél ezer gépkocsit felvonultató megabuliból Csopakra is jutott egy 
kis szelet.
Az 1978 óta megrendezett világtalálkozókra Európa csak harminc 
országának számtalan Mini Morris klubja gyűlik össze a rendszerint színes 
programokkkal, fergeteges bulikkal tarkított egy pár napos vidám kulturális 
seregszemlére. A 2012-es világtalálkozó egy kísérőprogramjának Csopak 
adott otthont a Balatonfüredre igyekvő, regisztrált résztvevők egy kis része 
ügyességi verseny-, valamint tájékozódási feladatokat hajtott végre. 
A május utolsó hétvégéjére összegyűlő miniseket kiváló idő és gazdag 
programkínálat fogadta Balatonfüreden: a szlalomversenyen keresztül az 
alkatrészvásáron át egészen a Mini esküvőig. Az autós kavalkád fénypontja 
az az autós felvonulás volt, amelynek keretében százával lepték el a 71-es 
főutat az 1950-es évek vége óta gyártott brit csodabogarak. 
                                                                                                             (m.i.)

Mini Világtalálkozó 2012

Minik, sorban
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„Kérve kérem, mikor fáj az életem, igaz szívvel segítsen nekem.” – hangzott 
el az iskola tanulói által közösen énekelt dalban a május 4-én rendezett 
Anyák napi gálaünnepségen. Idén sem csak az anyákhoz, nagymamákhoz 
szóló műsorokat láthattak a hozzátartozók, hanem az eddigi évekhez 
hasonlóan, olyan produkciókat is csokorba kötöttek a pedagógusok, 
melyeket az idei tanévben sajátítottak el a gyerekek. Versek, mesék, 
hangszeres előadások, néptánc bemutatók tették változatossá a Csopaki 
Általános Iskola 2011-2012-es tanév gáláját.
                                                                                                   (Fülei Réka)

Anyák napi gála

A gyermeknap története 1920-ig nyúlik vissza. Elsőként Törökországban 
ünnepelték meg a gyermeknapot, később azonban az ENSZ létrehozta az 
Egyetemes Gyermeknap intézményét. A második világháborút követően 
abbamaradt az ünneplés.  Az első gyermeknapot 1950-ben tartották a 
Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség határozata alapján. A női szervezet 
célja a háború sújtotta országok gyermekeinek megsegítése volt. 
Hazánkban 1930 óta tartanak gyermeknapot, minden évben május utolsó 
vasárnapján. Ezen a napon országszerte számos program várja a 
gyermekeket és családjaikat.
Csopakon az iskola és az óvoda közös szervezésében május 25-én tartottuk 
a gyermeknapot, melynek az iskola udvara adott otthont. A gyermekeket 
szikrázó napsütés és színes programok várták. Népszerű volt a lufibohóc, 
aki egész délután kitartóan tekerte a különböző formájú lufikat a kígyózó 
gyerekseregnek. Akinek alkotni volt kedve, színes simlédereket készíthetett 
és különböző technikákkal karkötőket fonhatott a csopaki óvó nénik 
irányításával. A nagyobbak körében nagy sláger volt a hennafestés, és 
kreatív alkotások készültek parafadugóból is.
Kicsik és nagyok egyaránt nagy örömmel ugráltak a trambulinban, az 
iskolások pedig szívesen lovaskocsikáztak a falun keresztül. A focipálya 
mögött íjászkodás várta a gyermekeket, az iskolások vidáman csatáztak a 
játszótér mellett felállított „rongylabda várban”.  Az iskola tornatermében a 
veszprémi Anakonda Rock & Roll Club és a Hemo Winner Versenytánc 
Egyesület táncosai szórakoztatták a közönséget látványos profi 
produkcióikkal.
A programokkal egy időben az óvoda és iskola dolgozói lángost sütöttek és 
üdítővel, jégkrémmel kínálták a gyermeksereget. A gyermeknaphoz az 
időjárás is kegyes volt. A programokat egy rövid záporral zártuk, azért 
mindenki vidáman és önfeledten töltötte el a családias hangulatú délutánt.
A csopaki gyermeknap az ősszel megrendezett szülők-nevelők bálján 
befolyt összegből és a külön erre az alkalomra felajánlott támogatásokból 
valósult meg, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni.
                                                                                         (Szücs Zsuzsanna)

Vidám gyermeknap 
Csopakon

Május 22-én n a Csopaki Általános Iskola 1-2. osztályosai emlékezetes 
látogatást tettek a balatonfűzfői Balaton Csillagvizsgálóban.
Szabó Róbert csillagász és Kocsis Antal szakkörvezető előadása után csak 
úgy záporoztak a kérdések. Bár aznap egész nap zuhogott az eső, és így a 
Nap távcsöves megfigyelése elmaradt, az égiek megkegyelmeztek a 
csoportnak és a kupola kinyílhatott, a gyerekek belenézhettek a távcsőbe. A 
lapunkhoz is eljutó szülői visszajelzések alapján nincs oka aggodalomra a 
hazai csillagász társadalomnak: a csopaki ifjak közül többen is jelezték, a 
jövőben a tudomány jeles képviselői, ismerői szeretnének lenni, amin kívül 
ténykényt könyvelhető el az is, hogy az idei karácsonyi kívánságlisták egyik 
legnépszerűbb portékája várhatóan a távcső lesz.
                                                                                         (munkatársunktól)

Fűzfői kiscsillagok...

1887. május 10-én alakult meg Budapesten az Önkéntes Mentőegyesület 
Kresz Géza fővárosi kerületorvos kezdeményezésére. A mentés ügye 1948-
ig a társadalmi egyesületek kezében maradt, akkor jött létre az Országos 
Mentőszolgálat és ez által a mentés állami feladattá vált. Napjainkban az 
Országos Mentőszolgálat irányítja a különböző mentőszervezetek 
működését, szakembereket képez. Május 10-ét a szolgálat születésnapjává 
nyilvánították, ekkor ünnepeljük a mentők napját Magyarországon. Ezen a 
napon kitüntetéseket, jutalmakat adnak át az életmentésben élenjáró 
orvosoknak, mentősöknek, egészségügyi dolgozóknak. 
A mentők napja alkalmából az ország minden mentőállomásán nyílt napot 
tartanak. A csopaki nagycsoportos óvodások meghívást kaptak a 
balatonfüredi mentőállomásra. A nyílt nap célja, hogy a gyerekek 
bepillantást nyerjenek a mentősök munkájába, közelebbről 
megismerhessék a mentőautókat, azok felszerelését, a mentések során 
használatos eszközöket.
A füredi mentőállomás dolgozói egy rövid interaktív bemutató keretén belül 
megmutatták az óvodásoknak az eszközök használatát a gyakorlatban is.  
Egy balesetet "szimuláltak" a gyerekek bevonásával  - ők játszották a 
sérültet és a mentősöket is - , majd ellátták a beteget: nyakrögzítőt tettek rá, 
és gerinchordággyal megmozdítva vákuummatracba helyezték. Ezután 
feltették rá a vérnyomásmérőt és az EKG-t, illetve a pulzoxymétert, amely a 
pulzust és vér oxigénszintjét mutatja. Mindezt természetesen szakszerű 
magyarázat kísérte, hogy mit miért kell tenni. A program zárásaként  a 
gyermekek megnézhették a sárga mentőhelikoptert is.
                                                                                                     (Szücs Zs.)

Mentőállomáson jártak 
a csopaki óvodások

Jump!

Csillagvizsgálatra fel!

A füredi mentőállomáson
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Május 19-én tartotta hagyományos falutakarítását  a Sáner János Kertbarát 
Kör. Az önkéntes munka keretében a civil szervezet munkatársai rendbe 
tették a Petőfi utcai Olaszrizling Tanösvényt és környezetét.

Önkéntes kertbarátok

Szemelvények a Csopak Nyugdíjas Klub májusi programjaiból

Május 2-án az óvodások műsorral köszöntötték a nagymamákat, dédnagymamákat.
„Köszönet az életért” ezekkel a szavakkal köszöntötte Guáth Imre a klub elnöke a már 
hagyományossá vált anyák napi ünnepségen megjelent nagymamákat és 
dédnagymamákat.Elmondta, hogy az édesanyáknak mindig kijár a tisztelet az elismerés és 
a megbecsülés. A termékenységet, a szülést, a születést ők testesítik meg, melyet a világon 
mindenütt megünnepelnek.  Az anyaság a legszebb és legfontosabb női hivatás, melyet 
nem homályosíthat el sem a politikai karrier, sem az üzletasszonyi siker. Sajnos a 
háborúkkal, válságokkal terhelt világunkba egyre nehezebb ennek a szép és 
felelősségteljes hivatásnak megfelelni. Nem véletlen, hogy rohamosan csökken a 
születendő gyerekek száma. Erre először az Egyesült Államokban figyeltek fel és 1914-
ben tartották meg az első Anyák napi megemlékezést. Hazánkban a népi írók – Móricz és 
társai - a múlt század húszas éveiben kongatták meg a vészharangot az egyre jobban 
térhódító egykeség miatt. Hatására 1925-ben került sor az első anyák napi ünnepségre, és 
három évvel később vált állami ünneppé. Az óvodások nagy szorgalommal készültek a 
köszöntésre. Nevükben az Óvoda vezetője Tóthné Ferenc Henriett köszöntötte a 
nagymamákat. A gyerekek műsorral - mely nagy sikert aratott -, egy szál virággal és az erre 
az alkalomra készített ajándékkal kedveskedtek és fejezték ki szeretetüket és tiszteletüket. 

Május 9.: Madarak és fák napja
Az ember ősidők óta tiszteli és csodálja a fákat, az erdőt és a madarakat. És jó módjában mit 
csinál az ember: írtja az erdőt, kivágja a fát és pusztítja a madárvilágot. Ez a pusztítás olyan 
méreteket öltött, hogy szükség lett fellépni a környezet védelme érdekében. Hazánkban az 
1902. évi természetvédelmi törvény 64. §-a szerint május 10-e a Madarak és fák napja. A 
Nyugdíjas Klub a Plul malomnál tartott összejövetelén - piknikén - erre a napra akarta 
felhívni a figyelmet, hiszen ma is időszerű felszólalni a környezet érdekében. A szép 
számmal összegyűlt nyugdíjasok egy kellemes délutánt töltöttek el a nagyon szépen 
kialakított Plul malomnál.Ehhez az ünnephez kapcsolhatjuk a dr. Mészáros Tamás a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársának a tájvédelmi tevékenységükről, a növény 
és állatvilág fajvédelméről május 23-án a Kultúrházban tartott előadását. Bemutatta az 
országunkban már csak kevés helyen előforduló tátorjánt, amit Balatonkenesén még 
megtalálhatunk. A növény a legelőket kedveli, de a legelő területek fogytával a növény 
előfordulása is megfogyatkozott. Veszélyeztetettek a lápot kedvelő növények is, mivel a 
hol sok eső, hol az aszály jelent gondot. Fontos feladatuk, a régi, itt honos gyümölcsfajták 
felkutatása és azok elszaporítása. Figyelik az itt élő madarak életét és keltető helyek 
kialakításával segítik szaporodásukat. Érdekes volt hallani a ragadozó madaraknak a 
természetben milyen fontos szerepet játszanak a fajok erősítésében, hiszen minden 
ragadozó a leggyengébb egyedeket szerzi meg magának. A vakondról szólva, 
figyelmeztetett bennünket, hogy igaz időként kifordítja a növényeinket a kertben, de a sok 
kártevő elpusztításával komoly hasznot is hajt. Nagy érdeklődéssel hallgattuk és néztük az 
előadást, választ kaptunk a felmerült kérdéseinkre és sok hasznos dolgot tudtunk meg.

Színház látogatás: C. Goldoni: Chioggiai csetepaté.
Goldoni a komédia nagymestere volt, mai napig a legtöbbet játszott színpadi szerzők 
egyike. Darabjaihoz minden velencei pletykát felhasznált, a címben szereplő Chioggia, 
Velence egyik elővárosa is személyes ismerőse volt, hiszen maga is töltött ott egy kis időt 
bíróként. Sokat tudott az egyszerű emberek hétköznapjairól, a darabban is erről kaptunk 
ízelítőt. Apróságokból, pletykákból nagy veszekedések majdnem tragédia alakult ki, de 
érkezett a bölcs bíró aki megpróbált rendet csinálni a felbolydult kikötőben.

A félév zárása
A nyári szünet előtt, még egy feladat várt a Nyugdíjas Klubra. A Klub férfi tagjai által május 
1-jére a Civil Ház udvarán felállított májusfát kellett kitáncolni.Május 30.-án a Civil Ház 
udvarán megterített asztalok várták a klubtagokat, a bográcsban főt a finom paprikás-
krumpli és még egy kis sütemény, bor is került az asztalra. A Klub táncos lábú asszonyai 
zeneszó mellett tánccal búcsúztatták a májusfát. (Reméljük jövőre is lesz!) Az asszonyok 
nem felejtkeztek arról, hogy a Klub férfi tagjai márciusban megemlékeztek a Nőnapról, mi 
az Ivónap alkalmából sörrel kedveskedtünk a Klub férfi tagjainak. A jó hangulatnak csak az 
időjárás nem kedvezett, 5 óra tájban gyülekeztek a felhők és nagy cseppekben eleredt az 
eső. Mire összepakoltunk kitisztult az ég, de a mulatságnak már vége lett. Szeptemberben 
nyitunk ismét a tagságnak és mindenkinek jó nyarat kívánunk. 
                                                                                                                                (CsNyK)

Anyák napja

Madarak és fák napja

Nyugdíjas találkozó

Májusfa kitáncolása

Sürögtek-forogtakMég 210 km Egerig
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6 Közérdek
CSOPAKI Hírek
Csopak Község közéleti havilapja

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 
Csopak Község Önkormányzat Képviselő-
testületének döntése alapján a Polgármesteri 
Hivatalban

2012. július 30. napjától
2012. augusztus 10. napjáig,
valamint
2012. december 20. napjától
2012. december 31. napjáig
igazgatási szünet lesz.

Ezen időszak alatt a Polgármesteri Hivatalban az 
ügyfélfogadás szünetel.

Azonnali intézkedést igénylő anyakönyvi 
ügyekben hétfői és szerdai napokon 8-12 óra 
között a 20/423-9572 ügyeleti telefonszám 
hívható.

A kérelmeiket Tisztelt Ügyfeleink postai úton 
juttathatják el a Polgármesteri Hivatalba. 
Rendkívüli helyzetben a következő ügyeleti 
szám hívható:+3620/915-8032
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Ügyfeleket, 
hogy sürgős ügyekben még az igazgatási szünet 
előtt keressék fel Polgármesteri Hivatalt.

Együttműködésüket és megértésüket meg-
köszönve. 
                                   Réthalmi Ilona  mb. jegyző

Csopak Község Önkormányzata a vagyonáról szóló, többször módosított 11/2004.(VII.21.) ÖKT 
számú rendelet 13.§ (1) bekezdése értelmében nyílt versenytárgyalás útján történő értékesítésre 
meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képező csopaki 1846, 1847, 1848, 1851 és 1852 helyrajzi 
számú ingatlanokon nyilvántartott, műemléki védettség alatt álló „Budai villát” az alábbiak 

1. Az ajánlatkérő neve, címe:           
Csopak Község Önkormányzata
 8229 Csopak, Petőfi Sándor utca 2.
 06 87/446-250/16
 
2. Az árverési hirdetmény tárgya:
a) Csopak 1846, 1847, 1848, 1851, 1852 helyrajzi számú ingatlanok együttes értékesítése
b) Az ingatlanok adatai:
1846 helyrajzi számú ingatlan  (műemlékvédelem alatt áll)
 - megnevezése: kivett, lakóház udvar 
 - területe: 661 m2 összterület, amelyet útszabályozás érint
 1847 helyrajzi számú ingatlan (műemlékvédelem alatt áll)
 - megnevezése: kivett, lakóház udvar 
- területe: 250 m2 összterület, amelyet útszabályozás érint
1848 helyrajzi számú ingatlan (műemlékvédelem alatt áll)
- megnevezése: kivett, lakóház udvart
- területe: 635 m2 összterület, amelyet útszabályozás érint
1851 helyrajzi számú ingatlan (műemlékvédelem alatt áll)
- megnevezése: gyümölcsös és gazdasági épület (termőföld)
- területe: 617 m2 összterület
1852 helyrajzi számú ingatlan (műemlékvédelem alatt áll)
- megnevezése: gyümölcsös (termőföld)
- területe: 582 m2 összterület, amelyet útszabályozás érint
 c)   Hasznosítási lehetőségek: a 16/2003. (XI. 01.) önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési 
Szabályzat és Szabályozási terv alapján Mk jelű (kertes mezőgazdasági) övezetbe sorolt. A 
szabályozás a www.csopak.hu honlapról letölthető.
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és a kulturális örökség védelméről szóló 
2001. évi LXIV. törvényben foglaltak alapján az ingatlanokra vonatkozóan a Magyar Államot, a 
termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 10. §-ában meghatározott jogosultakat a termőföld eladása 
során elővételi jog illeti meg.
 
3. Kikiáltási ár:  39.000.000,- Ft + Áfa induló licit ár
 
4. Az árverésen való részvétel feltétele:
 
a) A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 6. és 7. §-ában foglaltak értelmében termőföld 
tulajdonjogát belföldi jogi személy és jogi személyiség nélküli más szervezet (kivétel: Magyar Állam, 
önkormányzat, közalapítvány), valamint külföldi magán- és jogi személy (kivétel: 7. § (2) bekezdés) 
nem szerezheti meg.
b) 1.950.000,- Ft összegű bánatpénz beérkezése az önkormányzat költségvetési számlájára 
(11748069-15428701) és ennek igazolása a versenytárgyalás megkezdése előtt.
c)  Képviseleti jogosultság igazolása természetes személy esetén családi és utóneve, ideértve a 
születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét, továbbá a személyi 
azonosítóját, adóazonosítóját, adószámát, állampolgársága megjelölését, statisztikai számjellel 
rendelkező szervezet pályázó: megnevezését, statisztikai azonosítóját, székhelyét, a bírósági, illetőleg 
cégbírósági bejegyzésének számát, adószámát, képviselő képviseleti jogosultságát igazoló eredeti irat, 
statisztikai számjellel rendelkező szervezet esetén a szervezet létrejöttére, fennállására vonatkozó 
iratok (hatályos, 30 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti példánya, aláírási címpéldány, 
meghatalmazás, stb.)
 
5. Az árverés időpontja, helye:  2012. június 14-én (csütörtökön) 9:00 óra
 Polgármesteri Hivatal Tanácsterme, 8229 Csopak, Petőfi Sándor u. 2.
 
6. Az árverés lefolytatása: a jelenlévők nettó 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint összegű 
emelkedéssel licitálhatnak az ingatlan vételárára.  Az árverés nyertese az, aki a legmagasabb ajánlatot 
tette, az árverést követő képviselő-testületi határozattal megerősítve. Nem nyertes ajánlattevő részére 
a bánatpénz az eredményhirdetéstől számított 8 napon belül visszautalásra kerül.
 
7. Szerződéskötés: a 2012. június 20-i Képviselő-testületi ülést követő 8 napon belül
 
8. Fizetési feltételek: az árverés nyertese a teljes vételárat az árverést követő 15 napon belül köteles 
befizetni az Önkormányzat költségvetési számlájára.
 
9. Tájékoztatás kérhető: Polgármesteri Hivatal Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási 
Irodájában,  ügyfélfogadási időben :H, Sz: 8-1600 és P: 8-1200)  8229 Csopak, Petőfi Sándor utca 2.

Árverési hirdetmény

Május 23-án tartotta soros ülését Csopak 
Község Képviselő-testülete, amelyen többek 
között a 2012-es költségvetés módosításáról, 
az általános iskolai fenntartói jogának 
átadásáról és számos vegyes ügyről is szó esett. 
Az ülésen több helyi civil szervezet, így többek 
közt a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület, a 
C s o p a k  Te l e p ü l é s é r t  K ö z a l a p í t v á n y  
tevékenységéről fogadtak el tájékoztatót. 
Napirendre került a helyi általános iskola 
fenntar tó i  jogának á tadása ,  amel lyel  
összefüggésben a döntéshozók - szakértői, 
valamint az i l letékes Kormányhivatal  
véleményének ismeretében - döntöttek arról, 
hogy augusztus 16-i hatállyal a Csopak-Paloznak 
Református Társegyházközséggel együtt-
működési megállapodást kössön az általános 
iskolai oktatási-nevelési feladatok ellátására. 
Ambrus Tibor polgármester a döntés kapcsán 
sajnálatát fejezte ki az önkormányzati fenntartású 
iskola megszűnésével kapcsolatban, ugyanakkor 
örömmel jelentette ki, a képviselő-testület, 
hosszú előkészítést követően, megoldást talált 
arra, hogy továbbra is elérhető maradhasson az 
oktatási szolgáltatás Csopakon. 
- A települési önkormányzatok országosan 
tapasztalható működési nehézségei ellenére a 
helyi önkormányzat mérlege pozitív, 2011-ben az 
500 millió forintot is meghaladó kiadások mellett 
több mint 600 millió forintnyi bevételt is 
elkönyvelhettünk a község büdzséjébe, a falu 
vagyona egy esztendő alatt pedig 40 millió 
forintot meghaladó mértékben nőtt – válaszolta 
Ambrus Tibor az ülést követően lapunk Csopak 
gazdálkodását érintő kérdéseire.
                                                               (a szerk.)

Testületi hírek



A „multik” sokszor róják fel nekünk magyaroknak, hogy túlságosan ragaszkodunk a lakóhelyünkhöz, nincs bennünk elég „mobilitás”! Igen, a magyarság 
nagy része ragaszkodik otthonához, szülőföldjéhez. Ez évszázadok tradíciója, hogy nem „lakást” akarunk, hanem „otthont”, és ez nem egy és ugyanaz! 
…Ugyan volt a közelmúltban egy miniszterelnöke az országnak, aki azt mondta: el lehet menni, akinek ez nem tetszik! Sajnos sok magyar fiatal egy része 
valóban elment, elmegy az országból, de legalább van hova hazajönnie! A bevándorlók - Amerikába és Európába – jobb lakhatási és munkalehetőségek 
reményében hagyják el otthonukat, szülőföldjüket. Az így gyökértelenné váló kiszolgáltatott tömegekkel aztán lehet politikailag manipulálni!
…Mi azonban tíz körömmel ragaszkodunk ahhoz,hogy a családnak legyen otthona,legyen hova hazajönni gyermekeinknek és unokáinknak,mert a szülői 
házat és a szülőföldet elé helyezzük minden más érdeknek! Mert a magyarnak fontos, hogy legyen saját háza, otthona, bármilyen nehéz is a sorsa. Mindenki 
arra vágyik, bármilyen vékony is a pénztárcája, hogy építsen családjának otthont. Milyen öröm is az, hogy keze munkája benne van abban a házban, melyet 
majd utódaira hagy. Akármilyen szerény is az a ház, az az otthon melegét nyújtja a családnak. Ez valóban a földi mennyország örömét adja a szeretetben és 
békességben élő családoknak! Nem véletlen, hogy ezek a gondolatok foglalkoztatnak,hiszen ebben a számban,nagyapám Tímár József „A mennyország” 
című novellája is olvasható. Ebben a novellában meghatóan írja le egy szegény csopaki napszámosember és családja igyekezetét, hogy saját otthont tudjon 
építeni magának. Mának is szól,hogy mennyire lehet ragaszkodni a szülőföldhöz és ha valaki szegényebb a kastélyt építő uraságnál,attól még lehet boldogabb 
,mint az ,mert ő tud örülni annak,hogy maga építette otthonát és tud gyönyörködni a természetben, mert a mennyországot megtalálhatjuk már itt a földi életben 
is,csak békesség és szeretet legyen. Természetesen nem arra gondolok ,hogy manapság is az Öreghegybe az agyagos löszfalba pincelakást vájjon az akinek 
nincs otthona, hanem azt, hogy boldog lehet az is aki ilyen csodálatos szépségű vidéken szerényebb otthonra lel. Igazán szerencséseknek érezhetjük 
magunkat, hogy nekünk itt van ez a csodás természeti kincs, a Balaton. Ránk illik Heinrich Heine-től ez az idézet: „…a különböző tájak szépsége vagy 
sanyarúsága az ott élő emberek arcán tükröződik vissza.” Ismerve községünk múltját, az évről évre gazdagodó jelenét és a bíztató jövőt,bizony mi itt 
Csopakon nem panaszkodhatunk, arcunkon tükröződik nyugodt életünk és e mediterrán jellegű táj szépsége is! Civil szervezeteink és az Önkormányzat 
közösségi, családias jellegű programjai és azon való tömeges részvétel igazolja azt, hogy az itt élők Csopakot otthonuknak érzik, ahol biztonságot és 
nyugalmat találtak maguknak és családjuknak e gazdasági válsággal küszködő Hazában!
                                                                                                                                                                                                                      (Steinhausz György)
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Az otthonunk

Erdélyi testvérvárosunknak, Szovátának voltunk vendégei május 25. és 29. 
között. Természetesen a többi magyarországi és lengyelországi 
testvértelepülésükről is hívott vendégdelegációkat a szovátai 
önkormányzat. A csopaki 15 -fős delegációt Ambrus Tibor polgármester, 
Balogh Balázs alpolgármester és Réthalmi Ilona jegyzőnő vezette. Ebben a 
csapatban vehettem részt a szovátaiak meghívására, Tóth Gyulával együtt. 
1990. januárjában én vezettem azt a csapatot, akik (Vitéz Csaba, Lőrincz 
Antal, Nagy József, Barta Imre) egy teherautónyi élelmiszer segélyt vittünk 
Csopakról. 1990. őszétől aztán autóbusz kirándulásokat vezettem 
Szovátára, hogy barátkozzanak össze a katolikus és református családok. 
Ugyan így jöttek a szovátaiak is évente egyszer Csopakra. 1996. december 
6-án mind a két település polgármestere megkötötte a testvérvárosi 
szerződést Szovátán. Azóta is rendszeresek a kölcsönös meghívások. 2000. 
június 24-én, Péter Ferenc polgármester vezetésével millenniumi kopjafát 
hoztak Csopaknak. Azóta Millenniumi park a neve a Csonkatorony 
környékének. Tóth Gyula volt alpolgármesterünk pedig a csopaki 
focistákkal volt számtalanszor Szovátán. A meccseken „pártatlanul” 
kiabáltuk, hogy „hajrá magyarok.”
 „Újuljatok meg hitetekben – Máriával, Jézus Anyjával!” transzparensek 
fogadták Csíkszeredán és a vele összeépült Csíksomlyón a zarándokokat.
Az igaz, hogy nem éppen egy rossz lábú 65-éves embernek való a közel húsz 
kilométeres gyaloglás és hegymászás, de minden nehézségen felülemelt, 
hogy a magyarság e szent hegyén találkozhassak a csíksomlyói 
„Napbaöltözött asszonnyal” a Szűzanyával, vagy ahogy a régi székelyek és 
csángók nevezik „Babba Máriával”. Erőt adott az is, hogy itt együtt 
lehetek/lehetünk mi csopakiak is az Erdélyből, Moldvából, a Kárpát-
medence számos országából, sőt Ausztráliából érkező több százezer 
magyarral ! Együtt imádkozunk, énekelünk lángoló szívvel. Felejthetetlen 
élmény volt számomra is, mert szerintem minden magyarnak el kellene 
legalább egyszer mennie Csíksomlyóra, hogy érezze mi az a keresztény – 
magyar együvé tartozás és felelősség. Igen, mert egy rossz szó, vagy harag 
nem volt ott, pedig „rátapostunk néha egymás lábára” a hatalmas tömegben.
Szovátára visszamenet természetesen megálltunk Farkaslakán, hogy 
tisztelegjünk a nagy székely író, Tamási Áron sírjánál lévő emlékműnél.
Pünkösd vasárnapján elmentünk a reggeli katolikus ünnepi szentmisére. A 
22-évvel ezelőtt megismert Oláh Domokos plébánossal is találkoztunk. A 
szentmise végén szóltam a szovátai katolikus testvérekhez, többek között 
kérve, hogy tartsák meg a templomot és az iskolát, valamint a magyarnyelv 
tisztaságát, nem úgy, mint itthon, ahol angolszavakkal, gajdolva, pongyola 
magyarsággal beszélnek a rádióban, TV-ben és az utcán. Kértem a 
fiatalokat, hogy „szeressék a magyar anyákat”, mert elfogy a nemzetünk, és 
tartsák ébren a Csopak – Szováta testvéri kapcsolatot, amit 22-éve mi (most 
már) öregek elkezdtünk és vittük két évtizeden keresztül.

Erdélyben voltunk 
Pünkösdkor

Kértem a fiatalokat, hogy „szeressék a magyar anyákat”, mert elfogy a 
nemzetünk, és tartsák ébren a Csopak – Szováta testvéri kapcsolatot, amit 
22-éve mi (most már) öregek elkezdtünk és vittük két évtizeden keresztül.

Ezután a református templom udvarán várt Baczoni Sándor nagytiszteletű 
úr és a presbitérium. A vendégeknek fenntartott első sorba ülve, vettünk 
részt a pünkösdi istentiszteleten. Ünnep lévén úrvacsora vételre vártak a 
hívek,de erdélyi szokás szerint felajánlották a másvallású keresztényeknek 
az úrvacsorát. Hárman katolikusok természetesen örömmel vettünk részt 
ezen, így Pünkösd vasárnapján áldoztunk is és úrvacsorával is 
gazdagodtunk, Jézus Krisztus nevében alapított ősegyház „születésnapján”. 
Itt is köszöntöttem a szovátai testvéreket és néhány mondattal felidéztem a 
22 – évvel ezelőtt , és azóta történteket . Buzdítva őket is, hogy tartsák meg a 
HITET, mert Európában nem az a legnagyobb baj,hogy gazdasági válságot 
indukáltak a bankárok, hanem Európa hitetlensége. „Ha Isten velünk ki 
ellenünk!” Már Ady Endre is leírta a „Volt egy Jézus” versében:” 
                               Járj közöttünk, drága Istenember,
                                   Tavasz van, nőnek a gazok,
                                    S kevesek az igaz igazok!”
Mind a két egyház könyvára részére vittünk az utóbbi években kiadott 
csopaki könyveket.
Részemről köszönetet mondok kedves szovátai barátainknak, akik 
segítettek, hogy mindenhova eljussak/eljussunk: Kiss Jánosnak, Péter 
Hubának, Molnos Ferencnek, Lőrincz Pál volt polgármesternek, Derzsi 
Feri bácsinak, aki 1990. január 16-án éjjel várt bennünket és Vitéz Csabáék 
nála laktak és még sok kedves ismerősnek, akikkel a templomokban és 
lakásukban találkozhattam.
                                                                                      (Steinhausz György)

Ünnepi mise Csíksomlyón
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IMPRESSZUM

Június 3-án, hat fordulót követően befejeződtek a Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség (VMLSZ) 
megyei II. osztályának rájátszásbeli mérkőzései. A Csopak FC felnőtt együttese két döntetlennel, két 
győzelemmel és vereséggel végül az összesített tabella 8. helyén végzett, amíg a két döntetlent, 
valamint négy győzelmet elkönyvelő ifjúságiak harmadik helyezést értek el a tizennyolc fős 
mezőnyben.

Eredmények, rájátszás: Felnőtt
2012. 04. 29., Dudar SE 1:1 Csopak FC (Csopaki gólszerző: Steigler F.)
2012. 05.06., Csopak FC 2:2 Szentantalfa-Nivegyvölgy SE (Gólszerzők: Stilet D., Csejtei J.)
2012. 05. 13., Csopak FC 2:1 Nyirád KSE (Gólszerzők: Steigler F. 2.)
2012. 05. 20., Csopak FC 3:5 Dudar SE (Gólszerzők: Steigler F. 2, Csejtei J.)
2012. 05. 27., Szentantalfa-Nivegyvölgy SE 5:1 Csopak FC (Gólszerzők: Gál K.)
2012. 06. 03., Nyirád KSE 1:4 Csopak FC (Gólszerző: Gál K. 2, Sándor A. 2.)

Eredmények, rájátszás: U 19
2012. 04. 29., Dudar SE 2:2 Csopak FC (Csopaki gólszerzők: Dudás M., Kósa P.)
2012. 05.06., Csopak FC 3:0 Szentantalfa-Nivegyvölgy SE (Gólszerzők: Füle A., Orbán G., Magyar T.)
2012. 05. 13.,Csopak FC 6:1 Nyirád KSE (Gólszerzők: Dudás 2, Orbán G., Füle A., Farkas K., Magyar T.)
2012. 05. 20.,Csopak FC 2:2 Dudar SE (Gólszerzők: Jakab M.- öngól, Füle A.)
2012. 05. 27., Szentantalfa-Nivegyvölgy SE 0:3 Csopak FC (Gólszerzők: Dudás M., Füle A., Magyar T.)
2012. 06. 03., Nyirád KSE 1:6 Csopak FC (Gólszerzők: Dudás M. 2, Fenes Á, Orbán G., Papp A., Füle A.)

Veretlenül zárta rájátszást az U 19!

2012. június 22-24. Balatoni Bor - és Halünnep

2012. június 23. Olaszrizling Éjszakája

2012. július 6-7. Pincenyitogató Fesztivál

2012. július 19-22. III. Csopaki Fröccsfesztivál

2012. augusztus 3-5. Csopakabana

2012. augusztus 16-20. Csopak Napok

2012. szeptember 7-9. Heppiend Fesztivál

2012. július 10., 17., 24., 31. és augusztus 7. - Kedd Esti Borestek

2012. június 22., július 6., július 20., augusztus 10., augusztus 17. -                                          
         Csopak Galéria kiállításainak megnyitói

2012. július 12., július 26., augusztus 2., 9., 17. Csopak Hangja

Programajánló

A programokról részletes tájékoztatás érhető el a www.csopak.hu 
portálon, valamint a település hivatalos facebook-oldalán!

Keresd Csopakot a facebook -on is!

Hét buszmegálló is új külsőt kapott Csopakon 2012. tavaszán. Az Enyedi 
Imre által tervezett épületek az önkormányzat elképzelése szerinti egységes, 
esztétikus arculattal állnak a jövőben az utazóközönség rendelkezésére. A 
megállóhelyek kivitelezési munkálatai 2011. nyarán kezdődtek és idén június 
elején fejeződtek be.
                                                                                           (munkatársunktól)

Új köntösben a megállók

Megálló a Kossuth utcán

ÜVEGEZÉS - TÜKÖRVÁGÁS
Nyílászárók, teraszok, erkélyek kittelés javítása és 

üvegezése. Hőszigetelt üveg készítése és beépítése.
telefon: 06 30  237 - 4456

Zöldek

Dr. Csonka Balázs grafikája


