
CSOPAKI Hírek
Csopak Község közéleti havilapja

2012. július :: I. évfolyam 4. szám

A tartalomból:
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Módosult a helyi adórendelet (az 3.oldalon)  

Kertbarátok családi kirándulása a Káli-medencében (a 4.oldalon) 

 

Új gyalogos átkelő a faluban 
 

A trianoni békeszerződés aláírásának napjára - 1920. június 4-re 
emlékeztek a csopaki Szent Miklós templomromnál.
 A Csopaki Polgári Kör által szervezett megemlékezésen elsőként Balogh 
Balázs alpolgármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd a helyi 
általános iskola megható ünnepi műsora követett. Molnár Sándor a 
balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium és két Tanítási Nyelvű 
Idegenforgalmi Szakközépiskola magyartanára egy rendhagyó, elemző 
történelemóra keretében ismertette a diktátum aláírásához vezető 
történelmi eseményeket és azok hátterét. A pedagógus részletesen kifejtette, 
hogy a közel három és félmillió magyar embert a szomszédos államok 
fennhatósága alá helyező politikai döntés tulajdonképpen háromféle - 
etnográfiai, történelmi és gazdasági - érvrendszerre támaszkodott, a hatalmi 
logika szerint teljes mértékben figyelmen kívül hagyva Magyarország 
érdekeit, szükségleteit.

(folytatás a 2. oldalon „Trianonra emlékeztek” címmel)

A Nemzeti Összetartozás Napján

Az újságot kérje a postai kézbesítőjétől!

2012-ben immár tizedik alkalommal rendezték meg a Balatoni Hal- és 
Borünnepet. A Csopakra látogatók idén is színes gasztronómia 
programokon vehettek részt.
Pénteken 18:00-tól került sor a Csopak Galéria idei első 
kiállításmegnyitójára, amelyen ezúttal a Csopak Képzőművészeti 
Egyesület tucatnyi alkotója mutatkozott be a szépszámú közönség előtt. A 
tárlatot Tarnai Katalin újságíró nyitotta meg a Sonora Classica Zenekar 
fiatal zenészeinek közreműködésével. 19:30-tól a Csopak Táncművészeti 
Egyesület várta az érdeklődő fiatalokat és időseket a strandi diszkút előtt. A 
Schalbert Dávid vezette néptáncosok interaktív, közönségcsalogató 
műsorral készültek péntek estére: „hagyományos” bemutatójukat követően, 
egy igazi örömtánc keretében bárki megismerkedhetett a magyar néptánc 
alaplépéseivel. (folytatás a 7. oldalon: „Ezúttal a gyermek horgászverseny 
volt a legnépszerűbb” címmel)

Vendégcsalogató 
Balatoni Hal- és Borünnep

A csopaki programok mára elmaradhatatlan része a több éves 
hagyományra visszatekintő Olaszrizling Éjszakája. Az esztendő talán 
legrövidebb éjjelén - ahogyan azt az esemény neve is illusztrálja - a 
csopaki bor kerül az érdeklődés középpontjába. Így volt ez 2012-ben is. 
A helyi történelmi borvidék pincéinél napnyugtakor tüzek gyúltak és késő 
éjjelig várták a vendégeket, akik festői környezetben ízlelhették meg a 
csopaki borok egyedülálló zamatát.  A kalandra vágyókat különleges 
éjszakai kincskereső geocaching bortúára, valamint nordic-walking 
kirándulásra is invitálták a szervezők. A hét csopaki és paloznaki pince 
felkeresésén alapuló megmérettésekre egyedül, családdal vagy baráti 
társasággal is lehetett nevezni. A Balaton Borkúriában berendezett Szent 
Iván éji "főhadiszállásról" közel százan vetették bele magukat a június 23-i 
kincs-, ill. borkeresésbe.
                                                                                          (www.csopak.hu)

Az Olaszrizling 
Éjszakáján

Az iskolások ünnepi műsora
Szépen fogyott a halászlé

Tombor Balázs grafikája
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Trianonra 
emlékeztek

Molnár Sándor személyes élményekkel is átszőtt beszéddel hívta fel a 
figyelmet a trianoni tragédia napjainkig tapasztalható következményeire, 
külön kiemelve a magyar társadalom lelki egységének megtörését. A 
pedagógus elmondása szerint az Európai Unió a határok megnyitásával 
konzerválta a trianoni állapotokat, ugyanakkor egy karakteres, magabiztos 
honi külpolitika sokat és érdemben tehet az elszakított területek 
magyarságáért, valamint az egészséges nemzeti öntudat megerősítésért.
Az emlékezés zárásaként a szervező civilek megkoszorúzták a tavaly 
átadott kopjafákat.
Az Országgyűlés 2010. május 31-én döntött úgy, hogy az 1920-ban kötött 
trianoni békeszerződés aláírásának napja, június 4-e a jövőben a nemzeti 
összetartozás napja. A nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló, 
öt paragrafusból álló törvénnyel az Országgyűlés kinyilvánította, hogy "a 
több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége 
része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti 
összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi 
önazonosságának meghatározó eleme". Az Országgyűlés megerősítette 
Magyarország elkötelezettségét a magyar nemzet tagjai és közösségei 
kapcsolatának fenntartása és ápolása, és az Európában elfogadott 
gyakorlatot alapul vevő közösségi autonómia különböző formáira irányuló 
természetes igényük támogatása mellett.
                                                                                         (munkatársunktól)

Általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága vezetője a szakigazgatási szerv 
Veszprém és Zala megyei illetékességi területén fekvő erdőkre, fásításokra - 
közölte az MTI-vel a kormányhivatal július 4-én.
Tilos a tűzgyújtás az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteren 
belüli területeken, a kijelölt tűzrakó helyeken, valamint a közút és vasút 
menti fásításokban, beleértve a parlag és gazégetést is - írták.
Felhívták a közúton és vasúton utazók, az erdőben kirándulók, a 
mezőgazdasági területeken dolgozók figyelmét, hogy égő cigarettacsikket 
ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el. Aki a tűzgyújtási tilalomra 
vonatkozó rendelkezéseket megszegi, százezer forintig terjedő 
erdővédelmi bírsággal sújtható.

(MTI)

Veszprém megyében is 

tűzgyújtási tilalmat rendeltek el

Pályázati finanszírozásból, mintegy 12 millió forint értékben kapott új 
külsőt a 73-as út és Füredi út kereszteződése. A 25%-nyi önkormányzati 
forrásból zajló beruházás eredményeként a közlekedés is 
biztonságosabbá válhat az érintett településrészen.
A gyalogátkelőhely létrehozását régóta indokolta, hogy községen áthaladó 
73. számú főúton a gyalogosforgalmat nem lehetett veszélytelenül a főúton 
keresztül vezetni. A megújított kereszteződést a 73-as út, valamint a 7303. 
számú, Csopakot Aszófővel összekötő út találkozásánál alakították ki. Az 
utak kereszteződésében jelentős a gyalogos forgalom, korábban a 73-as út 
keleti részén kialakított járdát használhatták az arra közlekedők. A 
csomópontban a korábbiakban csupán útburkolati jelek szabályozták az 
arra haladó gépjárművek sebességét, a gyalogos-veszélyre gyakorlatilag 
semmi sem hívta fel az autósok figyelmét. A fejlesztést követően 
gyalogátkelőhelyet festettek fel a két út csomópontjában, amin kívül az 
átkelőhely mindkét oldalán járdát és közvilágítást építettek ki a kivitelezők.

(munkatársunktól)

Új gyalogos 
átkelő a faluban

Újraindul a leégett 
királyszentistváni 

hulladéklerakó

Alternatív üzemmódban újra működik július elsejétől a tavaly 
májusban leégett királyszentistváni hulladéklerakó – adta hírül a 
Magyar Távirati Iroda (MTI).

Czaun János a hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás vezetője 
elmondta, hogy a létesítmény megkapta a működéshez szükséges 
környezetvédelmi jóváhagyásokat, ugyanakkor a helyreállításhoz 
szükséges engedélyek beszerzése még folyamatban van. Július elsejétől 
alternatív üzemmódban megkezdi működését a hulladékkezelő: a kiégett 
berendezéseket mobil eszközökkel pótolják; az ideiglenes, alternatív 
üzemmód december elsejéig működhet, addigra a felújítással el kell 
készülni - tette hozzá a társulási elnök.
A telep 2011. május 10-én éjszaka égett le, mielőtt a fenntartók átvették 
volna a létesítményt a kivitelezőtől. A keletkezett kár mértéke szakértői 
becslések alapján elérte a 350 millió forintot. A felújításra a kivitelező 
konzorciumtól 200 millió forintot kapott a társulás, további 200 millió 
forintot a kormány vis maior alapjától kértek a 350 millió forintos 
felújításhoz. A plusz ötven millió forintot olyan biztonsági rendszer 
kiépítésére fordítják, amely minimálisra csökkenti egy újabb tűzeset 
esélyét.
A Veszprém megye 158 települését érintő komplex hulladékgazdálkodási 
rendszer központja a királyszentistváni hulladékkezelő, amelyet európai 
uniós pályázati forrásból 7,5 milliárd forintért építettek. A 14 hektárnyi 
területen létesített lerakó, szelektáló, valamint feldolgozó üzem évente 120 
ezer tonnányi kommunális hulladék feldolgozására alkalmas, ennek 60 
százalékát újrahasznosítja a rendszer.
Az új rendszer indulásával emelkednek a hulladékszállítás díjai Veszprém 
megye szerte, így Csopakon is. A drágulást az új, korszerű rendszer üzembe 
helyezése, valamint az ún. „alapdíjak” bevezetése okozza. Egy átlagos 
méretű (110-120 literes) szeméttároló ürítését követően évi nettó 28.278 
forintot kell fizetni ezentúl a csopaki lakóingatlan tulajdonosoknak.
                                                                                  (m.i.)

Új gyalogátkelő a 73-as úton
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Június 22-én nyílt meg a Csopak Képzőművészeti Egyesület kiállítása a 
tizenhetedik évadát kezdő Csopak Galériában.
A fiatal zenészekből álló Sonora Classica kamarazenekar bemutatkozását 
követően Tarnai Katalin nyitotta meg a tárlatot. Az újságíró köszöntőjében 
hangsúlyozta, hogy a csopaki egyesület tagjai igazi egységet alkotnak, 
olyan közösséget, ahol az alkotás a továbblépés lehetőségét is magában 
hordja.
A csopakiak Minarikja Kádár Tibor művésztanár, aki csapata elé nem 
kisebb célt tűzött ki, mint hogy bekerüljenek a szimbolikus képzőművész 
élvonalba. Évek óta figyelemmel kísérem a klub munkáját, szemmel látható 
a benne alkotók fejlődése annak a Kádár Tibornak a munkája nyomán, aki a 
különböző trükkök és technikák átadása mellett arra is ügyel, hogy 
hallgatósága művészi autonómiája ne sérüljön. Az itt kiállítók hűséges 
krónikásai otthonunknak, az önmagát soha nem ismétlő csodás Balatonnak, 
a régi házaknak, utcáknak, a szőlőhöz és borhoz kötődő legkülönfélébb 
tárgyaknak - méltatta a mestert és tanítványait Tarnai Katalin.
Az Angyal Imre, Denkné Béki Júlia, Dr. Erdélyi Zsuzsa, Grimm József, 
Héhn Zsuzsa, Horváthné Csoma Éva, Huszár Tamás, Kádár Erika, Mógor 
Judít, Silvássy Katalin, Szentgyörgyi Péter, Végh-Mozgai Heni műveiből 
nyílt tárlatot július 5-ig láthatta az érdeklődő közönség a Kultúrházban.
                                                                                        
                                                                                         (munkatársunktól)                                                                                                                                                                                                                               

Gáti Oszkár Jászai Mari díjas színművész, Cakó Ferenc cannes-i 
nagydíjas animációs filmrendező, Korniss Mihály Kossuth-díjas 
fotóművész – ők is az idei művésztábor meghívott oktatói, előadói 
lesznek Csopakon. A Csopaki Művésztelep augusztus 1-10. között kínál 
szakmai fejlődési lehetőséget és közösségteremtő alkalmat a festés, a 
rajz kép-és tervezőgrafika, a divattervezés, képregény, az intermédia 
iránt érdeklődő fiataloknak. Rövid kedvcsináló.
Az évközi budapesti tehetséggondozó foglakozások mellett a nyári 
időszakban sem szeretnénk elengedi hallgatóink kezét, akik igénylik is a 
folyamatos, nem „iskolás” környezethez köthető alkotási lehetőségeket. 
Nem sok olyan inspiráló, megragadó környezetet találni, mint a Balaton 
partja, mint Csopak – mondta el lapunknak Baska Barbara grafikusművész, 
filmoperatőr, a tábor főszervezője.
Foglalkozásaink tapasztalt, elismert művésztanárok vezetésével folynak. 
Alkotótáborunkat olyan tizen- és huszonévesek számára szervezzük, akik 
amatőrként foglalkoznak olyan művészeti ágakkal, mint pl. a festészet, a 
rajz, a divattervezés, ám célcsoportjaink azon fiatalok is, akik főiskolára 
készülnek és a nyári szünidő ideje alatt kevés lehetőségük van szakmai 
felügyelet mellett dolgozni. Alkotótábornak nemcsak hagyományos 
értelemben vett ismeretszerzés a célja, igyekszünk teret adni a bennünket 
választó művészpalántáknak egymás kötetlenebb megismerésére is – 
folytatta Baska Barbara.
A művésztelep augusztus 10-én – az elmúlt évek gyakorlatának 
megfelelően - egy színvonalas tárlattal zárul az ott készült munkákból, a 
Csopak Galériában.
További információk, élmények, fotók és film a

weboldalon: www.muvesztabor.eu
(munkatársunktól)

Csopaki Művésztelep 2012 „Kell egy csapat...”

Tarnai Katalin nyitotta meg a Csopak Galéria idei első tárlatát

A Kepler űrteleszkóp nem csupán a naprendszeren kívül elhelyezkedő 
bolygók kutatására alkalmas: számos kutató dolgozik a csillagokról 
gyűjtött adatokkal a Kepler Asteroseismic Science Consortium 
(KASC) tagjaként. A társaság képviselői évről-évre összegyűlnek, 
bemutatni, illetve megvitatni a legújabb eredményeiket. 2012-ben 
Magyarország adott otthont a szervezet éves konferenciájának.
A KASC-ban magyar csillagászok is jelentős számban vesznek részt, a 
tizenháromból két munkacsoportot például hazai kutatók vezetnek, köztük 
a csopaki Dr. Szabó Róberttel, aki a NASA Kepler asztroszeizmológia 
tudományos konzorcium csoportvezetője. Ugyan a konferencia elsősorban 
a szakmai közönségnek szól, már szinte hagyomány, hogy egy nyilvános 
előadásra is sor kerül a rendezvény keretében, ahol a nagyközönség is 
bepillantást nyerhet a felfedezésekbe. Június 18-ána veszprémi Pannon 
Egyetem adott otthont az exobolygókkal összefüggő kutatási eredményeket 
bemutató, kifejezetten a laikus közönség számára szóló előadásnak, 
amelyet Natalie Batalha a Kepler Misszió nemzetközileg is elismert tudósa 
vezetett. 
A húsz országból verbuválodott csillagász csapat nem hivatalos 
programjának is volt csopaki vonatkozása: mintegy hetven fős delegáció a 
Szent Donát Borházban ízlelhette meg, és értékelte nagyra a helyi 
olaszrizlinget.

(m.i.)

Csillagászok nemzetközi 
találkozója

forrás: www.balaton.vehir.hu
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2012. június 16-án a Sáner János Kertbarát Kör ötven fővel kirándulni 
indult a Káli-medence és a Nivegy-völgy gyógynövényeinek és geológiai 
látványosságainak megtekintésére.
Zánkán csatlakozott hozzánk Takács Ferenc mérnök tanár, a 
gyógynövények elismert szakértője, gyűjtője és feldolgozója.
A települést elhagyva elénk tárult a Káli-medence szemet gyönyörködtető 
látványa. A hegyoldalakat gondosan művelt szőlők – egy-egy tájba illő 
pincével -, ezek felett pedig erdőkkel borított hegyek jellemzik.
Utunk első állomása a Káli-medence „őre”, a 337 méter magas Hegyestű 
volt, mely vulkán kitörés során jött létre. A valamikor kúp alakú hegy északi 
részét lebányászták – mely régen kézi erővel történt – így egy 50 méter 
magas bányafal felfedi a „vulkán belsejét”. A látvány hazánkban 
egyedülálló, de Európában is ritkaságnak számít.
Rövid lépcsőzés, gyaloglás közben Takács Ferenc ismertette, bemutatta a 
hegy jellegzetes gyógynövényeit, pl. fehérüröm, apró bojtorján, kislevelű 
hárs stb. A hegytetőn elénk tárult a Balaton-felvidék csodálatos tájrészlete. 
A tájékoztató tábla lapján be tudtuk azonosítani a környező hegyeket: a 
Csobánc, Tátika, Badacsony, Gulács, Szent György-hegy, Fekete-hegy, 
Boncos-tető panorámájában gyönyörködtünk.
Lefelé menet a kis múzeumban lévő kőzetgyűjteményt, amely egy 
„időutazással” ért fel.
Rövid idő után Salföldre értünk, ahol megtekintettük a majorban az őshonos 
magyar állatfajtákat, a gyógynövény és fűszerkertet. Túravezetőnk 
részletes ismertetést adott az ott látott növények gyűjtéséről, használatáról, 
az egészségre való hatásaikról. Salföld települést a 900-as években a 
honfoglaló Kál nemzetség alapította, ahol a magyarok a római időkből való 
szőlőkultúrát találtak, és azt a mai napig folytatják.
Az 1900-as évek elejéig a Káli-medencét körbefogták a kőtengerek, de a 
felelőtlen kőbányászat miatt ma már csak foltokban találhatók. Ezek 
egyikét Szentbékkálla határában láttuk kb. 300 méter hosszúságban. 
Ámulva néztük azt a mozgó követ, amit a bátrabbak meg is mozgattak. 
Gyönyörködtünk az 5-10 méteres kőtömbök vízszintes és függőleges 
formáiban. A füves részeken primulák, orbáncfű, bojtorján, szappanfű, 
juhsóska vagy juhhájfélék virultak. Szentantalfán kiépített, kitáblázott 
borúton érkeztünk a Molnár család biopincészetébe. Útközben a Balázs 
hegy déli oldalán gondosan művelt szőlőbirtokokat láttunk.
Vendéglátónk részletesen ismertette a bioszőlő művelését és –borászatát. A 
napot egy estebéd és hétféle kézműves bor kóstolásával, valamint a 
biopincészet megtekintésével zártuk.
Köszönjük a szervezőknek - Frick Attilának, Takács Ferencnek - a tartalmas 
és felejthetetlen szép kirándulást!

(Répási Jánosné, Szekendy Alajosné)

Kertbarátok családi 
kirándulása a 

Káli-medencében

Takács Ferenc

Egészségükre!

A megismételhetetlen Káli-medence

Géza bácsi az idén konfirmáltakat – azaz minket - elvitt kirándulni Ausztriába. 
Első úti célunk - Magyarország két freskókkal díszített református templomának egyike - a körmendi református templom volt. Utunkat Németújváron 
folytattuk, a Batthyányi család várában. Láttunk vadászkiállítást, fegyvereket, a várbéli életet idéző használati tárgyakat. A templomtoronyba is felmentünk 
a 141 lépcsőfokon keresztül (majdnem megszámoltuk).
Aztán Felsőőrre érkeztünk az egyetlen ausztriai magyar (1550 óta létező) református egyházközséghez. Gyönyörű templomukban magyar és német nyelven 
is tartanak istentiszteletet. Megtekintettük a bibliai értékeket bemutató kiállítást. Sajnos az eredetileg tervezett Aqua-parkot zárva találtuk, így „kénytelenek 
voltunk” beérni egy izgalmas kalandparkkal. A nap végén fáradtan foglaltuk el szállásunkat Kőszeg városában. Vacsora, városnézés és egy vidám játék után 
aludni tértünk. Másnap reggel istentiszteleten vettünk részt, mely után nagyon kedvesen fogadtak minket, finom süteménnyel kínáltak kőszegi 
vendéglátóink. Ezután felmásztunk az Irottkőre, ahonnan tiszta időben még a Balatont is látni, sajnos most felhős volt az ég.
Hazafelé indulva megálltunk Bucsuban, itt elámultunk a több ezer éves római vízvezetékrendszeren. Felsőcsatáron a Vasfüggöny Múzeumban érdeklődve 
hallgattuk Magyarország határvédelmi történetét. Aknamezőn is szerencsét próbáltunk, majd magasfigyelőről kémleltük a határt.
Hazaúton jót ettünk egy Mc'Donalds étteremben, így nem csoda, hogy a buszon elnyomott minket az álom. Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük Géza 
bácsi a sok szép élményt!
                                                                                                                                                                                                                                                             (Dorcsi, Vivi, Ákos, Botond)

Úti élmények
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Módosult a helyi adórendelet
Intézményi és civil szervezeti beszámolók elfogadása, a helyi adóügyi 
szabályok korrekciója, a községi strand működésével összefüggő 
felvetések, problémák – ezek voltak a júniusi képviselő-testületi ülés 
leglényegesebb napirendjei. Lapunk Ambrus Tibor polgármestert 
kérdezte.
A döntéshozók egyhangúlag szavazták meg a helyi adórendeletre vonatkozó 
változásokat. Mit jelent ez a mindennapi gyakorlatban?
- A megyei kormányhivatallal folytatott egyeztetés alapján módosított 
rendelet teljes mértékben megfelel a jogszabályi előírásoknak. Fontos 
változás, hogy a Polgármesteri Hivatal munkatársai a jövőben nem az 
életvitelszerűséget, hanem az egyértelműbben mérhető, ellenőrizhető 
lakáshasználatot fogják vizsgálni a nyaralótulajdonosokra vonatkozó helyi 
terhek megállapításakor. A változás következtében az adóelkerülés 
csökkenésére számítok e területen.
A képviselő-testület elnapolta a strandon megvalósítani kívánt 
gyermekpancsoló tervezésével kapcsolatos ügyet. Mi áll a döntés 
hátterében?
- Egyszerűen arról van szó, hogy a beruházás tervezés szerinti helyszínét 
nem találtuk megfelelőnek képviselő társaimmal. Szeretnénk, ha a pancsoló 
nagyobb összhangba kerülne jövőbeni wellness részleggel.
Egy kifejezetten kisgyermekek számára létesített partszakasszal jelenleg is 
rendelkezik a strandfürdő. Miben különbözne ettől a tervezett pancsoló?
- Elképzelésünk szerint a megvalósuló strandrész nem a nyílt vízen, hanem 
egy zsilippel zárható szárazulaton kapna helyet. A gyermekpancsoló 
elhelyezkedése, valamint szabályozható vízszintje egyaránt a létesítmény 
kihasználtságát, komfortosságát növelné.
Élénk vitát váltott ki az ülésen, hogy a pihenni vágyók egy része, belépőjegy 
váltása nélkül, a környező üzletek portáin keresztül próbál a strand 
területére bejutni...
- A településre nézve nemcsak erkölcsi, de anyagi kárt is jelent a bliccelés, 
ill. annak elősegítése – erről több alkalommal is folytattunk megbeszélést a 
strandi vállalkozókkal. A tendencia visszaszorítása érdekében nem 
elképzelhetetlen, hogy a jövőben élni fogunk a tulajdonosokkal kötött 
szerződésekben foglalt jogainkkal.
Mit az idei idegenforgalmi szezontól?
- Szerencsésebb lenne erre a kérdésre szeptemberben válaszolni... Az 
időjárás szerepe meghatározó lesz 2012-ben is. Az elmúlt napokban 
tapasztalható kánikula azonban egyértelműen bizonyítja, hogy továbbra is 
szívesen választják az emberek a csopaki strandot.

(A szerk.)
                                                                                                                                                                                                                            

Július 19. és 24. között lengyel, bolgár, erdélyi és görög 
testvértelepüléseit látja vendégül Csopak. A programsorozatra 
Mysleniceből, Kavarnából, Szovátáról és Almyrosból is népes 
delegációt vár a helyi önkormányzat.
A település és kistérsége természeti és épített értékeinek közös felfedése, 
turisztikai  kerekasztal beszélgetések, kulturális és sportprogramok, hogy 
csak néhány tematikus részét emeljük ki a brüsszeli Oktatási, Audiovizuális 
és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) finanszírozásában 
megrendezésre kerülő pályázati projektnek. A találkozó célja a kultúrák 
közötti párbeszéd elősegítése, a résztvevők tudásának szélesítése, 
tapasztalatainak megosztása, valamint érzékenyítése olyan témakörökben, 
mint a részvételi demokrácia, az önkéntesség, vagy a fenntartható fejlődés.
A találkozó részletes programja megtalálható a község honlapján.

(munkatársunktól)

Júliusban testvérvárosi találkozó

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: 20/915-8032

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Ügyfeleket, hogy sürgős ügyekben 
még az igazgatási szünet előtt keressék fel Polgármesteri Hivatalt.

Együttműködésüket és megértésüket megköszönve.
                                                                            

                                                                            Réthalmi Ilona mb. jegyző

Igazgatási szünetek

•  Tájékozódjon a kiválasztott strand infrastruktúrájáról, rendelkezésre álló 
biztonsági szolgáltatásairól, ezek díjszabásáról, a költségeit e szerint 
tervezze!
•  Az értékmegőrző igénybe vétele nem többlet kiadás hanem a strandolás 
végén megtérülő befektetés!
•  Amennyiben lehetséges ne autóval közelítse meg a strandot, mert a 
vízparti parkolók jelentős vonzerőt gyakorolnak a gépkocsi feltörőkre és a 
jármű tolvajokra is!
•  A csomagtartó biztonságába vetett hit közkeletű tévedésen alapszik. Az 
elkövető azzal számol, hogy a strandolók jelentős hányada hátrahagy benne 
teli táskákat műszaki cikkeket, más „meglepetéseket” is, tehát annak 
ellenére is ki foglya nyitni, hogy nem is tudja mit fog benne találni.
•  Ne hagyja a gépkocsija ablakait leeresztett állapotban. A strandolás után 
pár perc alatt átlehet a gépkocsit szellőztetni.
•  A strandon ne rejtsen pénzt iratokat, kocsi kulcsot a törülközője alá mert a 
tolvaj ezen a helyen foglya keresni legelőször.
• Csak akkor vállalkozzon magányos strandolásra, ha nincs önnél 
kockáztatható érték, vagy azokat biztonságosan elzárta.
• Csoportos fürdőzés esetén több turnusban menjenek úszni, fürdőzni! 
Mindig maradjon valaki a törülközőknél!
•  A jó közbiztonsághoz a nyaralók és a strandolók azzal járulhatnak hozzá, 
hogy az értékeik biztonságára tőlük telhető odafigyelnek, nem adnak teret a 
bűnözői sikerélményeknek.
• FONTOS SZABÁLY: Ha az Ön vagy más tulajdona iránt érdeklődést 
tanúsító, esetleg azt már meg is  érintő idegent észlel kérjen segítséget az ott 
dolgozó alkalmazottaktól, illetve hívja a RENDŐRSÉGET! Ne legyen a 
környezete iránt közömbös. Ma Ön segít, máskor meg Önnek segítenek.

Itt szeretném felhívni a Csopakon lakók, és nyaralók figyelmét a Csopak 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (III.17.) számú 
rendeletére, melyben a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő zajjal 
járó tevékenység (kertekben, kiskertekben, valamint kertépítéssel és fen- 
tartással kapcsolatos tevékenység úgymint motoros fakivágás, kerti traktor- 
járatás fűnyírás stb.) június 1-től augusztus 31-ig hétköznapokon és 
szombaton délelőtt 8-12 óra, délután 15-19 óra között engedélyezett. Ezen 
kívüli időben, valamint vasárnap és ünnepnap TILOS!
Kivéve az azonnali hiba elhárítás.

A közterület-felügyelők, a település rendészet, az alábbi telefonszámokon 
érhetők el: 06-20-296-0349, 06-20-241-6590, 06-20-423-8657.
                                                                                                          (Zs. M.)
 

PREVENCIÓS ÜZENETEK
a strandra látogatók részére
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A közelmúltban néztem a Tv-ben az Arn, a keresztes lovag című filmet,és újra elgondolkoztatott, hogy 
mire jó a háború és miért akarja az ember,mindig megszerezni azt,ami a másé? Hitünk szerint az Isten 
jónak teremtette az embert, de nem pusztította el a gonoszt, hogy az ember szabad akaratából 
válasszon,hogy Őt vagy a sátánt követi-e?
Bizony a gonosz elégedett lehet, mert az ősembertől kezdve a mai napig, háborúznak a népek-
nemzetek egymás ellen. Az ősember azért ölte meg a másikat, mert féltette az élelmet tőle. Az ókorban 
megjelentek a törzsi-nyelvi különbségek és egyes „klánok”hatalomra törtek, fejedelemségeket és 
királyságokat kiáltva ki önhatalmúan. Ezek igába hajtották a másik népet vagy rabszolgává tették. 
Egyes uralkodók megtettek mindent, hogy a „Világurai” legyenek. Annyi háborút vívtak, hogy ez több 
százezer emberi áldozatot követelt. Ezek a véreskezű hódítók – az egyiptomi fáraók, Nagy Sándor, 
görögök, Róma császárai, stb. – mind halhatatlannak hitték magukat! Az is nagyon szomorú, hogy 
korukat meghaladó civilizációk pusztultak el a barbár hordák területszerzéseiben. Sokszor felötlött 
bennem az a kérdés,hogy miért rombolták le az ókori palotákat és miért nem laktak benne az új 
törzsek? Miért nem örültek, hogy van víz és csatornavezeték, fürdő stb. és ezeket miért nem használták 
tovább? Bizony sok hasonló kérdés van a világtörténelemben! Mert hiába hódította meg Attila, vagy 
Dzsingiszkán majd az egész Nyugatot, halálával szétesett a birodalma, mint a rómaiaké, egyiptomiaké, 
Perzsáké és lehetne folytatni a sort.
Mi hajtotta ezeket a – keresztény szóhasználat szerinti – pogányokat az örökös öldöklésre?
A hatalmi vágya egy kis csoportnak és megszerezni a másét, elrabolni a más földjét, feleségét és igába 
hajtani,vagy kiirtani még az írmagját is egy dolgos,műveltebb népnek! Ugye milyen ismerős dolgok 
ezek még a XX. századból is, és nem idegen napjaink politikájától sem? 
Azután a kereszténnyé vált Európa uralkodói sem voltak sokkal különbek, állandó hódító háborúiktól 
szenvedett az a nép, melynek munkájából folytak be az adók a királyok és az egyházak kincstáraiba. 
Ölték egymást az „Isten nevében”, és oly kevesen döbbentek rá, mint ez az Arn, a keresztes lovag, vagy 
Assisi Szent Ferenc és még egynéhány szentje egyházunknak, akik a véres harcmezőkön,vagy 
sebesülésük után döbbentek rá,hogy ez az értelmetlen öldöklés nem szolgálja Istent, hiába rohantak a 
halálba Jézus nevét kiáltva! 
Európa legszomorúbb időszaka volt a vallás-a napóleoni -és a XX. századi két világháború.
A vallásháborúk „utóéletét” most is látjuk a Nyugat vallástalanságában, megtagadva a keresztény 
gyökereket. A többi háború a bankárok és gyáriparosok által támogatott, Európa újrafelosztását 
szolgálta. Napóleon és Hitler ezer évesnek hitt birodalma,”nyúlfarknyi idő” a világtörténelemben, de 
annál véresebb és galádabb volt. A kommunizmus sem élt tovább Európában nyolcvan évnél, de 
minden pusztítást felülmúlt, úgy emberáldozatban, mint gazdaságilag, erkölcsromboló hatása pedig 
még sokáig meglátszik a szabaddá vált országokban!
Trianon megismételte azt a történelmi állapotot, mint volt az ókorban, hogy egy más kultúrájú nép 
lerohanja (megszerzi) egy ezer éves múlttal rendelkező nép területét. Elveszi tőle a házát, földjéről 
elüldözi, gyilkolja és ami a legszomorúbb a történelmétől is megfosztja! 
Trianon, a magyarság legszomorúbb sorsa a törökidők óta,és most a XXI. században az 
utódállamokban kényszerült testvéreink léte a tét,melyet a Nyugat tétlenül néz!
Amíg hitünk van, és reményünk, hogy Európa keresztény nemzetállamainak vezetői és népei megértik 
az Evangélium üzenetét, és minden emberben felebarátjukat látják, akkor majd igazságot,és 
autonómiát kap, a körülöttünk hét országban élő magyarság.

(Steinhausz György)

A terület hódításokról

Észak-balatoni kutyamentők

Északbalatoni Ebmentő Egyesület - Fő utca 27. 8248 Veszprémfajsz
Tel.: 06-30-509-3564, E-mail: inga@hundehilfe-nordbalaton.eu, js@hundehilfe-nordbalaton.eu
Web: www.hundehilfe-nordbalaton.eu

Meghívó

Szeretettel meghívok minden 
kedves anyukát, várandóst az 
anyatejes világnap alkalmával 

tartandó rendezvényre.

Helyszín: Csopak, Civil Ház
Csopak, Paloznaki u. 1.

Időpont: 2012. 08. 01.
9:30 óra

Kissné Ughy Bernadett
védőnő

Csopakon is egyre többen ismerik az Északbalatoni Ebmentő Egyesület tevékenységét. Az Inga 
és Klaus Wagner alapította, kistérségi szinten működő szervezet 2009 óta állatotthont is 
működtet Balatonfüreden.
Az egyesület története egészen 1999-ig nyúlik vissza, amikor is német házaspár maguk kezdték el 
befogadni, ellátni a balatonfüredi és környéki kóbor ebeket. Bejegyzett társadalmi szervezetként 2007 
óta működik a menhely. Célunk, hogy a magára hagyott, bántalmazott, köztereken kóborló kutyákat 
gondozásba vegyük, valamint hasonlóan járunk el a beteg, fiatal vagy idős négylábúakkal is – mondta 
el a Csopaki Híreknek Inga Wagner elnök. - A hozzánk kerülő állatokat elsőként orvosi ellátásban 
részesítjük, majd elektronikus chippel regisztráljuk és részben ivartalanítjuk is őket. Otthonunkban 
elhelyezett kutyáknak később új, felelős gazdákat keresünk Magyarországon, Ausztriában vagy 
Németországban. Önkéntesek bevonásával nap mint nap azon dolgozunk, hogy a magyar állattartókat 
rávegyük a jogkövető, a kedvencek szükségleteit ténylegesen is szem előtt tartó gondoskodásra – 
folytatta a szervezet vezetője. Az ebmentők Szabó Sándor gyepmesterrel közösen viselik gondját az 
utcára került kutyáknak. Amennyiben a kéthetes megőrzési idő alatt nem jelentkezik az elhagyott állat 
gazdája, az esetben az egyesülethez kerülnek a jobb sorsra érdemes állatok. A kistérségi szinten 
működő állatotthon kb. 1000 négyzetméteres területen helyezkedik el, 7 önálló kennellel van 
felszerelve. A menhelyen jelenleg kb. ötven kutya vár gondos, szerető gazdára. 
                                                                                                                                                      (m.i.)
                                                                                                                                                                                                                                       

Gazdára várva...
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Ballagnak - az óvodából az iskolába, az általánosból a középiskolába. A 
tradíciók szerint kezdetben csupán a főiskolai és egyetemi hallgatókra 
volt jellemző ez a fontos életszakaszokat összekötő, ún. "átmeneti 
rítus", mára azonban egyre többen és többféleképpen gyakorolják. A 
Csopaki Hírek tudósítói ott jártak a ballagásokon. Rövid, képes 
beszámoló.

(jaesz-mi)

Ballag már...

Szombaton a három-három klub részvételével került sor a horgászegyesületek halászléfőző, 
valamint horgászversenyére. A Csopak-Paloznak Horgászegyesület társrendezésében 
megtartott megmérettetéseken a horgászok összesen 8540 grammnyi halat fogtak ki a 
Balatonból. A verseny győztese a Balatoni Horgászegyesület lett, a képzeletbeli dobogó 
második fokára a herendi, amíg a harmadik helyére a csopak-paloznaki pecások állhattak. A 
szervezők külön díjazták ifj. Pálffy Györgyöt, akinek a verseny legnagyobb hala akadt a horgára. 
Már a horgászverseny alatt elő-előkerültek a pultok alól a helyi gazdák borai is, igazi muníciót 
szolgáltatva az üstök körül tüsténkedő alkalmi szakácsoknak. A halászléfőzők mezőnyében is a 
budapesti balatoniak vitték a prímet, pontosabban a társadalmi zsűri fődíját, megelőzve a helyi 
kertbarátokat, valamint a Csopak-Paloznak Horgászegyesület lelkes versenyzőit. Az elkészült 
halételekről mégis a nagyérdemű mondta ki a döntő szót: a strand közönsége az utolsó cseppig 
elfogyasztotta a csapatok által fabatkákért kínált, ízletes halászleveket.
Vasárnap a legkisebb horgászoké volt a főszerep a strandi mólón. A húsz ifjú snecifogó igazi 
strandidőben, a Csopak-Paloznak HE által biztosított csalival és felszereléssel (spicc, bot, damil, 
úszó) indulhatott neki a küszök horogra akasztásának. A népes mezőnyben végül a következő 
eredmények születtek: I. Szabó Péter Bendegúz, II. Szabó György Tóbiás, III. Mező Botond. A 
dobogósok érmeket, valamint a Magic Büfé által felajánlott ebédmeghívásokat is átvehettek a 
szervezőktől.

(www.csopak.hu)

Ezúttal a gyermek horgászverseny 

volt a legnépszerűbb

Ifjú horgász a csopaki stégen
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