
10. Balatoni Randevú - 2022. augusztus 28-tól szeptember 1-ig - Csopak
aug. 28. vasárnap: Szeniort Örömtánc Fesztivál + zenés táncest
aug. 29. hétfő: Dalköri Fesztivál  + tábortűz
aug. 30. kedd: Országos Nyugdíjas Gála + zenés táncest
aug. 31. szerda: Hajó kirándulás Siófokra, vagy

Túra és planetárium - Alsóörs
szept. 1. csütörtök: hazautazás

Kedves Nyugdíjas Társak!

A NYOSZ idén 10. alkalommal hirdeti meg a Balatoni Randevú című rendezvényét, melyre ezúton 
hívjuk közösségeinket, kortársainkat. A hagyományos rendezvénysorozat 2022. augusztus 28. és 

szeptember 1. között zajlik majd Csopakon!

Az előzetesen Balatonfüredre tervezett programunk helyszínét módosítanunk kellett, mert a füredi 
szabadidőközpontban – nemzetközi mérkőzések miatt - nem tudják biztosítani számunkra a 
megszokott helyszíneket. Ezért döntöttünk a Csopaki Üdülőfalu mellett - kissé a régi csillebérci 
hangulatot idézve –, mert egyszerre biztosít számunkra rendezvény helyszínt, szállást, saját konyhás 
étkezést, büfét, és egyéb szabadidős helyszíneket – mindezt kedvezőbb áron. És itt csak magunk 
leszünk!

      

Viszont a helyszínek befogadó képessége kisebb a korábbiakhoz képest, így a jelentkezési igényeket 
néhány esetben korlátokhoz kötjük. Kérjük kortársaink megértését emiatt.

Információk a programokkal kapcsolatban:

Augusztus 28. 10-17 óra - Csopaki Üdülőfalu nagyterme: Szenior Örömtánc Fesztivál

- a rendezvényre örömtánc oktatók és maximum 15 fős csoportjaik jelentkezését várja – 
kizárólag e-mailen: redit.tancklub@gmail.com – a rendezvény főszervezője Radvánszki Edit. A 
részleteket tőle kapják meg az érdeklődők. A résztvevőknek lehetőségük van szállás és étkezés 
igénylésére az alább ismertetett feltételekkel. Részvétel nevezési díjhoz kötött: 1500.- Ft/fő.

Augusztus 29. 10-18 óra - Csopaki Üdülőfalu nagyterme: Országos Dalköri Fesztivál

- a rendezvényre nyugdíjas dalkörök, népdalcsoportok, kórusok jelentkezését várjuk. 
Nevezési díj: 500.- Ft/fő. Nevezési lap a NYOSZ honlapján (www.nyosz.hu) elérhető, vagy igényelhető 
a nyosz@enternet.hu email címen. A fellépő csoportok arany, ezüst, bronz minősítést kapnak a 
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szakértő zsűritől, továbbá ajándéktárgy és oklevél lesz a jutalmuk. A résztvevőknek lehetőségük van 
szállás és étkezés igénylésére az alább ismertetett feltételekkel.

Augusztus 30. 11-17 óra - Csopaki Üdülőfalu nagyterme: NYOSZ Országos Kulturális Gála

- a rendezvényre bármely művészeti ágban tevékenykedő nyugdíjasok egyéni és csoportos 
produkcióit várjuk, elsősorban olyanokét, akik hosszabb ideje, kiemelkedő teljesítményt nyújtottak 
egyéb versenyeken, fesztiválokon. A rendezvényünk nem verseny, önfeledt, élményt adó időtöltést 
kívánunk nyújtani szereplőknek és közönségnek egyaránt. Nevezési díj: 500.- Ft/fő. Nevezési lap a 
NYOSZ honlapján (www.nyosz.hu) elérhető, vagy igényelhető a nyosz@enternet.hu email címen. A 
résztvevőknek ajándéktárgy és oklevél lesz a jutalmuk. Lehetőség van szállás és étkezés igénylésére 
az alább ismertetett feltételekkel.

Augusztus 31. – Kiránduló és turisztikai programok

- 1: Hajó kirándulás Siófokra. A résztvevők vonattal vagy busszal Balatonfüredre mennek, 
majd onnan hajóval Siófokra, városnézés a siófoki nyugdíjasok közreműködésével, majd visszafelé 
hajó, busz, vagy vonat. A programot elsősorban a fizikai terhelést jól tűrő nyugdíjasoknak ajánljuk. 

Részvételi díj egyeztetés alatt: kb 4000 Ft

- 2: Túra és planetáriumi program Alsóörsön. A résztvevőket kisbusszal elvisszük az alsóörsi 
Amfiteátrumnál lévő Planetáriumhoz, ahol 1 órás csillagvizsgáló programra, majd egy túra után a 
kilátó megtekintésére kerül sor.

Részvételi díj egyeztetés alatt: kb 4000.- Ft

A programok legalább 10 fő jelentkezése esetén valósulnak meg. Jelentkezési lap a NYOSZ honlapján 
(www.nyosz.hu) elérhető, vagy igényelhető a nyosz@enternet.hu email címen.

Mivel a közösségi igények, programok iránti érdeklődés jelentősen megnőtt, ezért a rendezvény 
előkészületekor lekötött szálláshelyekre kötetlen üdülő programokat is kínálunk. Szeretettel várjuk a 
balatoni utószezon első napjaiban a Csopaki Üdülőfaluban és a környékén lefoglalt szálláshelyeken a 
kikapcsolódni vágyó nyugdíjas társakat, közösségeket. 

Itt hívnánk fel a tisztelt nyugdíjas társak figyelmét, hogy amennyiben a rendezvény időpontjában 
esetleg ismételt vészhelyzet állna elő, a befizetett díjakat visszafizetjük. A rendezvényeken való 
részvétel mindenki számára saját felelősségen alapul.

Szállás ajánlatok:

Mivel a program helyszínén a szállás kapacitás kötött (140 fő, 2-3 ágyas, fürdőszobás házak, + 40 fő 
turista szállás), a változó igényeknek megfelelően, különböző szolgáltatásokat kínáló, egyéb 
szálláshelyeket is lefoglaltunk, így kinek-kinek igényei és pénztárcája szerinti elhelyezést tudunk 
biztosítani. Kérjük, hogy igénylés előtt tájékozódjon az aktuális szabad szálláshelyekről Horváthné 
Julinál!

Szállás lehetőség a rendezvények helyszínén, a Csopaki Üdülőfalu kisházaiban: Ár: 6000.- Ft / éj / fő

Leírás: egy házhoz 1 db 2ágyas, és 1 db 3 ágyas szoba, valamint egy közös fürdőszoba tartozik. Az ár 
tartalmazza a szállást 2, vagy 3 ágyas szobában, az Idegenforgalmi adót, és a reggelit az Üdülőfalu 
éttermében valamint az ÁFÁ-t.  Tartalmazza továbbá az ingyenes belépést a pár száz méterre lévő 
csopaki strandra (a Balaton legszebb strandja). Ezt a szállást elsősorban rövidebb ideig itt tartózkodók
számára ajánljuk!
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Szállás lehetőség a rendezvények helyszínén, a Csopaki Üdülőfalu turista szállásán: Ár: 4500.- Ft / éj
/ fő

Leírás: egy házhoz 3-5 ágyas egyszerűen berendezett szoba tartozik, fürdő, wc közös az épületek 
mellett. Az ár tartalmazza a szállást, az Idegenforgalmi adót, és a reggelit az Üdülőfalu éttermében 
valamint az ÁFÁ-t. Tartalmazza továbbá az ingyenes belépést a pár száz méterre lévő csopaki 
strandra (a Balaton legszebb strandja). Ezt a szállást elsősorban rövidebb ideig itt tartózkodók 
számára ajánljuk!

        

Szállás lehetőség a szomszéd település, Alsóörs Pelso Campingjében mobilházakban, két ágyas 
elhelyezés esetén: Ár: 10.000.- Ft / éj / fő (pótágyon 8.000.-)

Leírás: 2+2 személyes (pótágyazható – a nappaliban) szobákból álló mobilházak, fürdővel, konyhával. 
Külön térítéssel klímával (1500 Ft/éj). Vízparti kemping, saját stranddal, kb. 2 km-re a rendezvények 
helyszínétől. Ellátás nincs. Az ár tartalmazza a szállást két ágyas szobákban, az Idegenforgalmi adót, a 
takarítás és az ágynemű költségét, valamint az ÁFÁ-t. Ezt a szállást elsősorban 3-4 éjszakát itt 
tartózkodók számára és kocsival érkezőknek ajánljuk! Ellátás a csopaki Üdülőfaluban megoldható.

      



Szállás lehetőség Csopakon, a Hotel Holiday-ben, két ágyas elhelyezés esetén: Ár: 11.000.- Ft / éj / 
fő 

Leírás: a rendezvények helyszínétől kb. 5-10 perc séta. 2 ágyas fürdőszobás szállás, alapáron 
félpanzióval. Az ár tartalmazza a szállást 2 ágyas szobában, az Idegenforgalmi adót, és a reggelit, 
vacsorát valamint az ÁFÁ-t.  Tartalmazza továbbá az ingyenes belépést a pár száz méterre lévő 
csopaki strandra (a Balaton legszebb strandja). Ezt a szállást elsősorban hosszabb ideig (4 éj) itt 
tartózkodók számára ajánljuk!

      

Ebéd / vacsora – változhat!.

2 fogásos ebéd az un. „Ársapkás” árakkal számolva: 2500.- Ft, vacsora: 2000.- Ft

a rendezvény helyszínén, a csopaki üdülőfalu éttermében.

Büfé szolgáltatás lesz a program egésze alatt!

A szállás, étkezés és a programok regisztrációs díjának befizetése legkésőbb augusztus 10-ig!!!

Szállás igényeket a korlátozott mennyiségű szálláshely miatt kérjük mielőbb jelezni!

Bankszámla szám: NYOSZ – 11705008-20413882

Információ: 

Dalköri fesztivál, kulturális gála, szállás, étkezés, egyéb programok: Horváth Istvánné Julika
(telefon: 06/30-574-9097, nyosz@enternet.hu)

NYOSZ 1074 Budapest Szövetség u. 9. 

Örömtánc találkozó: Radvánszki Edit - redit.tancklub@gmail.com

Jelentkezési határidő:

2022. augusztus 10.  

(nevezési lapok megtalálhatók a www.nyosz.hu honlapon)
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