
Steinhausz György életműve 

 

STEINHAUSZ GYÖRGY idegenforgalmi, művelődési szakember, nyugalmazott 

alpolgármester, Csopak Község díszpolgára, a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetettje. 

(Peremartongyártelep, 1947. szept. 15. – Csopak, 2013. augusztus 1.) 

Élete: 1966-1968-ban gyakornok a Kertészeti Főiskolai Tangazdaságban, 1968-1969-ben a 

Vetőmagtermeltető Vállalatnál. 1969-1970-ben fafaragó Nyitrai Ferenc iparművésznél, Bp.-

en. 1970-től- 2003-ig kultúros Csopakon az Állami Gazdaságok Üdülőjében. 1991-től 2004-ig 

idegenforgalmi vállalkozó Csopakon. 

Társadalmi és közéleti tevékenységek.: 1965-ben Ki mit tud? megyei győztes (paródia), 

Miskolc. 1966 és 1970 között a Danuvia színjátszó csoport tagja, Budapesten. 1975-től 

folytat helytörténeti kutatásokat, gyűjtéseket Csopakon. 1979-ben a Veszprém Megyei 

Múzeum Baráti Kör alapító tagja. 1980-tól községi tanácstag, képviselő, a kulturális 

albizottság elnöke. 2002-2006-ig Kulturális Tanácsnok, 2006-tól alpolgármester Csopakon. 

1985 és 1993 között a csopaki róm. kat. egyházközség világi elnöke. 1989-ben az MDF 

csopaki szervezetének alapító elnöke, és Csopak-Szováta testvérvárosi kapcsolatának 

megalapozója. 1995-től a Csopak Galéria szervezője. A balatonfüredi rendezvényeken 

számtalanszor szerepelt, mint konferansz, versmondó, énekes. 

Kutatási területek: Csopak helytörténete. 

Díjak - kitüntetések: Többszörös Kiváló Dolgozó,1980 Kiváló Munkáért (Pozsgay Imre 

kulturális minisztertől). 1997-ben a közéleti valamint a település kulturális életében és a 

Csopak TV-ben végzett tevékenységéért, illetve Csopak történetét feldolgozó irodalmi 

munkásságáért Csopak Községért Érdemérmet kapott. 2010-ben a Csopakért évtizedeken 

át végzett közösségi, közéleti és helytörténeti munkájáért Csopak Község Díszpolgára lett. 

2013-ban Áder János köztársasági elnöktől vehette át a Magyar Arany Érdemkeresztet. 

Írások róla: KELLEI György: A csopakiak admirálisa. - Napló, 1999. jan. 23. TÖLGYESI 

József: A családi hagyományok erőt adnak munkámhoz. - Novum, 1999. 1. sz. Számtalan 

cikk munkásságáról a Halászbokor, NAPLÓ és a Balatoni Futár stb. lapokban. 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

Steinhausz György Dezső jelentős szerepet vállalt Csopak község helytörténetének 

feldolgozásában. Személye megkerülhetetlen, ha Csopak történetéről, kulturális életéről, a 

közösségi élet eseményeinek szervezéséről és azok dokumentálásáról van szó.  

Kiemelkedő helytörténeti gyűjtőmunkája, kultúraszervezői, településfejlesztési munkája 

mellett, kulcsfontosságú szerepet játszott Csopak és Szováta testvérvárosi kapcsolatának  

megteremtésében. 

"Steinhausz György mindenki által ismert helytörténész, a helyi kultúra megszállottja, valódi 

csopaki lokálpatrióta. Már a 70’-es évektől a falut bemutató sétáival, a környék történelmét 



elmesélő hajókirándulásokkal, az ÁGK Üdülőben végzett kulturális munkájával számtalan itt 

nyaraló embernek, kicsinek és nagynak tette felejthetetlenné a csopaki nyarakat, örök 

életükre csodálatos emlékeket megőrizve Csopakról. 1977-ben Csopak 700 éves 

évfordulójára rendezett ünnepséget és elkészítette az első kis kiadványt Csopakról. Majd 

nagyapja munkáját folytatva elkezdte összegyűjteni Csopak történetét az őskortól napjainkig. 

A Csopak Televízió indulásakor önálló műsorral megismertette a falu történetét a nézőkkel. 

A csopaki bor dicsérete, a csopaki borhetek megszervezése, az esték konferálása, a 

pinceszerek anekdotái mind – mind Steinhausz György Csopak iránti szeretetét, az itt élő 

emberek tiszteletét jelenti. 1980 – tól vesz részt aktívan a falu vezetésében. A 90-es évek 

közepén a helyi művészeti élet fellendítése érdekében Jankovits Gusztáv festőművésszel 

létrehozták a Csopak Galériát, ahol 15 év alatt számtalan kortárs festőművész mutatkozott 

be. Ezeket a kiállításokat nemcsak megszervezte, hanem a megnyitók aktív résztvevője is 

volt. Méltán lehet az itt élő emberek példaképe, munkájával, életével mindig a közösséget 

szolgálta." 

 

Javaslatot benyújtó neve: Szakmáry Dalma 

A dokumentációt készítette: Szakmáry Dalma 

Csopak, 2016. január 11. 

A Települési Értéktár helyi értékévé felvette: 2016. január 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Az NMI Művelődési Intézet, mint szakmai együttműködő partner vesz 

részt Csopak, és a térség helyi értékei és értéktárai nyilvánosságának 

megteremtésében. 

 

 


