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Az év borát keresték

Pecások egymás közt

Mandula Ünnep 2012
A Mandula Fesztivált Alsóörs, Csopak, Felsőörs és Lovas a turisztikai
szezon meghosszabbítása jegyében hívta életre, ez a Balaton-felvidéki
települések Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület által koordinált tavaszi
szezonnyitó rendezvénye. A különböző helyszíneken, közösségi tereken
megrendezett színes kulturális és szabadidős programoknak Csopak is
rendszeres szereplője. (folytatás 2. oldalon „Szezonnyitó Mandula
Fesztivál” címmel)

Csopak Krakkóban
2012. tavaszán Csopak a
lengyelországi Krakkóban
mutatkozott be egy
nemzetközi utazás
kiállításon. A község
ötletes, vendégcsalogató
standja nagy sikert aratott
az érdeklődők körében.
Egy cseppnyi Csopak Lengyelországban

Itt a Csopaki Kódex!
Alapos előkészítést követően létrejött a csopaki olaszrizling eredetvédelmi
rendszere. Az igazi unikumnak számító kezdeményezés követői szigorú
minőségi gazdálkodási követelményeknek kívánnak megfelelni a jövőben,
pozitívan alakítva a csopaki történelmi borvidék és - kultúra
arculatát.(folytatás 2. oldalon „Az olaszrizling védelmében” címmel)

Április 27-én tartották Csopakon a
község hagyományos "Év borásza"
versenyt a Balaton Borkúriában.
A nemes italok versenyére 41 különböző
fajtával nevezett 18 helyi gazda – adta
hírül a balaton.vehir.hu.A gazdák
elsősorban olyan 2011-ben készített helyi
fajtákkal neveztek be a versenyre, mint az
Olaszrizling, ugyanakkor találkozunk
Tramini, Furmint és Savignon fajtákkal is
– tájékoztatta a nyilvánosságot Tóth
Gyula főszervező, korábbi csopaki
alpolgármester. A nedűket a hagyományokhoz hűen idén is egy szakemberekből, valamint egy közéleti
személyiségekből álló grémium bírálta el.
A szakmai zsűri tagjai: Szöllősi Tamás,
Kovács András István, Toronyi Zsuzsa és
Horkay András voltak. A társadalmi zsűrit
Tóth Gyula, Ambrus Tibor, Koralevics
Károly, dr. Fekete Zsolt, Gacs Gábor,
Pintér Zsolt, Kovács Tamás és Englert
Dezső alkották.
A borverseny eredménye, minősítései:
Nagy Arany: Tamás Ervin
Arany: Nagy Sándor Olaszrizling 2011
Arany: Petrányi Pincészet Furmint 2011
Arany: Petrányi Pincészet Syrah 2011
Arany: Jásdi Pincészet Rosé 2011
Közönség Nagydíj: Szent Donát Furmint

Csopak vélhetően a
füredi járásba tartozik majd
Veszprém megyében várhatóan tíz járást alakítanak ki a jövőben. A régi-új
közigazgatási egységek létrehozásáról tavaly szeptemberben döntött a
kormányzat. A kabinet célja olyan modern kori járások kialakítása, amelyek
hozzájárulnak a mai közigazgatásnál alacsonyabb társadalmi költséggel,
hatékonyabban és ügyfélközpontúan működő területi közigazgatás
létrejöttéhez - jelentette ki áprilisban Dr. Kovács Zoltán a Veszprém megyei
kormánymegbízott. A járásokról vélhetően júniusig születik döntés, az új
járási hivatalok működésének részletei azonban egyelőre nem ismertek.
(folytatás 2. oldalon „Tíz járást alakítanak ki a megyében” címmel)

A tartalomból:
35 éves a Sáner János Kertbarát Kör (a 3.oldalon)
Iskola, óvoda: bovülo létszámok (az 5.oldalon)
Ismét megnyitotta kapuit a csopaki ökopiac (a 6.oldalon)
Több mint 100 gyerek az első Csopak Kupán (a 8.oldalon)

Az újságot kérje a postai kézbesítőjétől!
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Az olaszrizling védelmében

Tíz járást alakítanak
ki a megyében
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) társadalmi
egyeztetésre is bocsátotta a járási rendszer kialakításáról szóló
elképzeléseit, amely keretében országos szinten 757, Veszprém megyéből
pedig 32 javaslat érkezett be járás-székhely kijelöléssel, valamint település
másik járáshoz csatolásával kapcsolatban- hangzott el. Veszprém megye
szempontjából fontos elmondani, hogy itt teljes konszenzus volt az
országgyűlési képviselők között abban, hogy milyen legyen az új rendszerhangsúlyozta Dr. Kovács Zoltán. A járások kialakításával megtörténik az
önkormányzat és államigazgatási feladat- és hatáskörök szétválasztása,
ennek alapján a járási kormányhivatalokhoz kerülnek a hatáskörébe tartozó
államigazgatási, valamint a megyei kormányhivatalok szakigazgatási
szervei kistérségi kirendeltségeinek, ügyfélszolgálatainak, irodáinak
feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek- jelezte a kormánymegbízott. A
Veszprém megyei járási rendszer új tervezete értelmében megyénkben 10
járást alakítanak ki a korábbi kilenchez képest; a módosítás szerint ugyanis
létrejön a Balatonalmádi járás is és tóparti település járás-székhely lehet.
Csopak várhatóan a balatonfüredi járásközponthoz tartozik majd, a
következő településekkel egyetemben: Alsőörs, Aszófő, Balatonakali,
Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Dörgicse, Lovas,
Monoszló, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Tihany, Vászoly, Zánka. Az
áprilisi sajtóeseményen elhangzott az is, „Járási államigazgatási rendszer
kialakításának megtervezése” címmel egy projekt kerül benyújtásra,
amelynek célja, hogy felmérje a kormányhivatalok járási hivatalai fizikai
kialakítása szempontjából alkalmas ingatlanokat, a működéshez szükséges
teljes körű eszköz-,és feltételrendszert.
(munkatársunktól)

(forrás: Veszprém Megyei Kormányhivatal)

A Csopaki Hírek az olaszrizling.blog.hu bejegyzés részleteit idézi a
dokumentum megszületésének apropóján.
„A magyarországi eredetvédelmi szabályozást sokat kritizálták már szóban,
tettekből valahogy sokkal kevesebb termett. Csopakon a kevés szöveg, sok
cselekvés elvet követik, megírták a rizling-védő Kódexet, ezt a borászatok
mellett támogatja a település képviselő-testülete is, a polgármester pedig
mindenhol besegít, ahol csak tud. Nicsak, így is lehet csinálni? 2012.
március 21-e nagy nap a magyarországi eredetvédelmi szabályozások
történetében, ekkor ugyanis Csopak képviselő-testülete, Ambrus Tibor
polgármester javaslatára, elfogadta a Csopaki Kódexet, az eredetvédelmi
szabályozást felügyelő testület titkárává pedig megválasztották Kovács
Tamást, a Szent Donát Pince frontemberét, ő a csopaki önkormányzat
képviseletében tevékenykedik. A helyi borászatok az elkövetkező
hónapokban kérhetik felvételüket, ha teljesítik a feltételeket, akkor a Kódex
támogatóivá válhatnak. A csopaki tanúsítványt viselő olaszrizlingek először
2013 nyarán kerülnek piacra. (...)
Csak a rizling!
Az olaszrizlingből készült csopaki bor hagyományos megnevezése a
Csopaki, vallják az alapítók, ezért a Kódex oltalma alatt álló Csopaki is
kizárólag olaszrizling szőlőből készülhet. A Kódex által védelmezett
területhez Csopak, Paloznak, Lovas, Alsóörs és Felsőörs települések 27 első
osztályú dűlője tartozik, a dűlők határait aBalatonfüred-Csopaki Borvidék
termékleírása tartalmazza. Csopak: Bene, Berekhát, Falukertje, Hegyalja
(Szitahegy), Kishegy (Kertmög), Kocsikapu, Lőczedomb, Nádaskút,
Nagykút, Sáfránkert, SiralomvágóPaloznak: Kishegy (Hajnóczy),
Malomhát (Szil), Nagyhegy, Sáfránkert, Slikker, Vöröspart Lovas: Kishegy,
Öreghegy (Soós, Balogh), Suhatag, Téglaházi (Szilfa) Alsóörs: Gölyemál,
Kistelek, Mál, Suhatag, Telekfő Felsőörs: Kishegy. (...)
De milyen a bor?
A Kódex megfogalmazásában a „Csopaki hagyományosan egy harmonikus
száraz olaszrizling, mely borban a savak és az alkohol egyensúlyra
találnak, az olaszrizlingre jellemző illat- és zamatjegyeket finom
ásványosság kíséri.”
Túlzott szigor?
A palackozott bor tényleges alkoholtartalmának ezüst fokozat esetén 11,513, arany fokozat esetén 12-13 térfogatszázalék közé kell lennie A titrálható
savtartalom egyik fokozat esetében sem lehet kevesebb, mint 5,5 g
literenként, a maradékcukor megengedett mennyisége pedig legfeljebb 4
g/l. A mustot kizárólag olyan élesztővel szabad erjeszteni, mely nem
változtatja meg az olaszrizling bor természetes illat- és zamatjegyeit. A
Csopaki nem készülhet töppesztett és botritiszes szőlőből, nem lehet kései
szüret, pezsgő és habzóbor. A bor érlelésére vonatkozó előírások szerint az
ezüst fokozatú Csopaki minimum érlelési ideje 7 hónap, melyből minimum 6
hónap tartályos és/vagy hordós érlelés, és legalább egy hónap palackos
érlelés. Arany fokozat esetén összesen 9 hónap minimum érlelés az előírt,
melyből legalább hat hónap hordóban és/vagy tartályban, illetve legalább 3
hónap palackban történik - olvasható a Kódexben.
Szent Iván borai
A Kódex védelme alatt forgalomba kerülő borokat egységesen burgundi
palackba töltik, első osztályú parafa dugóval, illetve fekete, selyemszínű
kapszulával zárják le. A borok minden évben egységesen Szent Iván
napjának előestéjén (június 23.) kerülnek forgalomba.

Szezonnyitó Mandula Fesztivál
Április 26-án csütörtökön a Balaton Riviéra zászlós boráért versennyel, a
borok szakmai bírálatával kezdődött a 2012-es fesztivált Lovason, amely
még aznap „A Bakony-Balaton Geopark kultúrtörténeti emlékei - Kő és
kultúr” című fotókiállítás megnyitójával folytatódott a felsőörsi Civilházban.
Pénteken délután a csopaki Kultúrházban Semsei Sándor, a Balaton Riviéra
Turisztikai Egyesület elnöke nyitotta meg hivatalosan a rendezvénysorozatot. A szervezet vezetője beszédében kiemelte, hogy a kistérség
településeit, valamint az azok turisztikai szolgáltatásait összefogó
egyesületet a nyugat-európai minták szerint kell a továbbiakban fejleszteni,
olyan - a turizmus-vendéglátáshoz szervesen kapcsolódó - szakterületek
pozitív mintáit, eredményeit szem előtt tartva, mint a településmarketing, a
kommunikációtudomány vagy a közösségfejlesztés. A turisztikai szakember
véleménye szerint csak így maradhat versenyképes a térség a jövőben.
Az ünnepélyes köszöntőt követően Mészöly Zsófia festő-restaurátor,
„Táblaképek” című ikon kiállítását tekinthették meg az érdeklődők. A
"Balaton Riviéra Zászlós Borért" címen kiírt borverseny tapasztalatait
Salánki Sándor, a bíráló bizottság elnöke összegezte. Az oklevelek átadását
követően a Borfolk Együttes Bordalok című műsora zárta a péntek estét.

Április 28-án a délelőtti órákban ökopiac nyílt a Balaton Borgaléria udvarán
a Simoga közben, Felsőőrsön pedig átadták a Malomvölgyi tanösvényt. Az
alsóörsi művelődési ház előtti téren kézműves vásárt szerveztek, amely alatt
a színpadon a környék művészeti csoportjai, civil szervezetei adtak
közönségsikert arató műsort. A fellépők között ott volt a Csopak
Táncművészeti Egyesület, valamint a Csopak Nyugdíjas Klub is. A
szombati program fő attrakciója a Muzsikás együttes esti műsora, koncertje
volt. Április 29-én a reggeli óráktól, kürtszóra vette kezdetét a BakonyBalaton Horgászszövetség és a Csopak-Paloznak Horgászegyesület
szezonnyitó horgászversenye a csopaki strandon. Idén rekordszámú
versenyző, 25 fő indult a nagy fogásra. A horgászverseny mellett a strand
keleti végén ezúttal is megrendezték a halészlé-főző versenyt, amelyre
ezúttal öt baráti társaság nevezett. Akik az előzőeknél is aktívabban
szerették volna eltölteni a fesztivál utolsó napját, azok részt vehetettek a
Nők a Balatonért Egyesület és a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park
munkatársai, önkéntesei felügyelte, a csopaki vasútállomásról induló több
kilométeres túra- és akadályversenyeken.
(munkatársunktól)
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Balatoni Szövetség:
szemléletváltásra van
szükség a Balatonnál
Alapvető szemléletváltásra van szükség a
balatoni üdülőrégió táj- és vízgyűjtő
használatban, valamint a tó vízszintszabályozásban - mondta Pécseli Péter, a
Balatoni Vízügyi Kirendeltség vezetője a
Balatoni Szövetség (BSZ) elmúlt hetekben
tartott elnökségi ülésén Keszthelyen.
A szakember kutatók álláspontját összegezve
kifejtette, a klímaváltozás, a csökkenő
mennyiségű csapadék, valamint az a tendencia,
hogy a csapadék egyre kisebb hányada jut el a
tóig, oda vezethet, hogy mintegy 60 év múlva
lefolyástalanná válik a Balaton. Hangsúlyozta,
bizonyos intézkedésekkel - például az
időszakonként keletkező többletvizek
megtartásával és tárolásával - a tó életét meg lehet
hosszabbítani, de ehhez szükség lenne a régió
összefogására. El kellene dönteni, hogy a Balaton
rekreációs üdülőtérségként funkcionáljon, vagy
Natura 2000-es területként egy természet-közeli
élő rendszer legyen. A vízszintcsökkenés miatt
több év után ismét aktuális a kotrás több balatoni
strandon és hajózási útvonalon. Az iszap
elhelyezését szolgáló, hiányzó zagyterekkel
kapcsolatban Pécseli Péter az ülésen résztvevő
településvezetőket arról tájékoztatta, hogy a
vízügy rendelkezik három zagytérrel a tó körül,
amelyek pár hét alatt alkalmassá tehetők a
kikotort anyag elhelyezésére. A kotrás
engedélyköteles, és május végétől nyár végéig
nem végezhető - figyelmeztetett a kirendeltségvezető.
A BSZ elnökségi ülésén többen is szóvá tették,
hogy nincs igazi gazdája a Balatonnak, továbbá az
érintett hatóságok központjai nemcsak fizikai,
hanem "szellemi" értelemben is távol
helyezkednek el az üdülőrégiótól, döntéseikre
rányomja bélyegét a helyismeret hiánya. A
Balaton Fejlesztési Tanácsnak (BFT), amely
legfőbb felelőse kellene, hogy legyen a tó körüli
teendőknek, ma már nincs a feladathoz kellő
kompetenciája és forrása. A településvezetők
panaszkodtak egyebek közt a fejlesztéseket
nehezítő jogszabályi és engedélyeztetési
rendszerre, valamint a védett nádasok okozta
nehézségekre is. Bóka István, a BFT elnöke,
Balatonfüred polgármestere (Fideszes
országgyűlési képviselő) szerint jelenleg
túlszabályozott és bürokratikus az üdülőrégiót
szabályozó rendszer. A politikus egy balatoni
"problématérkép" megalkotását javasolta az
elnökségi ülés résztvevőinek. Czeglédy Ákos,
Paloznak polgármestere azt sérelmezte, hogy a
nád védelme miatt nem valósítható meg, hogy 8
illegális csónak-kikötő helyett egy legális
épülhessen a településén.
Ruzsics Ferenc, a BSZ elnöke arról beszélt, hogy
a felhagyott zagyterek hasznosíthatóságáról
hosszú évek óta tárgyalnak az illetékes hivatalok
vezetőivel, azonban most a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő kérésére elölről kell kezdeni
településenként a tárgyalásokat. Balassa Balázs,
Szigliget polgármestere jelezte, hogy a
csapadékvíz-elvezető rendszerek megvalósítása
kulcskérdés lenne a térségben.
(MTI)
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Kezdődik a hajózási szezon
Öt százalékos általános áremelkedéssel kezdi a szezont a Balatoni Hajózási Zrt. - tájékoztatta
Horváth Gyula vezérigazgató április 7-én a hagyományos első hajó fogadásán Balatonfüreden
az Magyar Távirati Irodát (MTI).
Az áremelkedés minden szolgáltatásra vonatkozik: a személy- és kompközlekedésre, valamint a
vitorláskikötők használatára - ismertette a vezérigazgató, megjegyezve: az elmúlt három-négy
évben nem emelt árakat a zrt.Júniusban és júliusban naponta 95-96 hajójáratot indít a zrt., a
hagyományos programok mellett újdonságokkal is szolgálnak; folytatódik a kalózhajó-program, a
nosztalgia diszkó mellett a legújabb zenéket játszó zenés hajó indul, a családoknak pedig
úgynevezett egész napos vártúrákat ajánlanak, például Szigligetre, a Csobánchoz, valamint
városnézést például Balatonfüredre, Tihanyba - sorolta a vezérigazgató. Bejelentette: a tavaly
karácsonykor a Boden-tó mellől Magyarországra szállított hajó felújítása jól halad, az elképzelések
szerint szeptember 21-én, Széchenyi István születésnapjának 221. évfordulóján bocsátják vízre
Siófokon, az első útja valószínűleg Balatonfüredre vezet majd. A 43-44 méter hosszú, 7-8 méter
széles hajónak még nincs neve, de már háromszáz javaslat érkezett rá - árulta el Horváth Gyula, aki
úgy vélte: ha azok a települési tulajdonosok, amelyeknek nevét még nem viseli hajó, nem élnek a
lehetőséggel, akkor a leggyakoribb öt-hat javaslatból szavazással döntik el az új hajó nevét.
nosztalgia kikötő.A Balatoni Hajózási Zrt. az idei szezont 23 személyszállító hajóval, egy
gyorshajóval, egy kalandvitorlással kezdi meg, 22 kikötő üzemeltetésével; a vezérigazgató közlése
szerint újabb hajók beszerzését tervezik. Újságírói kérdésekre Horváth Gyula azt válaszolta:
legalább a tavalyihoz hasonló, közepes szezonban reménykedik, amikor is kompforgalomban 6-7
százalékos, a vitorlásforgalomban 7-8 százalékos növekedés, míg a személyhajózásban egy
százalékos csökkenés volt tapasztalható. Bóka István (Fidesz-KDNP) a térség országgyűlési
képviselője köszöntötte a balatoni hajósokat, és a balatoni városok összefogását hangsúlyozta.
Kiemelte: ebben a szezonban nehéz gazdasági körülmények között kell helytállniuk a balatoni
balatoni szolgáltatóknak és vállalkozóknak.
(munkatársunktól)

35 éves a Sáner János Kertbarát Kör

Kertbarátok
Április utolsó hétvégéjén a csopaki Kagyló Hotelben tartotta jubileumi ünnepségét Csopak
egyik legrégebb múltra visszatekintő civil szervezete.
Az eseményen elsőként Szekendy Alajos köszöntötte az egybegyűlteket, név szerint említve a helyi
civil szervezetek és falu rendezvényen megjelenő vezetőit, külön kiemelve azt Király Árpádot, aki
az 1977-es (!) alapító közgyűlésen is jelen volt. Ezt követően Csopak Község Önkormányzata
nevében Balogh Balázs mondott ünnepi beszédet. A település alpolgármestere örömét fejezte ki,
hogy egy olyan civil szervezetet köszönthet a helyi közösség nevében, amelynek komoly tradíciója
van, amely olyan értékeket ápol, örökít generációról-generációra, mint a kert-, a szőlő-, vagy a
borkultúra. „Kertészkedj, művelődj, barátkozz, védd a természetet, fogyassz magyar terméket” - az
előbbiek szerint foglalta össze Frick Attila, a csopaki Sáner János Kertbarát Kör elnöke a civil
szervezet legfontosabb alapértékeit. Az elnök ünnepi beszédében külön megemlékezett a 2012-ben
90. születésnapját ünneplő Király Árpád egykori alapítóról, titkárról, valamint a kertbarátok idő
közben elhunyt 25 tagjáról. A kör jelenleg 46 fős tagsággal rendelkezik, amelynek harmada állandó
csopaki lakos, 60%-uk nyugdíjas, amin kívül kb. minden harmadik kertbarát foglalkozik aktívan
szőlő- és bortermeléssel. Frick Attila szerint a szervezet előtt álló leglényegesebb kihívás a jövőbeni
folytonosság biztosítása, amelynek érdekében tudatosabban szeretnék bevonni a fiatalabb
korosztályokat is a tevékenységükbe. A Sáner János Kertbarát Kör vezetője ezután részletesen
beszélt a szervezet múltjáról, kiemelkedő eredményeiről, Csopak településsel és a helyi civilekkel
folytatott, jelentős hagyományokra visszatekintő együttműködéséről. Az ünnepségen részt vett Dr.
Szent-Miklóssy Ferenc a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének elnöke is. A szakember
köszöntőjében méltatta a csopaki kertbarátok évtizedes munkásságát, majd röviden megemlékezett
az országos mozgalom első világháború idejére visszavezethető gyökereiről is. A hazai kertészek és
kertbarátok munkáját koordináló országos ernyőszervezet első embere kifejtette, hogy napjaink
egyre nehezedő gazdasági helyzete, valamint a folyamatosan növekvő élelmiszer árak mellett egyre
inkább felértékelődik a háztáji gazdálkodás szerepe szerte a világon, így Magyarországon is. Az
esemény a kertbarátok hagyományos tavaszi borversenyének ünnepélyes eredményhirdetésével
zárult.
(m.i.)
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Áprilisi élménymustra - a Csopak Nyugdíjas Klub beszámolói
Színházban voltunk
Április 29-én vasárnap színházban voltunk. Kálmán Imre: Marica Grófnő
nagyoperettjét néztük meg a Veszprémi Petőfi Színházban. Az operett
betekintést nyújt a 19. és 20. század úri világába. Megismerjük az úri
passziók miatt tönkre ment Tasziló grófot, aki mint, gazdatiszt Török
Béla néven vállal állást a hozományvadászok elől menekülő dúsgazdag
Marica grófnő birtokán. A grófnő elhíreszteli, hogy eljegyezte magát
Zsupán Kálmán báróval aki tudomása szerint nem létezik. Közben a
grófnő és gazdatisztje egymásba szeretnek. Bonyolítja a helyzetet, egy
eltéved levél, Zsupán báró váratlan megjelenése, de minden rendeződik,
amikor megérkezik Bozsena Tasziló nénikéje. Ezt a számunkra már
idegen világot a színház művészei - szerepük teljes átélésével - élethűen,
nagy sikerrel mutatták be és szereztek ezzel számunkra kellemes délutánt
és jó szórakozást.

Vendégségben
Meghívásunkra 2012. március 21-én Füstös Gábor a Balatoni
Halgazdaság ZRT. vezérigazgatója és Puskás Zoltán a Balaton Felvidéki
Nemzeti Part igazgatójának társaságában és közreműködésével
„Halgazdálkodás, halászat és horgászat a Balatonon” címmel tartott
számunkra ismeretterjesztő előadást. Ennek keretében kiemelten
foglalkozott a busával, mint kevésbé ismert és keresett nem őshonos
balatoni halfajtával, amely a hallgatóság körében élénk érdeklődést
váltott ki. Az érdeklődésre való tekintettel a hal bemutatása és
megismertetése érdekében meghívott bennünket egy búsából készült
halpaprikásra. A lebonyolításhoz szükséges helyszínt és feltételek
biztosítását a Nemzeti Park igazgatója vállalta és adott otthont a
rendezvénynek, melyre április 25 -én került sor. A nagy érdeklődésre várt
paprikást a Halgazdaság erre szakosodott szakácsa készítette és
ismertette a főzés rejtelmeit. A busa és a belőle készült pörkölt nagy
sikert aratott, elérte célját, felkeltette a hal fogyasztása utáni érdeklődést.
A sikerhez mi csopaki borral és sajtos pogácsával járultunk hozzá. A
közel 40 fős vendégség véleményét a legfiatalabb résztvevő, az igazgató
úr 3 éves Bence kisfia - aki ezen a napon lett Csopak lakosa – kitartó és
meggyőző hallgatásával tudatosította, hogy itt ma mindenki jól érezte
magát és sok élménnyel gazdagodott.

Kirándultunk Várpalotára
Az idén már másodszor kelt útra a Csopaki Nyugdíjas Klub 39 tagja, hogy
hazánk szép tájaival ismerkedjen. Április 18-án reggel az idő nem a
legszebb tavaszi arcát mutatta, de tagságunknak ez nem vette el a kedvét,
hogy buszra szálljon és megnézze a várpalotai tavak madárvilágát.
Megérkezésünkkor a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársai, dr.
Nagy Lajos természetvédelmi őr vezetésével, vártak bennünket,
elvezettek a helyszínre, ahol meghallgattuk a különböző madarak
csicsergését, és távcsövekkel figyelhettük mozgásukat és életüket.
Közben túravetetőink számos kérdésünkre szívesen válaszoltak. Utunk
innét a Thury-várba vezetett, melynek minden zegét-zugát bejártuk,
megismertük történetét és az itt rendezett kiállítást is megnéztük.Majd a
társaságunk a Zichy-kastélyba sétált át a közben kellemes, tavasziasra
fordult időben. A kastély ma a Trianoni múzeumnak ad otthont. Sok volt
a látni és olvasni való. Régi emlékek elevenedtek fel a képek, szövegek és
tárgyak hatására. Kellemesen elfáradtunk, sok élménnyel gazdagodva
tértünk haza.

Nagymamák - dédmamák májusfája
Táncosok - egy nap, két fellépés
Tánccsoportunk 2012. április 28.-án délután a Mandula Ünnep - Mandula
Fesztivál 2012 rendezvénysorozat keretében Alsóőrsön szerepelt és
country táncokat adott elő sikerrel. A műfaj iránti érdeklődés - kedvelt
zenéje miatt is- egyre népszerűbbé válik, és egyre többen táncolják.
Ugyanezen a napon este a tánccsoport a Balatonfüreden a Szív Egyesület
országos konferenciáján, annak kulturális programjában country táncok
bemutatására kapott felkérést, melynek természetesen örömmel tett
eleget. Fellépésüket a több mint 600 fő folyamatos tapsa kísérte,
kifejezve ezzel a produkció sikerét és színvonalát. Büszkék vagyunk
táncosainkra, elért sikereikre, akik a country tánc népszerűsítésében
fellépéseikkel, új táncok betanulásával, az élen járnak és fontos szerepet
vállalnak.

A májusfa a természet újjászületésének szimbóluma, az ifjúság tavaszi
szokásainak Európa-szerte ismert kedves kelléke. A májusfát a legények
a lányoknak állították, akiknek ez nagy megtiszteltetés volt. Erre magas
sudár fák voltak alkalmasak, melyeket éjjel vagy hajnalban állítottak
színes szalagokkal, italos palackokkal díszítették. A májusfa állításának
napja Magyarországon a május elseje. A fát az udvarló legény
vezetésével csoportosan állították fel, és utána szerenádot adtak, amit
lánynak fogadni kellett szál gyufa meggyújtásával, majd borral kínálta a
legényeket. Ma már ritkán látunk a lányos házaknál májusfát, ez a szép
népszokás lassan feledésbe merül. A Nyugdíjas Klub férfi tagjai úgy
gondolták, hogy ezt a szép népszokást érdemes lenne feleleveníteni.
Ezt tettek követték és ma már harmadik alkalommal tiszteljük meg
nyugdíjas asszonyainkat májusfa állításával, hogy emlékezzenek
leánykori emlékeikre.
(Csopak Nyugdíjas Klub)
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Iskola, óvoda: bovülo létszámok
Miközben országszerte csökken az óvodások és az iskolások száma,
nem is beszélve a kistelepülésekre jellemző szomorú statisztikákra,
Csopak mindkét közoktatási intézményében emelkedik a tanulók
száma a 2012/2013-as tanévtől.
Interjú Huszár Péterné iskolaigazgatóval és Tóthné Ferencz Henriette
óvodavezetővel.

Iskola
A beiratkozást megelőzően nyílt napot és szülői értekezletet is tartottak
az iskolában. Mik voltak ezzel kapcsolatban a tapasztalatok?
Hagyomány sok év óta, hogy a tanév során többször meghívjuk a leendő
elsősöket. Ősszel a jövőbeni tanítóikkal ismerkedhettek meg a gyerekek egy
közös foglalkozás keretében. Mivel ez egy délelőtti alkalom volt, így
minden nagycsoportos el tudott jönni. Miután az óvodában megszűnt a
tornaszoba, felajánlottuk, tartsák nálunk a játékos tornafoglalkozásokat, így
péntekenként is találkoztunk. Márciusban tartottuk a nyílt napot, ahol a
szülők jöttek el a tanórára, amivel párhuzamosan a piciknek a könyvtárban
tartottunk kézműves foglalkozást.
Huszár Péterné
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Ők mindannyian csopakiak, vagy a környező településekről is
érkeznek gyermekek?
Jó pár évvel ezelőtt, amikor kevés volt a csopaki gyerek, a fenntartóval
önkormányzattal kötöttünk egy olyan szóbeli megállapodást, hogy
próbáljak minél több gyermeket a csopaki óvodába vonzani. Úgy érzem,
hogy ez akkor meg is történt, sok helyről volt akkor gyerekünk:
Balatonfüredről, Alsóörsről, Felsőörsről, Lovasról, sőt volt olyan
gyermekünk, aki Balatonalmádiból járt hozzánk. Az utóbbi 2 évben
azonban megemelkedett a gyereklétszám, és a település vezetőivel arra
jutottunk, hogy a más településről érkezőket nem vesszük fel. Az idei évben
jórészt csopaki gyerekek jelentkeztek hozzánk.
Hogy alakul a távozók és érkezők aránya?
A nagycsoportból 22-en mennek el, 14 főt vettünk fel a kiscsoportba. Jelen
pillanatban a kiscsoportban nagyon sokan vannak, így onnan az évvesztesek
újra kiscsoportosok lesznek. A következő évben a nagycsoportosok 25 - en
lesznek, a középsősök is 25-en, és a kicsik pedig várhatóan 30 -an.
Összességében tehát az óvoda létszáma emelkedni fog.
Az idei nevelési évtol megszüntették a vegyes csoportokat. Milyen
tapasztalataik vannak ezzel kapcsolatban?
Személy szerint szeretem ezt a felállást is, kicsit könnyebbnek tartom, mint
a vegyes csoportot.
Egy-egy vegyes csoportnál a 18-20 körüli
gyereklétszám az ideális, ennél magasabb számmal nagyon nehéz
hatékonyan dolgozni.
Szülők, pedagógusok részéről valaki ezt szereti jobban, valaki azt, de mint
ahogy a közhely is szól - nem lehet mindenkinek a kedvére tenni.
Az óvoda dolgozói közül ketten is anyai örömök elé néznek. Lehet-e
már tudni, kik helyettesítik őket a kieső időben?
A törvény előírja, hogy minden közalkalmazotti álláshelyet meg kell
hirdetni. Igy május környékén a helyben szokásos módon és a jogszabályi
előírásoknak megfelelően meg fogjuk hirdetni a 2 álláshelyet helyettesítés
céljából, 3 évre. Kollégáinkat pedig visszavárjuk.
(jaesz)

Egészségnap újratöltve!
Hányan kezdik meg tanulmányaikat a csopaki általános iskolában?
Tizenhat kisgyermeket írattak be szüleik az első osztályba. Nagyrészük
helybeli, de lesz alsóörsi és lovasi kisdiákunk is. Mivel a nyolcadik
osztályból tízen ballagnak el és vannak érdeklodok felsőbb évfolyamokba
is, így örömmel mondhatom, hogy iskolánk létszáma idén is bővül.
Ezeket a kisgyermekeket még a Csopaki Általános Iskolába íratták be,
de tanulmányaikat már a Csopaki Református Általános Iskolában
fogják megkezdeni. Gyakorlatban hogyan zajlik ez az átmenet?
Gyakorlatban a jelenlegi iskola augusztus 15-tel megszűnik és az új iskola
augusztus 16-án megalakul. Ez sok háttérmunkával jár a részünkről, de a
szülők ebből semmit nem fognak megérezni.
Ami az iskola szellemiségét illeti, a mostani alapértékeink sem áll messze a
konzervativizmustól. Eddig is voltak elvárásaink, mind a gyerekekkel,
mind a munkatársainkkal szemben, ezeket a jövőben is meg fogjuk tartani...

Óvoda
Ezen a héten volt az óvodai beiratkozás, hány gyermeket írattak be?
14 új kisgyereket regisztráltunk eddig, de ez nem a végleges számot jelenti,
hiszen vannak akik vagy nem tudják, vagy nem is gondolják, hogy a
következő nevelési évre be kell íratni a gyereket. Mivel a jelenleg hatályos
közoktatási törvény engedi, hogy év közben is létszámot bővítsünk, így a
most beiratkozottakon kívül 6-8 ovis érkezése várható még.

Tothné Ferencz Henriette

Ismét megrendezték az általános iskolában az előző években is nagy
népszerűségnek örvendő egészséges életmódot népszerűsítő napot.
A rendezvényen a résztvevő a gyerekek többféle fórumon találkozhattak az
egészségtudatosság jegyeivel. Az esemény szervezői - Bartlné Ferenczy
Éva és Szabóné Koncz Ágota arra helyezték a hangsúlyt, hogy a diákok
elsősorban tapasztalati úton próbálják elsajátítani a helyes táplálkozást,
illetve a testmozgást. A program keretében különböző előadásokon
vehettek részt a tanulók: az iskola védőnője, Kissné Ughy Bernadett
hasznos tanácsokat adott a kicsiknek a vízi balesetek megelőzésére,
Méhesfalvi Éva az egészséges táplálkozásról mondott értékes
információkat. Szentesiné Marcsi védőnő a felsőbb osztályoknak mutatta
be a dohányzás káros hatásait. A gyerekek tízóraija is rendhagyó volt ezen a
napon, ugyanis csupa egészséges élelmiszereket felhasználva készültek el
számukra a finom szendvicsek, melyek alapanyagait az óvodai konyha
biztosította. A mozgás jegyében a napjainkban egyre divatosabb
testmozgási formát, a jógát próbálhatták ki Nagy Julianna jógaoktató
vezetésével. A diákok által készített zöldségszobrok versenyének
eredményhirdetésével zárult az idei egészségnap.
(Fülei Réka)

Területi versmondó verseny
Minden ember életében fontos kérdés a hazához, a hazai tájhoz fűződő
kapcsolat. Amit a hétköznapi ember nem tud kimondani, azokat a
gondolatokat a költők művészi szintre emelve az ünnepélyességig tudják
fokozni. Minden poéta megpróbálja a haza fogalmát, az otthon meghittségét,
a szülőföld szeretetét méltó módon elhelyezni munkásságában. Mi
hétköznapi emberek a költőktől merítünk erőt. Ha búcsúzunk a szülőföldtől,
az fáj, ha beszélünk róla, akkor lelkesedünk, ha sebzettek vagyunk, akkor a
tájban keresünk vigasztaló gondolatokat. Ha igazán szeretni akarjuk a magyar
tájat, akkor aprólékosan megismerjük és kitartunk mellette. Iskolánk tanulói
szép számban vettek részt az idei Füred-köszöntő területi versmondó verseny
helyi fordulóján az iskolában és területi fordulóján Balatonfüreden. Az idei
verseny témája a Bakony és a Balaton volt. A területi fordulóra bejutott
diákok: Magyar Jázmin (3.o.), Órás Martin, Rácz Anikó, Szabó Donát (6.o.),
Leitold Dorottya, Tislér Botond (7. o.) és Letykó Boglárka (8. o.) Szabó Donát
, 6. évfolyamos tanulónk a területi döntőn megszerezte a dobogós 1. helyet. A
szavalókat Huszár Péterné, Némethné Part Klára, Pinkóczi Anikó, Herczeg
Judit, Szabóné Koncz Ágota és Kiss Zoltán készítette fel.
(F. R.)

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy támogassák az ISKOLÁSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY-t
jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával! ADÓSZÁM: 19380582-1-19

6

CSOPAKI Hírek

Öko - Bio

Csopak Község közéleti havilapja

Ismét megnyitotta kapuit a Csopaki Ökopiac
Úgy tűnik, lassan kezdenek rájönni az emberek, hogy a kétkezi munkának
értéke van. Hogy a krumplinak meg a babnak nemcsak ára van, amit a
zacskón meg lehet nézni, hanem van mögötte egy ember is, aki azt ülteti,
kapálja, öntözi és betakarítja.
És ha módja van rá, eladja. A piacon.
A piacon, ahol a vevő találkozhat a termelővel megismerkedhet a
termékeivel, megízlelheti, kipróbálhatja azokat – válogathat belőle. Majd
ha megszerette, visszatérhet hozzá és a következő héten újra megveheti.
Frissen. Ahogy épp a kertből, kemencéből, füstölőből kikerül. Amikor a
„Jó napot! – Jó napot! Hogy van? – Köszönöm jól. - Mit adhatok? …”
párbeszéd mögött már kacsintások is vannak, akkor az ember rájön, hogy a
piacnak lelkülete van.
Csopakon, helyi szervezésben ezt próbálja életre kelteni az Ökopiac. A
Balatoni Borkultúráért Alapítvány április 28-án, szombaton, a Mandula
Ünnep keretében ismét megnyitotta az Ökopiac kapuit, a Balaton Borkúria
udvarán. Ez a második szezon, amikor egészen októberig, minden
szombaton, reggel 7 órától, délután 2 óráig a balatoni térség lelkes
kézművesei kínálják saját készítésű teremékeiket az oda látogatóknak.
Találhatnak a standokon különleges fűszerezésű kézműves sajtokat,
mézeket, füstölt húsárut, friss zöldségeket és gyümölcsöket, házi száraz
tésztát, kemencében sült péksüteményeket, kerámiákat, kézműves
textíliákat és ékszereket. Érdemes megkóstolni az Artis Csokoládéműhely
kézműves csokicsodáit és a Csikos lekvárokat. A kofák kedvesen fogadják
az érdeklődőket; termékeiket szívesen mutatják be, és örömmel beszélnek
gazdaságukról.
A Borkúria teraszán, vásárlás közben lehetőség van megpihenni, míg a hűs
épületben rendkívül széles borválasztékból válogathatnak kedvünkre
valót a Balaton Borrégió borvidékeiről. A sofőrök és a gyerekek
megkóstolhatják a zamatos gyümölcsökből készült házi szörpöket: bodzát
vagy akár levendulát is! A szervezők a piac folyamatos bővítését tervezik,
várják – elsősorban – a helyi és környékbeli öko, bio gazdálkodókat,
őstermelőket, hogy minél szélesebb és egészségesebb legyen a kínálat; és
nagy szeretettel várják a kedves vásárlókat, hogy megismerhessék a piac, a
Csopaki Ökopiac hangulatát.
(Simon Orsolya, Solymár Ágnes, Makó István)
(Képek: Vidéki Élet Magazin)

A biokertészetről közérthetően
Április 11-én a Nyugdíjas Klubban Ambrus Tibor polgármester tartott
előadást a „Biokertészkedés a kiskertekben” címmel. Miután a klubtagok
többsége rendelkezik saját kiskerttel, nagy érdeklődéssel hallgatta az
előadást. Az alapelv, hogy - mint a természetben ezt láthatjuk- célszerű a
kiskertekben is növénytársulásokat kialakítani, olyanokat, melyek védik
egymást, és kedvező hatással vannak egymásra. Megismerkedhettünk
azokkal a növényekkel is, melyek elriasztják a kártevőket, de azokkal is
amelyeket nem szerencsés egymás közelében termeszteni. Az előadásban
hangsúlyt kapott a talajtakarás, a komposztálás fontossága és hogy milyen
gyógy és fűszernövények nem maradhatnak el a kiskertekből.
(KG)

Keresd Csopakot a facebook -on is!
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Anyák napjára

Totyogó torna

Édesanyákról - akik a legtöbbet vállalták, hogy ezen az Isten adta szép
világban élhessünk - írni és köszönteni őket öröm! Sok költő fogalmazott
meg szebbnél szebb verseket az édesanyák dicséretéről, így a csopaki
Király Imre is több versben fejezi ki érzéseit. „Szívembe vésve őrzöm”
című alkotásában írja:

Rendhagyó foglalkozás-sorozat vette kezdetét áprilisban a településen.
Kissné Ughy Bernadett és Kasler Katalin „Totyogó Torna” néven a
legkisebbeknek és szüleiknek kínál közös mozgásformát kéthetente a helyi
Civil Házban.
Az elmúlt hetekben tartott. Két „kísérleti” alkalom után úgy tűnik, hogy lenne
Csopakon igény az énekes, mondókás vidám szabadidős alkalmakra.
A Csopaki Híreket tájékoztató Kissné Ughy Bernadett elmondása szerint két
csoportban lesznek baba-mama foglalkozások, először 8-9 hónapos kortól 1314 hónapos korig, majd ezt követően 3 éves korig. Aki szeretné megmozgatni,
társaságba vinni csemetéjét, énekelni, mondókázni, az jelentkezzen az alábbi
telefonszámon: 20/9726-150.
(Munkatársunktól)

„De életemet a sírig benned ringatom...”
Igen az anyai szív alatt kezdődő életünktől a sírunkig elkísér az a szeretet és
hála, mellyel szülőanyánknak tartozunk, hiszen az a „köldökzsinór” csak a
sírunknál szakad el véglegesen. Valóban elég megbecsülést kapnak a
magyar édesanyák? Mindig a legmegfelelőbb kifejezést használjuk a
magzatát a szíve alatt hordozó anyákra? Aki keresztényi örömmel várja
gyermekét, az „áldott állapotban” van! Akik örömmel várják a kis
jövevényt, azt „várandósnak” mondjuk! Az az anya, aki végig szenvedi a
kilenc hónapot, arra mondják, hogy „más állapotban van”! Mennyi
édesanya vállalja az életveszélyt is, de nem engedi elvetetni magzatát, mert
Ők is hősök, akik azért harcolnak, hogy új életet adjanak! Míg mások
könnyedén eldobják a jövőt! Pedig az édesanyáknak a teremtés óta
„hivatásuk” a másokért élő áldozatos szeretet, hiszen saját magukat
ajándékul adják magzatuknak és családjuknak! Kívánom, hogy Anyák
Napján minél több gyermek tudja személyesen háláját leróni édesanyjának,
megköszönve az életet és a szerető gondoskodást! Kedves Édesanyák
fogadják szeretettel köszöntésemet, Isten éltesse Önöket nagyon soká,
családjuk körében!
(Steinhausz György)

Majális a mozgás jegyében
Az évszakhoz képest szokatlanul meleg időjárás fogadta május 1-jén a
csopaki majálisra kilátogatókat. A helyi önkormányzat a családok aprajanagyjára gondolt a programok összeállításakor.
A kikapcsolódni vágyókat rögtön egy sportesemény várta a délelőtti és kora
délutáni órákban: „Csopak Kupa” néven összesen tizenhét csapat rúgta a
bőrt a helyi sportpályán. A délutáni órákban is a mozgás volt az egyik
főszereplő, a legkisebbek légvárban ugrálhattak, míg a szüleik az árnyékban
pihentek vagy éppen a hűsítő italokat kortyolták. A kézilabda pályán
felállított színpadon színvonalas produkcióval lépett fel a helyi óvoda, majd
a Csopak Táncművészeti Egyesület szórakoztatta a közönséget. A pápai Szó
és Kép Színpad „Igazmondó juhász” c. mesejátékkal kedveskedett a
legkisebbeknek. A napot végül a Rulett Együttes nyári estéket idéző
utcabálja zárta.
(m.i.)

Programajánló
Május 13. (vasárnap) Színház látogatás. (bérletes előadás) Előadás címe:
C. Goldoni: Chioggiai csetepaté komédia.
Május 13. (vasárnap) Csopak - Nyirád labdarúgó bajnoki mérkőzés
16:30, sportpálya (ifjúságiak 14:30).
Május 19. (szombat) A Közép-Dunántúli Regionális Nyugdíjas Találkozó
Helyszín: a strand és a parkoló 9:00 órától.
Május 20. (vasárnap) Csopak – Dudar labdarúgó bajnoki mérkőzés
17:00, sportpálya (ifjúságiak 15:00).
Május 23. (szerda) Előadás a védett növényekről és állatfajokról.
Előadó dr. Mészáros Tamás 16:00, Kultúrház.
Május 25. (péntek)
Gyermeknap. 14:00, Általános Iskola.
Május 27. (vasárnap) Szentantalfa – Csopak labdarúgó bajnoki mérkőzés
17:00, sportpálya, Szentantalfa (ifjúságiak 15:00).
Május 30. (szerda) Májusfa bontás - kitáncolás. Vidám összejövetel.
16:00, Civilház.
Június 3. (vasárnap) Nyirád – Csopak labdarúgó bajnoki mérkőzés
17:00, sportpálya, Szentantalfa (ifjúságiak 15:00).

Tudomány első kézből
A Kepler Asztroszeizmológiai Tudományos Konzorcium és az MTA CSFK
Csillagászati Intézet Távoli napok és naprendszerek - az újabb kepleri
forradalom címmel nyilvános előadást szervez.Az elmúlt években a NASA
Kepler-űrtávcsöve forradalmasította a bolygókról és a távoli csillagokról
alkotott képünket. Az említett Konzorcium 2012. június 18 - 22. között
Balatonalmádiban tartja éves, ötödik konferenciáját. Ennek keretében a magyar
nagyközönség először hallhat beszámolót közérthető módon, első kézből a
Kepler szenzációs felfedezéseiről. Előadók: Natalie Batalha (NASA Ames,
USA), a Kepler-misszió tudományos vezetőhelyettese, és Kolláth Zoltán (MTA
CSFK Csillagászati Intézet, Budapest). Időpont: 2012. június 18. hétfő 19:00.
Helyszín: Veszprémi Egyetem, Polinszky-terem, Wartha Vince u. 10. (a
Stadionnál). A belépés ingyenes. Szabó Róbert - szervező

Önkormányzati hirdetmények
Csopak Község Önkormányzata a tulajdonában lévő Csopak, Fecske u
954/12 helyrajzi számú kivett, 1441 m2 nagyságú, lakóház (max. 2 x 3 db =
6 lakás –társasház-) építésére alkalmas, beépítetlen ingatlanát értékesítésre
meghirdeti. Irányár: 16.000.000,- Ft + ÁFA
Az ingatlannal kapcsolatban érdeklődni Csopak Polgármesteri Hivatal
Műszaki Irodáján (Csopak, Petőfi Sándor u. 2.) lehet.
A vételre vonatkozó ajánlatokat Csopak Polgármesteri Hivatal címére
kérjük megküldeni! A beérkezett ajánlatok alapján versenytárgyalásra kerül
sor az önkormányzati vagyonrendelet szerint.
Elérhetőségeink:
Levelezési cím: 8229 Csopak, Petőfi S. u. 2.
Telefon: 06 87-446-250/16 mellék,
E.mail: csopakph@csopak.hu
Csopak Község Önkormányzata (8229 Csopak, Petőfi S. u. 2.) értékesítésre
meghirdeti a tulajdonát képező csopaki 1846, 1847, 1848, 1851 és 1852
helyrajzi számú ingatlanokon nyilvántartott „Budai villát”. A telekegyesítés
folyamatban van. Irányár: 40.000.000,-Ft + Áfa.
A vételi ajánlat benyújtási helye: Polgármesteri Hivatal 8229 Csopak,
Petőfi S. u. 2. A vételi ajánlat benyújtási módja: személyesen, vagy
postai úton.
Vételi ajánlat érkezése esetén az értékesítésre az önkormányzati
vagyonrendelet szerint versenytárgyaláson kerül sor. Az értékesítéssel
kapcsolatban érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Településüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási Irodájában (8229 Csopak, Petőfi S. u. 2.), vagy a
87/446-250/16-os telefonszámon lehet. E-mail: csopakph@csopak.hu.
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Labdarúgás:
tavaszi meccsdömping

Bozsik Egyesületi Program:
teljes gőzzel, csopaki gyerekekkel

Jelenleg a rájátszás küzdelmei zajlanak a Veszprém Megyei Bajnokság II.
osztályában, amelyben a Csopak FC felnőtt és ifjúsági csapata is érdekelt.
Az Istenes Géza és Kuti István vezette első csapat 18 fordulót követően a 6.,
amíg a Makó István irányította juniorok a 3. helyről várhatták a 2011/2012es szezon végső helyezésiről döntő sorozatot.

A 2011/2012-es évadban a Csopak FC előkészítő korosztályos
labdarúgói is bekapcsolódtak a Bozsik labdarúgó utánpótlás
programba.
A Bozsik-program közel egy éves újbóli indítása alatt rendkívüli
számadatokat produkált: az 5 és 14 éves kor közötti futballozó gyerekek
száma mára meghaladja a 100 ezer főt. Az iskolai programban a mostani
tanév elején 50 250 játékost regisztráltak, míg a versenyengedéllyel
rendelkezők 54 950 főt tesznek ki. Előbbi szám több mint húsz-, utóbbi
pedig nagyjából tízezerrel nőtt – adta hírül az mlsz.hu. Kovács Szilveszter, a
programért felelős szakmai vezető kijelentette: a Magyar Labdarúgó
Szövetség (MLSZ) 120 ezer fős összlétszám elérését határozták meg
stratégiai célként, azonban a program sikerességét elnézve könnyen
elképzelhetőnek tartja, hogy ezt a számot már a 2012/13-as szezon végére
elérjék. Magyarországon néhány évvel ezelőtt összesen nagyjából 110 ezer
igazolt játékost tartottak számon, a jelenlegi helyzet szerint pedig ezt a
számot szinte már sikerült megduplázni. A Balatoni Kölyök Labdarúgó
Clubbal (BKLC) együttműködő Csopak FC – Varga József korábbi
élvonalbeli labdarúgó felkészítésével - az MLSZ balatonfüredi
körzetközpontjában vesz részt a szakmai programban, közel 15 helyi
gyermek-labdarúgót mozgósítva az őszi-tavaszi rendszerű tornákon.
(m.i.)

Felnőtt
2012. 04. 01.
Csopak FC 5:0 Bakonyszentkirály SE
(Csopaki góllövők: Csejtei 2, Walczer, Steigler, Pap.)
2012. 04. 08.
Csopak FC 3:5 Dudar SE (G.: Schwalem, Deák, Gál.)
2012. 04. 15.
Csopak FC 4:2 Ősi PSE (G.: Kalmár 2, Deák, Steigler.)
2012. 04. 22.
Balatonkenese LC 5:3 Csopak FC (G.: Gál, Steigler, Pap.)
A rájátszásban
2012. április 29.
Dudar SE 1:1 Csopak FC (G.: Steigler.)
2012. május 6.
Csopak FC 2:2 Szentantalfa-Nivegyvölgy SE (g.: Stilet, Csejtei.)
Ifjúságiak
2012. 04. 01.
Csopak FC 4:2 Bakonyszentkirály SE (Csopaki gólszerzők: Farkas, Dudás,
Told, Füle.)
2012. 04. 08.
Csopak FC 1:1 Dudar SE (G.: Fenes.)
2012. 04. 15.
Csopak FC 7:2 Ősi PSE (G.: Papp A. 2, Told 2, Bodó, Füle, Kósa.)
2012. 04. 22.
Balatonkenese LC 1:2 Csopak FC (G.: Pájer. Dudás.)

Tornász sikerek Füreden

A rájátszásban
2012. április 29.
Dudar SE 2:2 Csopak FC (G.: Dudás, Kósa.)
2012. május 6.
Csopak FC 3:0 Szentantalfa-Nivegyvölgy SE (G.: Füle, Orbán, Magyar.)

Több mint 100 gyerek az
első Csopak Kupán
Hagyományteremtő jelleggel, nagy érdeklődéssel kísért futball
utánpótlás tornát rendezett a helyi önkormányzat május 1-jén a
sportpályán.
A megmérettetésre három korcsoportban (U 7, U 9, U 11) került sor hat
környékbeli, valamint Veszprém megyei egyesület részvételével. A
versenyen hazai közönség előtt mutatkoztak be a Csopak FC labdarúgó
palántái, akik U 7 korosztályban a 4., amíg az U 9-eseknél az 5. helyet
szerezték meg.
(m.i.)

Lányok a dobogón
Áprilisban a balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskolában rendeztek
tornaversenyt helyi és környéki gyermekek részvételével. Az Eszenyi
Bernadett csopaki gyerekek közül többen is kiemelkedő eredményt értek el
a megmérettetésen. A lányoknál Rédling Eszter 3., Olgyai Natália 1.
helyezést ért el, amíg a fiúknál Tombor-Madarassy Koppány 3.,
Hollósvölgyi Árpád 2. és Rédling Balázs 1. helyezést ért el.
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Nyílászárók, teraszok, erkélyek kittelés javítása és
üvegezése. Hőszigetelt üveg készítése és beépítése.
telefon: 06 30 237 - 4456

