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Ranolder János püspökre emlékeztek (3. oldal)
Iskolai papírgyűjtés - nem várt sikerrel (5. oldal)
Újra női kézilabda (8. oldal)

Az újságot kérje a postai kézbesítőjétől!

Egy igazán vidám nyárzáró hétvégével kedveskedtek szeptember 7-9. 
között a községi strand vendégeinek. A Heppiend fesztivál három napon 
keresztül kínált kulturális, sport- és gasztronómiai programokat a 
szórakozni vágyóknak.
A hétvége nyitásaként pénteken 17 órától a Rulett Együttes hívta táncba a 
bulizni vágyókat. Szombat délelőttől főzőcsapatok vették birtokukba a 
strandot,  A „Csülkös Étkek Versenyén” a baráti és alkalmi társaságok 
finomabbnál-finomabb ételekkel mutatták meg főzőtudományukat, amelyet 
a szépszámú vendégsereg a -Varga Ibolya újságíró, Kecsedi Gábor, Lévai 
Ferenc gasztronómusok - fémjelezte szakmai zsűrizést követően meg is 
kóstolhattak. Ezek után a megfelelő „adottságokkal” rendelkezők a 
közönségsikert hozó sörhas-szépségversenyre nevezhettek. Délben a „jó 
ebédhez szólt a nóta” a Veszprém Városi Cigányzenekar előadásában. 16 
órától a Dávid Roland színművész és zenész barátai műsorát láthatta és 
hallhatta a nagyérdemű, napnyugtakor pedig a legkisebbek által készített 
„kívánságtutajokat” bocsátották vízre, amit követően a tábortűznél 
rendhagyó búcsút vettek az egybegyűltek a nyártól. 
Vasárnap délelőtt küzdősport bemutatóval, ügyességi versenyekkel készültek 
a szervezők a mozogni vágyóknak, délután pedig a „Miénk a strand” 
elnevezésű program keretében - többek között - kézműves foglalkozásokkal, 
valamint vidám zenés gyermekműsorral vártak az érdeklődőket rendezők. 
                                                                                           (munkatársunktól)

Tamás Ervin (archív)

Jó minőségű, de kisebb mennyiségű szőlő termett idén Veszprém megye négy történelmi 
borvidékén, a termésátlagok mindenhol elmaradnak a tavalyitól - mondták az Magyar 
Távirati Iroda (MTI) érdeklődésére a térség vidékeinek képviselő. Lapunk a csopaki 
szüreti időszaknak is utánajárt.
Somogyi Lajos, a somlói borvidék hegybírója szerint a szüret jóval korábban, már augusztus 
20-a után elkezdődött a korai fajtákkal, és a közel 700 hektáros borvidék 70 százalékán már 
leszüreteltek. Hozzátette: az elmúlt két aszályos év megviselte a szőlőtőkéket, a gazdák 10-25 
százalékos terméskiesést szenvedtek el. A szőlőfürtök összetöppedésével a kinyerhető lé 
mennyisége is csökken. A savak főleg a korai érésű fajtáknál elégtek, de a késői érésűek 
esetében tűrhetőek - fogalmazott. A felvásárlási árak átlagosan 15-20 százalékkal magasabbak 
a tavalyinál: a juhfark ára kilónként 160-200 forint között alakult, míg az egyéb fajtákat 110-
160 forintért értékesíthették a somlói gazdák. (Folytatás a 2. oldalon „Idén a száraz idővel is 
küzdöttek a borosgazdák” címmel)

Bíztató minőség, ám kevesebb mennyiség 
Szüret 

A nyár 
"Heppiend"-del zárult

Koccintás 2012: 
Csopak kategóriagyőztes!

2012-ben másodszor rendezték 
meg a  magyar össznépi  
Koccintás. Idén 20 település 
indul t  a  l eg -kedve l t ebb  
borvidéki település címért 11 
borvidékről, és közel 11 ezer 
borbarát koccintott egyszerre 
szerte az országban, 2012. 
szeptember 1-jén, 16 órakor.
A legkedveltebb borvidéki 

településekké azok a települések válhattak, ahol az adott település 
lélekszámát is figyelembe véve, abszolút értékben és arányaiban is a 
legtöbb borász és ott élő vagy odalátogató borkedvelő koccintott egy adott 
időpontban. 
Az eredményeket 2012. szeptember 16-án, vasárnap, a XXI. Budavári 
Borfesztiválon hirdették ki. Az idei Koccintáson Kisharsány nem csak a 
Villányi borvidéken és az 1000 fő alatti települések között, de országosan is 
a legkedveltebb borvidéki település címet érdemelte ki. A település 
nyereménye egy exkluzív kiállítói pavilon, a 2013-as Gourmet 
Fesztiválon. A 25 000 fő feletti települések között Pécs lett a legkedveltebb, 
megismételve a tavalyi sikert. 
Csopak nyerte el a Balatonfüred-Csopaki Borvidék legkedveltebb 
borvidéki települése címet. A község azzal érdemelte ki e rangos 
elismerést, hogy szeptember 1-jén, a Koccintás 2012 verseny keretében a 
helyi strandon koccintott egyszerre a legtöbb  borkedvelő a borvidékről.
                                                                      (forrás: Balaton Borgaléria)

Népszerűek voltak a sport- és gasztroprogramok (Fotó: Dr. Szabó Róbert)
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Idén a száraz idővel is
küzdöttek a borosgazdák

A balaton-felvidéki borvidék hegyközségi tanácsának elnöke szerint a súlyos 
aszály a késői érésű fajtákat károsította, a termésátlagok nagyon gyengék. 
Németh László elmondta: a túlnyomóan fehér szőlőt adó borvidéken október 
elejéig hektáronként 50-55 mázsányi szőlőt szüretelnek le, a felvásárlási árak 
kilónként a legolcsóbb, 90 forintos rizlingtől a drágább, 120 forintos 
szürkebarátig terjednek. Az illatos fajtáknál, mint a cserszegi fűszeres 150 
forint körüli árat lehetett elérni. Kiemelte, hogy a rendkívüli csapadékhiány 
már a jövő évi termést is visszaveti, a hajtásnövekedés nem alakul 
megfelelően. A balatonfüred-csopaki borvidéken már az olaszrizlinget 
szüretelik, példa nélkülinek számít az idei év, mert hamar vége a szüretnek - 
mondta a hegyközségi tanács elnöke. Varga Zoltán szerint a szőlő mustfoka 
kitűnő, az olaszrizling esetében 19-20 mustfokot mértek. Jó bor lesz az idei, a 
termésátlag azonban 30-35 százalékkal elmarad a tavalyitól. A 
Balatonfőkajártól Zánkáig terjedő borvidéken a szőlő mennyisége 
talajtípustól függően egy hektáron 60-100 mázsa. A badacsonyi hegyközségi 
tanács elnöke szerint a termésátlagok 10 százalékkal maradnak el a tavalyitól, 
hektáronként átlagosan 70 mázsa szőlőt szüreteltek. Borbély Gyula 
hozzátette: az idei termés mustfokát sem kell javítani, a szürkebarátnál 19-21 
mustfokot mértek, a savtartalommal több gond van. A csopaki „helyzet” 
gyakorlatilag megegyezik a megyei tendenciákkal. Tóth Gyula borász a 
Csopaki Híreknek elmondta, hogy pincészetében elsőként a muskotállyal 
kezdték a szüretet, amit sauvignon, majd az olaszrizling betakarítása követett. 
- Idén, rendhagyó módon már szeptember 25-én befejeztük a szüreti 
munkákat - közölte lapunkkal a szakember. A korábbi alpolgármester 
tájékoztatása szerint 30-40%-kal kevesebb szőlő termett 2012-ben, 
ugyanakkor minőséggel nincsenek problémák. - Az aszályos időjárás 
leginkább a Berekháton található hagyományos bakművelésű 
termőterületeket viselte meg, a az agyagosabb Csákány-hegyi részeket 
kevésbé - zárta gondolatait Tóth Gyula. Veszprém megye négy történelmi 
borvidéke több mint hatezer hektáron terül el, ebből a badacsonyi 1600, a 
balatonfüred-csopaki 2.300, a balaton-felvidéki 1500 és az ország legkisebb, 
nagy-somlói borvidéke 700 hektár.
                                                                                 (MTI hír alapján – M.I.)

Testületi hírek

 2012-ben a vártnál korábban fejeződtek be a szüreti munkák
 Fotó: Tamás Ervin (archív)

Közel húsz kérdéskörben szavazott a település képviselő-testülete 
szeptember 12-i nyílt ülésén. A napirendek között számos érdeklődéssel 
kísért aktualitás is helyet kapott.

A változó országos szabályozás értelmében, a jövőben nem köt 
folyószámla-hitelkeret megállapodást a községi önkormányzat. A döntéssel 
kapcsolatban Guáth Imre bizottsági elnök kijelentette, hogy Csopak 
gazdálkodása stabil, így az országos szintű változások vélhetően nem 
okoznak majd fennakadást a falu működében. A falu elöljárói arról is 
határoztak, hogy a település 2013-ban is részt vesz a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban.
A településfejlesztési, valamint pénzügyi bizottságok egyaránt tárgyalták a 
helyi tornaterem bérleti díjára vonatkozó szabályozási előterjesztéseket. 
Mindkét grémium egyetértett annak fontosságában, hogy a létesítmény 
piaci alapú használatából a jövőben az önkormányzatnak is bevétele 
származhasson, ugyanakkor a csarnok - főként a helyi gyerekek, civil és 
sportszervezeteket érintő - közösségi célú használatát a következőkben is 
támogassa a település. A képviselő testület végül 3.600 Ft + ÁFA 
nagyságrendben állapította meg a tornaterem óradíját.
Hamarosan gyalogátkelőhely létesül a Református Általános Iskola előtt. A 
fejlesztési elképzelést a Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési 
Felügyelősége is jóváhagyta. Vélhetően nemcsak a helyi iskola előtt válik 
biztonságosabbá a közlekedés, ugyanis a döntéshozók a Kossuth és Füredi 
utcák kereszteződésénél is átkelőt szeretnének létesíteni a jövőben, amelyre 
2,5 millió forintot a 2012. évi céltartalékból el is különítettek. 
A képviselő-testület 226/2012. (XI.25.) számú határozatában döntött arról, 
hogy nem változtat a helyi környezet védelméről, a közterületek és 
ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, zaj- és rezgésvédelemről 
szóló 23/2008. (XI.25.) számú önkormányzati rendeletén a 
hulladékszállítás gyakorisága tekintetében. A döntéssel összefüggő 
lakossági panasszal kapcsolatosan Ambrus Tibor polgármester leszögezte, 
hogy a bejelentés kivizsgálása során felmerült annak a lehetősége, hogy az 
érintett üdülőingatlanok tulajdonosai nem a rendszeresen keletkező 
háztartási hulladék gyűjtésére, valamint szállítására kötöttek megállapodást 
a Probio Zrt-vel.
                                                                                         (munkatársunktól)

Csopak Község Önkormányzata a Csopak, Fecske utca 3-5 szám alatti, 
954/10 helyrajzi számú ingatlanának 2/12-ed tulajdoni illetőségét a 
vagyonrendeletében foglaltak szerint 3.020.000,- Ft + ÁFA vételárért 
értékesítésre meghirdeti.

További információ a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és 
Idegenforgalmi Irodájában kérhető ügyfélfogadási időben.

Elérhetőségeink:
Cím: Polgármesteri Hivatal Csopak, Petőfi u. 2.
Telefonszám: 06 87-446-250 16-os mellék
E-mail: csopakph@csopak.hu

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 
Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Irodájánál (Csopak, Petőfi 
Sándor u. 2.) lehet.

A megvételre vonatkozó ajánlatokat Csopak Polgármesteri Hivatal címére 
várjuk.

Elérhetőségeink:
Levelezési cím: 8229 Csopak, Petőfi S. u. 2.
Telefon: 06 87-446-250/16 mellék,
E.mail: csopakph@csopak.hu

A beérkezett ajánlatok alapján versenytárgyalásra kerül sor az 
önkormányzati vagyonrendelet szerint.
                                                        
                                                                       (Ambrus Tibor, polgármester)

Hirdetmény
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Szoborállítással tisztelegtek a szőlőnemesítő előtt
Dr. Bakonyi Károly szőlőnemesítő emlékére avattak szobrot Cserszegtomajon, a Pannon 
Egyetem Georgikon Karának kísérleti telepén. Orr Lajos művész alkotását, amely széleskörű 
civil, valamint önkormányzati összefogásnak köszönhetően készült el, dr. Pálmai Ottó, a 
Georgikon Alapítvány kuratóriumának elnöke és a két éve elhunyt agronómus fia, Bakonyi 
László leplezte le.
Az elnök beszédében méltatta a szakember életművét és tevékenységét, külön kiemelve a Dr. 
Bakonyinak határokon túl nyúló elismerést hozó cserszegi fűszeres fajta nemesítését. A 
szoboravatáson Dr. Kocsis László professzor, a keszthelyi Georgikon Kar kertészeti tanszékének 
vezetője és Bakonyi Judit, dr. Urbán András, a Nemzeti Hegyközségek Tanácsa főtitkára, és dr. Pálfi 
Dénes, a Da Bibere Zalai Borlovagrend nagymestere is emlékezett Keszthely, Csopak, a Balaton és 
Cserszegtomaj díszpolgárára volt. Az ünnepségen Csopakot Tóth Gyula képviselte.
                                                                                                                               (munkatársunktól)                                                                                                                                                                                                     

Ranolder János püspökre emlékeztek
Ma már egyre több település igyekszik feltárni a múltját, melyet különböző módon ismertetnek meg a 
lakossággal. Ezáltal nő a ragaszkodás, mely a jelen szebbé tételében, sőt a jövőkép kialakításában is 
megnyilvánul. Csopak községre kiváltképp jellemző ez a törekvés. Folyamatos ösztönzője az önkormányzat, és 
mindig buzgólkodik egy - egy lokálpatrióta. Dolgozatok, újságcikkek, könyvek, emléktárgyak, építmények, 
ismeret-terjesztő előadások és más honismereti rendezvények tanúskodnak erről.
Természeti értékei és szépségei miatt eleve vonzó itt az élet, hivatali és társadalmi vezetői pedig erősítik a szeretetet a 
szűkebb haza iránt. Legutóbb Ranolder János (1806-1875) püspök úrra emlékeztek, aki különösen az élete vége felé 
tartózkodott a faluban, és itt is hunyt el egy szeptemberi napon. Ennek apropóján szeptember 13-át jelölték meg az 
emlékünnepség időpontjául. A megszokottól és az eredeti tervtől eltérően, az esős, szeles és hideg idő miatt nem az ún. 
Ranolder- keresztnél gyűltek egybe az emlékezők, hanem a művelődési ház falai közt méltatták a püspök úr 
munkásságát, s csak utána helyeztek el koszorút az emlékhelynél. Leszármazottak jóvoltából a terem színpadán két kép 
fogadta a közönséget: egy nagyobb méretű fotó és egy kisebb rézkarc. Mindegyiken érzékelhető volt az idő múlása, de 
ez nem csökkentette, hanem inkább növelte az érdeklődést a régi idő tanúja iránt. Ugyanúgy, mint minden évben, ezúttal 
is Steinhausz György, a község díszpolgára, kultúr-és helytörténet ügyben mindenes méltatta püspök úr tevékenységét. 

Szavai nyomán megelevenedett az egyházi író, a műfordító, az útleíró, majd a különféle nyelveket tanító; intézményeket, iskolákat alapító, a nőnevelés 
kultúráját kidolgozó férfi alakja. Csopakon kastélyt, az angolkisasszonyok számára nyaralót és strandot létesített. Szóba került az is, hogy világi dolgai 
között a szőlőtelepítés, oltványok termesztése és ajándékozása, illetőleg a borkultúra fejlesztése ugyancsak ismerté tette a nevét. Az előadást kiegészítette 
Ponori Thewrewk Aurél nyugalmazott egyetemi tanár, a Ranolder- családi ág kilencvenegy éves leszármazottja, aki az ismeretek gazdagságán és 
szerteágazásán túl derűs életszemléletéről is tanúbizonyságul szolgált. Az est programját a nyugdíjas klub verses és dalos műsora vezette be és zárta. 
Végezetül a jelenlévők poharukat emelték Ranolder püspök a kiváló szőlész-borász és iskola alapító emlékére, valamint a mai csopaki borászok 
egészségére. A korábban lezajlott borverseny rangos borainak ízlelgetése közben az idei szüret legfőbb jellemzői is szóba kerültek.
                                                                                                           ( Márkus Zoltán,  ny.tanár)

Ranolder János püspök

Cafe Mozart 
koncert Csopakon

(Steinhausz György)

Jásdi István – immár több éve – 
komolyzenei koncerteket szervez a Jásdi 
Pincéhez, „Szerenád a szőlőben” címmel. 
Amennyiben az időjárás nem kedvezne a 
rendezvénynek, akkor a csopaki 
református templomba „kéreckedik be” e 
nemes szándékú, közérdeklődést felkeltő 
kulturális programmal.
Idén is így volt szeptember 19-én, amikor az 
angliai „Cafe Mozart” együttest fogadta 
Csopak, hiszen esős szeles időre váltott a 

szüreti időszak. Az együttes tulajdonosa és vezetője Derek McCulloch 
ismertette a programot, német és angol nyelven. (A kiosztott magyar nyelvű 
programból lehetett követni a műsort.) Az EU támogatásában részesülő 
együttes magyarországi koncertkörútját az MTV és a Duna TV stábja követi 
helyszínről – helyszínre. A koncertkörútjuk során eljutottak: Pécsre, 
Monoszlóra, Budapestre, és Jásdi István meghívására Csopak – 
Balatonfüredi Borvidékre is. Németnyelvű előadásban hallhattuk: Joseph 
Haydn, Abingodon, Eberwein, Bornhardt és Mozart műveit az együttes 
előadásában. Tenor énekesük Rogers Covey volt, fuvolán Jonathan Morgan 
és Jenny Thomas, hegedűn Ilana Cravitz, basszusgombán és gitáron 
közreműködött Ian Gammei. A dalok szövegét számos neves, és ma már 
ismeretlen szerző írta, így többek között az egyik számban kérték a közönség 
segítségét is a Goethe által írt „Trinkleid” (bordal) kiosztott szövege alapján. 
A koncert végén vastapsot kapott az együttes, majd Jásdi István 
megköszönte a művészek emlékezetes koncertjét és meghívta a jelenlévőket 
pincéjükhöz, borkóstolásra és baráti beszélgetésre.

- Örömmel és elégedettséggel ajánlom ezt a könyvet a csopaki polgárok 
figyelmébe, valamint  könyvespolcára egyaránt. Eddig sokak családi 
gyásza volt az, amit e könyv lapjairól részletesen megismerhetünk. 
Csopak és Balatonkövesd I. világháborút megjárt hősei és áldozatai 
mostantól méltó módon jelen lesznek a település múltjában. Múltunk e 
viharos időszaka tudományos alapossággal dokumentáltan lesz része 
örökre mindannak, amitől Csopak igazán a miénk – jelentette ki 
köszöntőjében Ambrus Tibor, polgármester. Az est során Steinhausz 
György szerzővel Kositzky Attila nyugalmazott altábornagy beszélgetett  
történészi igényességgel, mégis közérthetően a világégés csopakiakra, ill. 
balatonkövesdiekere is ható történelmi eseményekről, a háború helyi 
közösség szintjén is tapasztalható történéseiről, hatásairól. Az igényesen 
összeállított 180 oldalas könyv számos archív  fotót, grafikát, 
visszaemlékezést is tartalmaz. Csopak és Balatonkövesd egyesülésétől az 
I. világháború lezárásáig, a  túlélők hazaérkezéséig. A kötet megjelenését 
Csopak Község Önkormányzata és Csopak Településéért Közalapítvány 
támogatta.

Csopakiak és 
balatonkövesdiek 
a nagy háborúban

 (munkatársunktól)

Szeptember 28-án  mutatták be Steinhausz 
György - Sziklai Zoltán szerzők első 
világháború helyi történéseit feldolgozó 
kötetét a Kultúrházban. A református templom adott

otthont a rendezvénynek
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Felvételt nyert az Európai 
Geoparkok Hálózatához a 
Bakony-Balaton Geopark

Felvételt nyert a Európai Geoparkok Hálózatához (EGN) a Balaton-
Bakony Geopark - tájékoztatta a Magyar távirati Irodát (MTI)  a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatója. A geoparkok a geológiai és 
ökológiai értékeket védő, bemutató területek.
Puskás Zoltán elmondta: idén mindössze két geopark csatlakozhatott az 
Európai Geoparkok Hálózatához és az UNESCO által támogatott Globális 
Geoparkok Hálózatához; a Bakony-Balaton Geopark az első magyar 
geopark, amely megkapta a csatlakozást elismerő oklevelet, a korábban 
csatlakozott Novograd-Nógrád Geopark ugyanis átnyúlik a határokon.
A szervezet alapvető célja a geológiai változatosság (geodiverzitás) 
védelme, geológiai örökségünk népszerűsítése és bemutatása, illetve a 
geoparkok fenntartható gazdasági fejlődésének támogatása, elsősorban a 
geoturizmus fejlesztése révén. Jelenleg 50 geoparkot fog össze Európa 19 
országában. A szervezet és az UNESCO Földtudományi Tagozata közötti 
megállapodások alapján az UNESCO elismeri az Európai Geopark Hálózat 
létjogosultságát, illetve az EGN-re bízta a később létrehozott Globális 
Geopark Hálózat európai tagságának szabályozását. Ezáltal az EGN-hez – 
komoly pályázat útján – felvett geoparkok egyúttal az UNESCO Globális 
Geopark Hálózat tagjaivá is válnak. Az egyes geoparkok tagságának 
megalapozottságát – a magas színvonal biztosítása érdekében – 
háromévente felülvizsgálják. Az oklevelet a magyar természetvédelmi 
szakemberek csütörtökön vették át a portugáliai Arucában.
A csatlakozás új távlatokat nyit meg a Bakony-Balaton Geopark előtt: két 
nemzetközi szervezet tagjaként szerepel a geoparkok globális 
adatbázisában, bekapcsolódik azok "vérkeringésébe", így nagyobb 
ismertségre, látogatottságra tehet szert - magyarázta Puskás Zoltán.
A Bakony-Balaton Geopark több mint 3100 négyzetkilométeres területén 
számos olyan földtani, felszínalaktani értéket találunk, amely tudományos 
és oktatási jelentősége, ritkasága, valamint esztétikai értéke miatt egyaránt 
kiemelkedő - ismerteti a geopark hivatalos honlapja.A geopark területe a 
Balaton-felvidék és a Bakony térségében található: a Kis-Balaton tájegység 
kivételével magában foglalja a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területét, 
valamint a Magas-Bakonyi Tájvédelmi Körzetet. Elkülönülő területei a 
Somló Tájvédelmi Körzet, illetve Fonyód térsége. A szervezet irányítója a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, mely nagy hangsúlyt fektet a 
geológiai értékek bemutatására földtani témájú látogatóhelyei, 
tanösvényei, vezetett túrái, geotúrái, erdei iskola programjai révén - áll a 
www.bakony-balaton-geopark.hu című honlapon.
                                                                                                 (forrás: MTI)

Az elmúlt években megfigyelhettük az őszi posztemergens gyomirtás 
arányának növekedését az őszi vetésű gabonafélékben. Ahol az évelő 
gyomok kis mennyiségben fordulnak elő és a parlagfű sem okoz problémát 
a tenyészidőszak végén, a magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények 
ellen már ősszel is védekezhetünk hatékonyan és gazdaságosan. 
Munkaszervezési szempontok is közrejátszanak az őszi gyomirtás 
arányának növekedésében. Csökkenteni tudjuk így a kora tavaszi 
munkacsúcsot. Az egyre szárazabbá és melegebbé váló késő őszi időjárás a 
gabona fejlődésének ugyan nem kedvez, de lehetővé teszi a permetezések 
elvégzését. Jelentős mennyiségű őszi gyomkelés esetén, vagy mélyfekvésű, 
későn felszáradó területeken is indokolt lehet az őszi gyomirtás elvégzése. 
Ezáltal a gyomkonkurenciát korán megszüntetjük, elősegítjük a 
kultúrnövény zavartalan fejlődését a gyomosodásra legérzékenyebb 
időszakában.
A nyári és a kora őszi szárazság következtében erősebben jelennek meg a 
növények hajtásain, fás részeikben élő kórokozók tünetei. Ezek a tünetek 
összetéveszthetők az őszi lombhullás előtt jellemző sárgulással, 
barnulással. A csonthéjas gyümölcsfákon a virágzás időszakában fertőzött a 
moniliniás hajtáselhalás kórokozója. A fertőzés hatására a hajtások vége 
felkopaszodott, esetleg mézgás folyások alakultak ki. A fertőzött ágrészeket 
a fagyok beállta előtt le lehet még vágni és megsemmisíteni. Csonthéjas 
fákat (főként a kajszit, őszibarackot, cseresznyét, meggyet) hideg, fagyos 
időben ne metsszük, mert a gutaütés kórokozói ekkor szaporodhatnak el a 
növény edénynyalábjaiban, hirtelen pusztulást okozva ezzel. Ha a 
kórokozók tüneteitől való mentesítés nagy ágveszteséggel jár, akkor a beteg 
ágak metszését tavasszal végezzük el.  Ha egy-két ágat távolítunk el, akkor 
se feledkezzünk el arról, hogy a vágás felületét fasebkezelő szerrel kell 
bekenni. A tünetek eltávolítása után az őszi lemosó kezeléssel tovább 
gyéríthetjük az ágak felületén megtelepedett kórokozókat. A lehullott 
lombozat összegyűjtésével és megsemmisítésével sokat tehetünk a 
tavasszal fertőző kórokozók fertőzésének megelőzésében. 
Az őszi enyhe napokon a dísznövényeken is elszaporodhatnak a levéltetvek. 
Természetes ellenségeik részben a katicabogarak és azok lárvái, amelyek 
nagy számban pusztíthatják a kártevőt. A katicabogarak családjába tartozó 
harlekin katica hasonlít a Magyarországon honos hétpettyes 
katicabogárhoz. A harlekin katica a levegő hőmérsékletének lehűlésével 
meleg telelő helyet keres magának, így tömegesen költözhet be a lakások 
védettebb helyeire. Emberre különösebben nem veszélyesek, de az 
érzékeny emberi szervezeten allergiás reakciókat válthat ki a velük való 
érintkezés. Utóbbi miatt a lakásokba való betelepedésüket célszerű 
megakadályozni.  
Az aktuális kultúrnövények betakarítása után az őszi talajmunkák és a 
termőföldek trágyázása végezhető, amely történhet szerves vagy ásványi 
anyagokkal.
A gabonafélék, repce, napraforgó után zöldtrágyaként hasznosítható rövid 
tenyészidejű növények vetése, majd beszántása nemcsak tápanyagot jelent, 
hanem a talaj kultúrállapotát, szerkezetességét javítja. Hasonló hatásúak, de 
tápanyagban gazdagabbak a különféle szerves trágyák. A nitrátérzékeny 
területeken november 15-ig lehet a 170 kg nitrogén hatóanyagnak 
megfelelő mennyiségű szerves trágyát kijuttatni, amelyet a lehető 
legrövidebb idő alatt be kell dolgozni a talajba. November 15-től február 15-
ig tiltott a trágyázás (szerves és műtrágyázás), kivéve az őszi kalászosok 
fejtrágyázását, ahol február 1-jétől a trágyakijuttatás engedélyezett, de 
figyelembe kell venni, hogy a fagyott, vízzel telített, összefüggő 
hótakaróval borított talajra trágya nem juttatható ki. Kívánatos lenne a sok 
esetben csak tarlóhántásig, tárcsázásig leszűkült talajművelés kiterjesztése 
mélyebb művelésre, amelynek során a kialakult „eketalp” réteg feltörhető 
és a szerves trágya is bedolgozható. E két művelettel átszellőzik a talaj, a téli 
csapadékot fokozottan képes befogadni. A műtrágyázással történő 
szakszerű tápanyag-utánpótlást mindenképpen talajvizsgálatra alapozott 
dózis meghatározásával kívánatos végezni.

Aktuális növény- és 
talajvédelem októberben

"Csopak felfedezése" 
fotópályázat 
meghosszabbítva

Csopak Község Önkormányzata digitális fotópályázatot hirdet két 
témakörben. Az „A” kategóriában a csopaki állatvilágot (csak gerinces 
fajok) ábrázoló fotókkal lehet jelentkezni, a „B” kategória témája a 
csopaki növényvilág. A pályázat nyitott minden amatőr és hivatásos 
fotográfus számára, akik megörökítik a vadon élő állatokat és növényeket 
természetes környezetükben, ezzel is segítve a település 
természetvédelemmel szembeni elkötelezettségét. A pályázatra 1-5 
darab, bármilyen technikával készült alkotás küldhető be. A pályamunkák 
mellékleteként fel kell tüntetni a szerző nevét, címét, telefonszámát, e-
mail címét, továbbá a felvétel címét, a készítés helyét, idejét, a használt 
fényképezőgép típusát és a kép témájának rövid kifejtését. Beküldési 
cím: Jelige: "Csopak felfedezése" Beküldési 
határidő: 2012. október 31. (A pályázatra szánt képek kizárólag 
elektronikus úton, közlésre alkalmas felbontásban küldhetők be. Egy fotó 
mérete minimum 2 MB, vagy 300 dpi felbontású lehet.) A beérkezett 
munkákból Csopak Község Önkormányzata kiállítást szervez, valamint a 
legjobb pályamunkákat és minden eddig nem ismert növény- és állatfaj 
„felfedezőjét” külön jutalomban részesíti.

human@csopak.hu 
(Veszprém Megyei Kormányhivatal  Növény- és Talajvédelmi Ig.)

Keresd Csopakot a facebook -on is!
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Megnőtt a forgalom az általános iskola udvarán szeptember 17. és 21. 
között a reggeli és délutáni órákban. Volt aki gyalogosan, mások 
csomagtartóban, teherautóval vagy éppen kistraktorral vitték a papírt 
az iskola udvarán elhelyezett hatalmas zöld konténerhez.

A diákok hozták, az iskola dolgozói mérték és gondosan feljegyezték, hogy 
melyik osztály, mennyi papírt hozott. A papírgyűjtésnek idén tétje is volt, 
ezért minden osztály keményen küzdött a nyeremény szabadnapért. Amire 
eddig nem volt példa, a konténer már szerdán megtelt, újat kellett hozatni. 
Mivel az évfolyamokon a tanulói létszám eltérő, az igazságos verseny 
érdekében, az osztályonkénti papírmennyiséget, elosztották a létszámal. 
Idén a szabadnapot a 2. osztály nyerte, fejenként 91 kg-mal! Ezúton is 
gratulálunk nekik! Köszönjük a szülőknek és a lakosságnak a segítséget! A 
nagy sikerre való tekintettel, tavasszal újra indul a küzdelem.
                                                                                                              (jesz)

Iskolai papírgyűjtési akció 
- nem várt sikerrel

Észre sem vettük, úgy elröpült az első őszi hónap az óvodában. A kellemes 
időjárás lehetővé tette, hogy sok időt töltsünk a szabadban, amely az 
egészséges életmód fontos része. A sok napsütésnek köszönhetően a 
szőlőszemek is hamar megértek, és nagy örömünkre meghívást kaptunk 
Tóth Gyula szőlősgazda szüretére, aki már évek óta látja vendégül az 
óvodásokat.

A szüret eredete egyidős a mítosszal. A boristen a görögök Dionüszosza a 
főszereplője, aki megajándékozta az emberiséget a szőlő megerjedt levével, 
a borral. A boristennek szóló hálaadásból lett a termés betakarításának 
ünnepe a szüreti mulatság. A szüret ideje mindig az időjárástól és a lakóhely 
földrajzi helyzetétől függ. A szüret mindig egy közösségi esemény, hiszen 
ilyenkor összegyűlik a nagy család, a rokonság, a barátok. 

A középső- és nagycsoportosok évek óta részt vesznek ezen a jeles 
eseményen, amely az óvodában a hagyományőrzés része. A szüretet 
megelőző napokban a gyerekekkel sokat beszélgettünk a szőlő szedésének 
folyamatáról, szüreti dalokat énekeltünk, játékokat játszottunk. Gondosan 
előkészítettük a kiskosarakat, ollókat, és nagy örömmel vettük birtokba a 
szőlőt. A szorgos kezek ügyesen vagdosták a fürtöket. Pillanatok alatt 
megteltek a kiskosarak, alig győztük beleönteni a puttonyba. Az elfáradt 
gyerekeket a gazda finom mézédes musttal kínálta. Mialatt a kis kezek a 
szőlőben dolgoztak, a szomszédban Henriette óvó néni és segítői a 
bográcsban főzték a finom pincepörköltet. Ebéd után a gyerekek 
meglepetés palacsintát kaptak, és egész délután önfeledten játszottak a 
kertben. A nap folyamán sok volt a derűs pillanat: labdáztunk, 
körjátékoztunk, bújócskáztunk, játszottunk a színes ejtőernyővel és 
terméseket gyűjtögettünk. Ezen a rendkívüli napon még a megszokott 
délutáni alvás is kimaradt a gyerekek nagy örömére, de a fák lombja alatt 
szívesen heverésztek a kicsik és nagyok egyaránt.
Lapunk hasábjain ezúton is szeretnénk megköszönni Tóth Gyula 
borosgazdának a szíves vendéglátást, és reméljük, még sok szüretet 
tölthetünk együtt.
                                                             (Szücs Zsuzsanna, óvodapedagógus)

„Tele a kiskosár!” - Szüreteltek 
a csopaki óvodások

Az előző óvodai nevelési év kezdetén az alsóörsi székhelyű Pullus Alapítvány képviseletében Szinai-Kováts Éva kereste meg intézményünket a „Madarász- 
ovi” előadássorozat ajánlásával. Bemutatkozó anyagában a következőket írta: „meggyőződésem, hogy élő és élettelen környezetünkhöz való viszonyunkat 
legerősebben az óvodás-kisiskolás korban tanult, tapasztalt élmények határozzák meg.”
A nyolc foglalkozásból álló programsorozat egy része a csoportszobában, a többi része a szabadban zajlott. A gyermekek érdekes témákkal ismerkedtek 
meg, egyebek mellett érdekességeket hallottak a madarak alaktanáról, jellemzőiről, a madárgyűrűzésről, a nemszeretem állatokról, a költöző madarakról. 
Nagy élmény volt számunkra a családi kirándulás, amit a tihanyi Belső-tónál tettünk. Az előadássorozat mindazon ismereteket tartalmazta, amelyeket egy 
óvodás gyermeknek tudnia kell környezetéről. A nagycsoportosok így elsajátították a természetismeret alapjait, megismerték a természetben lévő 
jelenségeket, kapcsolatokat, összefüggéseket, valamint szert tettek a természetvédelem és a környezetvédelem alapismereteire. A „Madarász-ovi” 
programsorozat jól illeszkedett az óvodai környezeti nevelés anyagához, módszereiben a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Madárbarát óvoda lévén idén 
októbertől újra útjára indul a „madaras program” a nagycsoportosok részére. 
                                                                                                                                                                               (Szántiné Váradi Zsuzsa, óvodapedagógus)  

Madarász-ovi program az óvoda nagycsoportjában

Zsebe Kornél rajza

Steinhausz Gergő alkotása Munka után édes a pihenés...



Kácsor Éva előadása

6 Civil
CSOPAKI Hírek
Csopak Község közéleti havilapja

Velünk történt szeptemberben - válogatás a Nyugdíjas Klub írásaiból

Ünnepeltünk! Ünnepeltünk abból az alkalomból, hogy Csopak Község 
Önkormányzata az idősek érdekében kifejtett több éves, sokoldalú, 
kiemelkedő és eredményes munkánk elismeréseként „Csopak Község 
Érdemérem” kitüntetésben részesítette Klubunkat. 
A kitüntetés elismerést és megtiszteltetést jelent számunkra, ki kellett 
érdemelnünk, maradandót kellett alkotnunk. Ennek elismerése örömet és 
sikerélményt jelentett számunkra. Ezenkívül különleges jelentősége és 
mondanivalója is van. 
Különleges jelentőségét az adja, hogy az általános szokástól eltérően ezt 
nem egy személy hanem egy közösség nyerte el tagsága által, több éven 
keresztül, nyújtott kiemelkedő teljesítményéért. Klubunk elismerést vívott 
ki magának, ismerté vált és a megyében a jól működő nyugdíjas klubok közé 
sorolják. Ezt a sikert nem egy személy, hanem egy közösség érte el és ez 
értékét növeli. Elismerése annak a sokoldalú hasznos tevékenységünknek, 
melyet az idősek életkörülményeinek javítása, a magányosság oldása, a 
közösség teremtés, a kikapcsolódás érdekében folyamatosan végzünk. 
Elismerése annak is, hogy az idős ember is hasznos tagja a társadalomnak. 
Ezt nap mint nap bizonyítjuk, mindig lehet ránk számítani. (...) Az olimpia 
évében egy kis túlzással elmondhatjuk, hogy mi is felálltunk a dobogóra és 
érmet nyertünk. A kitüntetés a mi aranyérmünk, melyre büszkék vagyunk.
                                                                                                              (KG)

Szentföldi szent helyek

Kácsor Lászlóné Éva tartott beszámolót a tavaszi, Szentföldön tett látogatásáról. A vetítéssel 
összekötött élvezetes elbeszéléséből mi is ízelítőt kaphattunk az ott kapott élményekből. A kirándulást 
Korzenszky Richárd Ordo Sancti Benedicti (OSB) atya szervezte és vezette, ami sok plusz élményt 
adott a nem mindennapi túra résztvevőinek, hiszen a perjel a csupasz tények mellett a bibliai 
eseményekre is rávilágított. Jézus életében fontos nevezetes helyeit, bibliai idézetekkel tette 
élményszerűbbé. A kezdeti rossz idő után kellemes kiránduló időben tették meg a 9 napos utat és 
lelkiekben feltöltődve tértek haza, melyből kicsit mi is részesültünk az előadás nyomán. 
                                                                                                                                                       (KG)

Székesfehérváron

Lelkes csoportunk egy igazán kellemes napot tölthetett együtt 2012. 
szeptember 12-én Székesfehérváron. A szokásosnál kicsit döcögősebben 
indult a napunk, mert ugyan megjött időben értünk a bérelt autóbusz, csak 
tovább menni nem tudott műszaki okok miatt. Türelemmel vártuk a 
szervízkocsit, de nem sikerült a javítás, így másik busz jött értünk. 
Háromnegyed órás késéssel indult el a 30 fős csapat.
A tervezett programunk nem borult fel, csupán a piac nézésre jutott 
kevesebb idő. 10 órára várt minket az idegenvezetőnk, aki megmutatta a 
város nevezetességeit. Elsétáltunk a „Kati néni” szobra mellett, 
megtekintettük az Országalmát „Székesfehérvár jelképét”, végigmentünk a 
belváros utcáin megtekintve a régi, nevezetes házakat. Felkerestük az 
Árpád házi királyaink temetkezési helyét, láttuk Szent István szarkofágját 
és hallgattuk e történelmi hely históriáját. Ezután egy kellemes 
kerthelyiségben fogyasztottuk el ebédünket, és a rövid pihenő után, 
elindultunk a híres Bory Jenő szobrász és festőművész várához. 
Idegenvezetőnk Bory Jenő unokája volt, aki sokat mesélt a várról és az ott 
élőkről. Szép szobrokat, festményeket láttunk a Bory Jenő által 40 nyár alatt 
felépített várban. Székesfehérvárról Tácra indultunk a Romai–kori 
ásatásokat, feltárásokat megnézni. Idegenvezetőnktől érdekes történeteket 
hallgattunk az időszámítás utáni 260-as évekről, az akkori városról 
Gorsiumról. A romok feltárása 1958-ban kezdődött, mely során több 
történelmi korszak egymásra épülését sikerült felmutatniuk. Tácról 
hazaindultunk, feltöltődve élménnyel, elfelejtve korunkat, bajunkat.
Szívből ajánlom minden nyugdíjasnak, ha nincs közösségben, ne legyen 
magányos, jöjjön közénk. Itt nem pletykálni, politizálni jövünk össze, jókat 
beszélgetünk örömünkről, gondjainkról, figyelünk egymásra, vidámak 
vagyunk, előadásokat hallgatunk, néha hozunk egy kis sütit, amit közösen 
elfogyasztunk és tervezzük a következő programjainkat.  Szeretettel várunk 
mindenkit!
                                                                             (Bocskai Károlyné Eszter)

Kirándultunk Székesfehérváron

Minőségi borok, csapolt sör, üdítők, rövid italok

jégkrém, gyros, hamburger, melegszendvics

Étel ital reggel 7-től hajnal 3-ig

Jó hangulat, zenegép

Ünnepelt a Klub
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Bizonyára sokan látták már, hogy a Füredi úton egy szép és nagy, tájba illő épületet 
emeltek egy régi pince tetejére. A Venyige utca 1. alatti lakóházat és a hatalmas 
pincét a Söptei család megvásárolta Bálint Jánostól. Tulajdonképpen a vincellérház 
és a pince egykoron az Abaffy birtokhoz tartozott, amit a XIX. század közepén 
építettek.
A Söptei család névadója a Vas vármegyei Söpte község. A család 1850-ben Söptei 
János révén vándorolt vidékünkre, azon belül is Nemespécselyre. Ő volt az első a 
Söptei családban, aki szőlőműveléssel és borászattal foglalkozott.
Dédunokája Söptei Géza (1938) így nem véletlen, hogy a kertészetet-szőlészetet 
tanulja ki és műveli azt a foglalkozást, melyet őseitől „génjeiben” is örökölt!
Középiskolai kertész végzettséget itt Balatonarácson szerzi a Széchényi Ferenc 
Kertészeti Szakiskolában, míg technikusi végzettségét Budapesten abszolválja. 
Ezen végzettséggel kertészeti szakoktató lesz a balatonfüredi Lóczy Lajos 
Gimnáziumban. 1967-ben Pécselyen mindent eladva, Balatonfüredre költözik, ahol 
azóta is lakik a család.
Ezután a balatonfüredi mgtsz-nél helyezkedik el, mint szőlészeti ágazatvezető 
helyettes.
Közben megnősült és elvette feleségül a felsőörsi születésű Boross Zsuzsannát, aki 
nyugdíjba vonulásáig a balatonfüredi szívkórház felvételi osztályán volt 
adminisztrátor munkatárs. Zsuzsanna két fiú gyermekkel ajándékozta meg Gézát. 
Zsoltnak 1974-ben, míg Róbertnek 1975-ben. adott életet.
Az energikus és nagy munkabírású fiatalember sajnos 38-éves korában (1976) 
szívinfarktust szenved el. Felgyógyulása után még a visszalévő szerződésben aláírt 
időtartalmat pincemesterként tölti le az mgtsz-nél, majd ezt követően,1982-től 1995-
ig - nyugdíjba meneteléig - kedves egykori iskolájában, az arácsi Széchényi Ferenc 
Kertészeti Szakiskolában borászati szakoktatóként nevelte a jövő borászait.
Közben Csopakon is volt szőlőbirtoka az Istenfia utcában, melyet 1974-ben vásárolt 
és épített rá a kornak és az akkori építési szabályoknak megfelelő méretű pince-
présházat. Ez a birtok volt a mostani kiszélesedett vállalkozás alapja, amelyet fiaival 
és feleségével közösen a 90-es évek közepén elkezdett fejleszteni. A kezdeti 
időszakban az Istenfia utcai ingatlan volt a borászat és a vendéglátás színtere. 2008-
ban adódott a lehetőség, hogy a szomszédban a Venyige utcában sikerült 
megvásárolniuk a korábban megnevezett ingatlant, ahol 2009-ben elnyert sikeres 
Eu.-s pályázattal sikerült legutóbbi fejlesztésüket megvalósítani. Ezzel a fejlesztéssel 
egy 17 évvel ezelőtti álmot sikerült létrehozni. Az elmúlt két évben a fejlesztésük 
kiterjedt egy normális méretű pince, szőlőfeldogozó, palackozó, készárú 
palackraktár korszerűsítésére és új részek kialakítására. 
A történetbe két fia, Zsolt és Róbert úgy illeszkedett be, hogy a két gyermeket 
tudatosan nevelték, hogy a családi tradíciót folytatni tudják. Így mindkét gyermek, 
szakma szerzésük tekintetében, ugyanazokat az iskolákat végezték el. Középiskolai 
tanulmányaikat először Balatonarácson a Széchenyi Ferenc Szakközép Iskolában 
kertészeti gépész szakon végezték, majd tanulmányaikat folytatták Veszprémben a 
vendéglátói szakközépiskolában.
Zsolt párja Gerák Andrea a családi vállalakozás adminisztrációs feladatait látja el. 
2001-ben életet adott a Söptei név továbbvivőjének Dávidnak, aki ma 5. osztályos 
tanuló a balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskolában. Zsolt a vendéglő 
megnyitását követően az elején felszolgálói, majd a cég ügyviteli dolgait látta el a 
borászati munkálatok mellett.
Róbert – Söptei Luca édesapja, aki három és fél éves. Róbert az 1998-as vendéglő 
nyitás óta a konyhai teendők irányába orientálódik, melynek gyakorlati részét 
autodidakta módon sajátítja el olyan szinten, hogy a pincészet étterme, 2012 nyarán, 
14 éves nyitvatartásukat követően, a Magyar Konyha folyóirat Balatoni Éttermek Top 
13-as listájának a 2. helyezését érték el. Azonkívül a Gault&Millau éttermi kalauzban 
szintén kiemelkedő minősítés kapott. A pincészet étterme mindenekelőtt előtérbe 
helyezi a változatos, helyi és a szezonális alapanyagokból a mai modern 
konyhaművészetnek megfelelő házi ízesítésű, kitűnő ízekkel elkészített ételeket, 
amellyel ide vonzza, messzi vidékről érkező gasztronómia és minőségi borok iránt 
elkötelezett igényes vendégeket.
Söptei Géza kertészeti-borászati szakembernek és édesapának az a legnagyobb 
ajándék, hogy fiaival együtt- így 75. éve felé ballagva – dolgozhat e családi 
vállalatban. (Kevés édesapának adatik meg, hogy fiai az ő nyomdokain, 
szakmájában haladjanak tovább.)

Összefoglalva, Zsolt irányítja és koordinálja az egész vállalkozást, de azért jó látni 
azt, hogy a család minden tagja teljes elszántsággal aktívan részt vesz a 
vállalkozásban. A szőlőültetvények munkálatainak aktív irányítója az édesapa, Géza. 
A pincészetet és az értékesítést Zsolt vezeti. Az étterem konyháját Róbert vezeti 
kitartó kemény munkával, míg édesanyja a konyhán felhasználásra kerülő 
alapanyagok beszerzését intézi.  (...)

A Söptei Pincészet és Étterem  (I. rész)

(Írta: Steinhausz György Söptei Zsolttal való beszélgetés alapján)

Hétfő: 8.30 - 12.15
Kedd: 8.30 - 10.30
Szerda: 8.30 - 10.00 és 16.00 - 17.30
Csütörtök: 8.30 - 10.30
Péntek: 8.30 - 9.45
 

Községi Könyvtár
 nyitvatartása
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2012. szeptemberétől  továbbra is három szakosztállyal, immár Csopak Sport Club néven, 
működik tovább a község sportegyesülete. A 2004-ben alapított klub nemcsak nevet, de 
elnökséget és ügyvezetőt is váltott az elmúlt időszakban.
Interjú Wellesz Zoltánnal, a szervezet elnökével.
Milyen szerkezetben működik a jövőben a sportegyesület?
A klubbon belül három - labdarúgó, kézilabda és tömegsport - szakosztály is van, ezért is jutottunk arra a 
döntésre a szeptember 7-i közgyűlésen, hogy az FC (futball club) megjelölést SC (sport club) 
elnevezésre változtatjuk. A kézilabdás ügyeket nagyrészt Bodaki Csaba, a labdarúgó szakosztály napi 
dolgait pedig jómagam intézem. A szakmai felkészítéssel az első csapatnál Bodnár József, a tartalék 
együttessel pedig id. Makó István foglalkozik. A Bozsik-programban részt vevő gyerekeknek Varga 
József tartja az edzéseket.

“Szeretnék egy olajozottan mûködõ egyesületben 
tevékenykedni” - új elnöke van a Csopak SC-nek

A szeptemberi tisztújításon a klub vezető testülete is kibővült, átalakult. Milyen személyi összetételben, feladatokat ellátva működik az 
egyesület elnöksége a továbbiakban?
Az elnökségben hét fő dolgozik, mindannyian társadalmi munkában. Gacs Gábor elnök-helyettesként a működési költségek 
finanszírozásához, valamint a pályázatok önrészéhez szükséges pénzeszközök előteremtésén fáradozik, Bodaki Csaba mint másik elnök-
helyettes a kézilabda szakosztályt felügyeli, Herold Lajos és Tóth Gyula technikai jellegű teendők ellátását segítik. Bagi Péter pedig a labdarúgó 
szövetséggel tartja a kapcsolatot. Nekem elnökként az a feladatom, hogy biztosítsam a zökkenőmentes napi működést, onnantól kezdve, hogy 
legyen mészpor a pálya vonalazásához egészen addig, hogy sikeresen pályázzunk különböző fejlesztésekre.
Mik a személyes ambíciói az egyesület vezetőjeként?
Szeretnék egy olajozottan működő egyesületben tevékenykedni, ahol szívesen szerepelnek a sportolók hétről hétre az óvodásoktól kezdve 
egészen a felnőttekig. Szeretném ha kialakulna egy jó hangulatú klubélet a sport club keretein belül, mert a pályán kívül összetartó társaság a 
mérkőzéseken is sikeresebben veszi fel a versenyt az ellenfelekkel.
Megítélése szerint mik a Csopak Sport Club előtt álló legfontosabb kihívások?
Az előttünk álló legjelentősebb feladatnak azt tartom, hogy fenn tudjuk tartani a gyerekek érdeklődését a labdarúgás,  sőt egyáltalán a sport 
iránt. Sajnos koruknál fogva lassan kikopnak azok az „utolsó mohikánok”, akik még szívvel-lélekkel űzik azt a sportot amiben tehetséget 
éreznek magukban. Nekünk még természetes volt, hogy kivétel nélkül minden edzésen ott vagyunk, és hogy a hét végi mérkőzés szent, és 
sérthetetlen. Sokszor a családi programokat is a meccsekhez igazították a szüleink. Természetesen tisztában vagyok vele, hogy a mai világ 
„másképp működik”, de legalább fel kell kínálnunk a lehetőségét annak, hogy a fiatalok minél jobb körülmények között sportolhassanak, ezáltal 
kedvet kapjanak a rendszeres testmozgáshoz.
A jelenlegi kormányzat elkötelezett a legnépszerűbb csapatsportágat támogatása melett, immár második esztendeje működteti az ún. TAO-
finanszírozási rendszert. Miként tud élni az egyesület az állam teremtette forrásokkal?
A kormányzat lehetőséget adott arra, hogy sikeresen működő vállalkozások a fizetendő társasági adójuk terhére látvány csapatsportokat 
támogassanak. A vonatkozó kormányrendelet megjelenésével párhuzamosan mi is léptünk. A 2011-2012-es évre 1.570.000 forint támogatást 
nyertünk a pályázat útján, amit sportfelszerelések, sporteszközök vásárlására, valamint edzőtáborba történő utaztatásra használtunk fel. 
Természetesen 2012-2013-as évre is beadtuk a pályamunkánkat. Pozitív elbírálás esetén újabb jelentős összeget fordíthatunk utánpótlás 
fejlesztésre, illetve épülhet a füves nagypálya mellett egy 20x40-es műfüves kispálya világítással, és kerítéssel együtt.
Labdarúgásban, valamint női kézilabdában több csapat is bajnoki rendszerben versenyez. Milyen célokat tűztek ki ezekben a sportágakban?
Felnőtt futballban a szezon zárásával szeretnénk az 1 – 8. helyek valamelyikén végezni. Jelenleg a 7. helyen áll a csapat, de látva az utóbbi 
fordulók eredményes játékát, úgy gondolom még tudunk előrébb lépni. Örvendetes dolog, hogy utánpótlás csapatunk hat fordulót követően az 
első helyen áll a bajnokságban. A kézilabdás lányoknál konkrét célkitűzést nem fogalmaztunk meg, próbáljuk biztosítani a feltételeket az 
eredményes szerepléshez.

(Makó István)

Wellesz Zoltán 

A lapzártánkig lejátszott két fordulót követően egy győzelem és egy vereség áll a Csopak SC 
bajnoki statisztikái között. Ennél azonban kétségkívül fontosabb, hogy újból van kikért 
izgulnia a népszerű csapatjáték kedvelőinek. 
- Sajnos a tavalyi évünk nem a terveink szerint sikerült - mondta el lapunknak Varga Beáta a 
Csopak SC női kézilabda csapatának játékos-edzője. - Sokak számára ismert, hogy korábbi 
felkészítőnk és több játékos távozása miatt nem tudtunk nevezni az elmúlt évi bajnoki 
küzdelemsorozatba. A nehézségek ellenére a csapat magja kitartott a csopaki színek és közösség 
mellett, amit kiválóan jelez, hogy az elmúlt időszakban is folyamatosan edzettünk. A fiatal tréner 
tájékoztatása szerint a 2012. őszétől újból a megyei bajnokságban szereplő gárda célja a jövő évi 
felsőházi rájátszást érő helyek valamelyikének megszerzése, amelyhez segítséget jelenthet a 
Balatonfüredről érkező új játékosok mielőbbi csapatba építése, valamint Bocsor József szakmai 
segítő munkája. A Csopak SC hazai mérkőzéseinek az általános iskola tornaterme ad otthont.

Újra női kézilabda

A csapat októberi - novemberi programja

2012. okt. 7., 16:00: Csopak - Nemesvámos
2012.  okt.21., 11:00: Ajka - Csopak
2012. okt. 27., 15:00: Csopak -Ősi

2012. nov. 10., 18:00: Csopak – Úrkút
2012. nov. 24., 11:00: Alsőörs – Csopak

A Csopak SC női kézilabda csapata 
a 2012/13-as szezonban
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