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Meghívó Meghívó 
  
Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a Hagyományos 
kópházi Szüreti Fesztiválra 
Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a Hagyományos 
kópházi Szüreti Fesztiválra 
2008. szeptember 13. –án ( szombaton)  2008. szeptember 13. –án ( szombaton)  
Program: Program:  
               13 órától a gyerekeknek ingyenes agyagozás és  
                ugrálóvár a Petőfi téren                           

- 15 órától zenés felvonulás Kiskópházáról a 
falu központjáig. 

- 17.30 órától kultúrműsor a Petőfi téren 
felállított sátorban 

fellépnek:  kópházi iskola táncosai 
                  Lajta néptáncegyüttes 
                  Buševeci  vendég  kultúrcsoport 
                  Koljnofsko kolo néptáncegyüttes 
 

A felvonulás és műsor ideje alatt a téren 
bográcsokban gulyás, pörkölt fő és a sátorban 

sütemények , gibanika (helyi specialitás) 
kóstolhatók 

 
- 20 órától bál a sátorban , zenél a :  
 

Pinkica együttes 
 

belépő: 1000 Ft/ fő 
 

Eső esetén a felvonulás elmarad, a fúvószenekar 
pedig 15 órától a sátorban ad koncertet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

X. évfolyam 2. szám  Kópháza Község Önkormányzatának tájékoztatója 2008.szeptember 

 
 

Pozivnica 
 

Svakoga srdačno pozivamo na tradicionalni koljnofski 
Trgadbeni Festival – Feštu 
13.-oga septembara 2008.lj. u subotu 
Program:  
         od 13 uri djeci je besplatno lončaranje i ko- 
         Rišćenje zračne tvrđave na Petefijevom trgu 

                od 15 uri mimohod – upajanje s muzikom od            
                Tiloša do centra sela 

- od 17.30 uri će biti kulturni program u šatoru 
– u centru sela 

               nastupit ćedu:  koljnofski školski tancoši 
                                         Kulturno Društvo Lajta 
                                         OSS iz Buševca (Hrvatska) 
                                          Koljnofsko kolo 
 
 

Na trgu će biti jila, pila, poharaja i gibanike. 
 

- od 20 uri ce biti bal u šatoru svirat će : 
 

Pinkica 
 

ulaznica: 1000.-Ft/ pršoni 
 

Ako bude godina curila, neće biti upajanja kroz selo,            
trutari ćedu u šatoru svirati. 
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Meghívó 

 
Szeretettel meghívjuk Önöket szeptember 14-én 10 
órakor tartandó szentmisére, amelyen a bécsi Kolo 
Slavuj folklór együttes mutatja be a horvát 
szentmiséjét, melyet Hanes Lesaković komponált a 
„Máriazell-i utazó Mária „tiszteletére a Bécsi 
tartózkodása idején. A szentmisét Smatovich János 
teológia professzor celebrálja. 
A szentmise egy utazás különböző országok, kultúrák  
és vallások között. 
Rómából indul, útját Dél Balkán vidékein folytatja és 
végül Jeruzsálembe érkezik. A szentmise  különböző 
stílusokban és zenei irányokban íródott. 
 

Pozivnica 
 

Srdačno Vas pozivamo 14. septembara  u 10 uri na 
prezentaciju hrvatske maše folklornog ansambla Kolo 
Slavuj iz Beča, koju je komponirao Hanes Lasaković 
u čast boravka PUTUJUĆE CELJANSKE MARIJE u 
Beču. Mašu će služiti teološki profesor Jive 
Šmatović. 
 
Maša je muzičko putovanje kroz različne zemlje, 
religije i kulture. Počinje u Rimu (i katoličanskoj 
vjeri), ide dalje prik južnoga Balkana i završava u 
Jeruzalemu (i židovskoj tradiciji). Svaki dio je prema 
tomu komponiran u drugom stilu, u drugoj ljestvici. 
 
Dio maše: 
 
Kyrie - Gospodine smiluj se    
 
Kyrie je komponiran u staroj crikvenoj frigijskoj 
(phrygisch) ljestvici. Ovo je početak putovanja kroz 
kulture, povezane s kršćanstvom, a ov početak leži i 
Rimu, u sridnjem vijeku, kada je ova ljestvica bila ak-
tualna i popularna. 
 
Uvod i konac «Kyrija» je polifona struktura, kade se 
svaki instrumenat predstavlja vlašćim motivom i 
takorekuć «pruži ruku» slijedećemu instrumentu, ki 
nastavlja. To se ponavlja trikrat, u sve gušćoj teksturi. 
Broj tri je jako važan za ov dio kompozicije: Po 
uvodu slijedi trikrat «Gospodine, smiluj se», trikrat 
«Kristuše, smiluj se», i opet trikrat «Gospodine...»,   
 
 Gloria - Slava Bogu na višini 
 
«Glorija» je za kompozitora, kako sam veli, "jako 
veseo dio maše". Hasnovao je sedmicu, 7/8-takt, koga 
bi mogli vjerniki još i zajedno tancati pri maši. Broj 
sedam je i sveti, božji broj. Igra i jači se u 

miksolidijskoj ljestvici (mixolydisch), a na neki 
mjesti i u lidijskoj (lydisch), ke imaju veseo, ali ne 
preveć plitak, zabavan karakter. Na našem putovanju 
smo sada na južnom Balkanu.  
 
Sanctus – Svet 
 
Opet broj tri, ovput u taktu 3/2 i naravno i u tekstu 
(trikrat «svet»). Kompozitor je mislio na kip, sliku, 
ideju, da stoji na svitu ki je, kakov je: neperfektan, 
pun sukobov, konfliktov i disonancov, ali nad nami 
na nebu jaču andjeli u perfektni trozvuki svetomu 
Bogu. Tamburice igraju četire «svitske» akorde ke se 
stalno ponavljaju (broj četiri reprezentira svit), a zbor  
Jači kao andjeli. 
 
Benedictus - Hozana na višini 
 
Slični akordi kot u «Sanctusu», ali ovput na veseli 
način, u friškom 6/8-taktu. «Hozana» su ljudi jačili, 
kad je Jezuš ušao u Jeruzalem. Bio je veseo trenutak, 
ali manje nego jedan tajedan pred Kristuševom 
smrću.  
  
Agnus dei - Agnjac Božji 
 
 
Završimo naše putovanje u zemlji, kade je Jezuš živio 
i djelovao, u Israelu. On je umro na križu za naše 
spasenje i spašavanje, tako da je kompozitor za uvode 
i medigre toga dijela komponirao «križanja glasov», 
ča se i čuje. Nije za čuti, nego samo za viditi u nota 
je, da instrumenti igraju motive, kade skoro svaka 
nota ima povisilicu, "križ" - ča je simbolično 
mišljeno. Zbor jači u staroj židovskoj skali, ljestvici, 
ka se zove «Misheberakh». 
 
 
Polgármesteri Hivatal 

Kópháza, Fő utca 15. 

Telefon: 99/531-069, 99/531-070, 99/531-038     
Fax: 99/531-039 

Ügyfélfogadási ideje: 
Hétfő-csütörtök: 8.00 – 15.30 
Péntek: 8.00 – 12.00 
Falugazdász : fogadási ideje további intézkedésig 
szünetel 
Községi Könyvtár Nyitva tartása átmenetileg szünetel 
E-mail:hivatal.kophaza@mailmax.hu 
 

www.kophaza.fw.hu 
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A Napközi Otthonos Óvoda Kópháza 2007-2008 

évi beszámolója 
 

Az intézmény szakmai tevékenységének elemzése 
 
Az óvodai nevelés célja, hogy az óvodások sokoldalú, 
harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség 
kibontakoztatását elősegítse, az életkori és egyéni 
sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem 
figyelembevételével.  
Az óvoda minden dolgozójának, külső- belső 
partnerének e célok megvalósulását kell szolgálnia.  
Óvodai eseményeink: 
A tanévet hagyományos őszi „kerti mulatságunkkal” 
indítottuk, melyet a szeptemberi második hét végén 
tartottunk. Szerencsénkre az idő is gyönyörű volt, a 
nyarat idézte. A délután köszöntővel és a „Rátóti 
csikótojás” című mese dramatizálásával kezdődött. A 
mesét az óvónők adták elő nagy sikerrel, nagy 
derültséget okozva. Ezután a gyerekek és szüleik a 
Petőfi téren álló három autót tekinthették meg. 
Mentő-autó, rendőr-autó és tűzoltó-autó állt ott teljes 
legénységgel és kis bemutatót is rendeztek a gyerekek 
kedvéért. Minden autóba be lehetet szállni megfogni, 
megnézni, megtapasztalni. Ezúton mondunk ismét 
köszönetet a soproni Mentőállomás, a 
Rendőrkapitányság és a Tűzoltóság készséges 
dolgozóinak és vezetőinek. Az óvoda mögött 
Vertetics Péter traktorja várta az érdeklődőket. Az 
óvoda udvarán játszóházat rendeztünk, ahol 
mindenféle őszi dísztárgyat készíthettek a gyerekek és 
szüleik: napraforgó-mécsest, álarcot, virágtámaszt, 
stb. Mellettük színes napernyők alatt népi 
kismesterségeket is bemutattunk: Tóth Béla bácsi a 
fafaragás technikáját és gyönyörű munkáit mutatta be, 
Királyné, Karola óvónéni szalmából készített 
csodálatos munkáit láthattuk, ő is készséggel 
magyarázta és mutatta be a szalmakötés menetét. 
Tiba Andrea szalvétatechnikával kavicsokat díszített 
a gyerekekkel, és szebbnél szebb dobozaiban, 
tálcáiban gyönyörködhettünk. 
Aki éppen nem barkácsolt, az sétakocsikázhatott a 
faluban Grubits Róbert jóvoltából, aki hintóján 
szállította az arra vállalkozókat. Payrits Attiláék 
pónija, Dzsoni ismét részt vett mulatságunkon, mint 

visszatérő vendég, a gyerekek nagy örömére. Szinte 
minden gyerek meglovagolta a békés kis pónit.  
A kópházi Nyugdíjasklub teljes létszámban megjelent 
nálunk, nagyon örültünk, hogy elfogadták 
meghívásunkat és szeretnénk, ha minden évben 
megtisztelnének minket látogatásukkal. Ettek a 
konyhánk által főzött isteni marhapörköltünkből, 
süteményeinkből és nagyon jól érezték magukat. A jó 
hangulatot a térre kitett asztaloknál Domnanich 
Marci bácsi biztosította harmonikájával. A 
barkácsoló gyerekeket az általános iskolások 
tamburazenekara szórakoztatta Völgyi Géza 
vezetésével. Bevételünk 80.000.-Ft lett. Köszönjük 
mindenkinek, aki eljött, részt vett mulatságunkon. 
Megragadjuk az alkalmat és ezúton hívunk meg már 
most szeptemberi mulatságunkra minden kedves 
kópházi lakost, fiatalt és időset. Mindenkinek 
nyújtunk valami érdekeset, szórakoztatót, mindenki 
jól fogja magát érezni. Szeretnénk egy szép délutánra 
összefogni a falu apraját-nagyját. 
Az ősz folyamán hajókiránduláson és színházban 
voltunk. 
Az önkormányzat minden évben ingyen 
rendelkezésünkre bocsátja a Kultúrotthont, a 
karácsonyi vásárunk helyszínét. Ebben a tanévben a 
vásár akkora volt, hogy még az előteret is betöltöttük. 
Paizs Melinda (annak ellenére, hogy már nincs 
óvodás gyermeke) a büfét csinálta. A hozzávalókat a 
kópházi boltvezető Vörös Tamás adományozta, a 
teát az óvoda konyhája főzte, a forralt bor Payrits 
Attila ajándéka volt, a briós és a sütemény pedig 
Egresits József pék ajándéka.  
Az óvónénik óriási játszóházzal kedveskedtek a 
gyerekeknek, rajtuk kívül Tiba Andrea dekoratőr és 
Gavajda Kitti kerámikus is dolgozott a 
gyerekekkel.A zenét Szentkatolnai Krisztiánnak 
köszönhetjük. Az előtérben adventi koszorúkat, 
gyertyákat, mikulásvirágot és kerámiákat lehetett 
kapni. Beljebb a könyvárus kínálta portékáját. A nagy 
teremben volt a büfé, a játszóház és a nagy vásár. 
Lehetett fagyöngyöt kapni, adventi naptárakat, 
mézeskalácsot, szalmadíszeket, naptárakat, játékokat. 
A szülők és az óvónők készítettek párnákat, 
asztalterítőket, képeslapokat, képeket, gyertyákat, 
tálcákat, dobozokat, és mindenféle karácsonyi 
dísztárgyat. Süteményeket csomagoltunk tálcára, 
illetve lehetett diós- és mákoskalácsot kapni. 
Garamvölgyiné Kuslits Szilvia vércukrot mért.  
A vásárban megfordult szinte az egész falu. 
Köszönjük a szülők nevében a támogatást, ebből a 
bevételből vásárolják meg a mászóvárat. 
Húsvétkor ismét rengeteg tojás és különféle díszek 
készültek. A bevételből legalább az egyik 
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csoport szoba elkopott műanyagpadlóját szeretnénk 
újra cserélni.  
Június elején sikeres rajzkiállítást rendeztünk. 
Nagyon jó visszhangja volt a megnyitónak és a 
kiállításnak is. 
04.15.-én óvodánk is szerepelt a Kisalföldben, később 
a Radio Burgenlandban illetve az ORF műsorán. 
 
A 2007-2008-as tanév fejlesztései: 
 
A tanév megkezdése előtt a dolgozók lefestették a 
Petőfi téri épület kerítését. A költségvetésből csak a 
festéket kellett megvásárolnunk. 
Egresits Zsolt, nagycsoportos apuka az irattár ajtaját 
cserélte ki, a faanyagot az óvoda dolgozói vásárolták 
meg. Ugyanígy készült el az összes öltözőbútor ebbe 
az épületbe. Mind Egresits Zsolt keze munkáját 
dicséri. 
A két gyermekmosdó vízvezetékcsöveinek cseréjére 
az önkormányzat biztosított fedezetet. A csempét és 
járólapokat a mosdókba, az öltözőkbe és a folyosókra 
az óvoda dolgozói vásárolták meg. A régi csempék és 
járólapok eltávolításánál Szendi Péter és az 
édesapja, Michtits András, Grubits Róbert, 
Egresits Ernő és Grubits Márton segédkeztek. A 
kőművesmunkát Feldmann Róbert és munkatársai, a 
teljes burkolást Böröndi József végezte, Grubits 
Márton segített be neki. A soproni Bástya Bútorlap 
Centrumból Varga Tibor tulajdonostól munkalapot 
kaptunk, amiből Porga Sándor új polcot készített a 
mosdókba.  
Az előző évben elkészült szélfogót Böröndi József 
üvegezte be, az üveget a dolgozók vásárolták meg. 
Az öltözőbe Szendi Péter két padot készített, ami 
megkönnyíti a gyerekek öltözését, a faanyagot a 
dolgozók vásárolták. 
A folyosó lambériáját Visi Ferenc nagypapától 
kaptuk, és Visi Mihály rakta fel a falra nagyon 
szépen, a faanyagot Németh Imre, a Faért Kft. 
Tulajdonosa ajándékozta nekünk. 
A Fő utcai épület udvarára Udvardi Géza földet 
hozott. Baranyai Istvántól nagy mennyiségű almát 
kaptunk. Boros Kornéltól két fát kaptunk. 
Földi Imre egy hűtőládát és egy mikrohullámú sütőt 
ajándékozott az óvodának. 
Payrits Attila kivágta az itteni udvaron feleslegessé 
vált fát, kiszedte a tuskót és a rossz játékokat, és el is 
szállította. Payrits Attilának köszönhetjük a 
tereprendezést, a két teherautó földet, és a homokozó 
helyének kiásását is. A homokozó tetejét Szendi 
Péter készítette. A tereprendezésben Gludovátz 
Ferencné, Feldmann Róbertné, Payrits Attiláné, 
Böröndi József, Grubits Márton és 
polgármesterünk Grubits Ferenc segédkeztek. Ebbe 

az udvarba a Szülői Munkaközösség adományából 
játékvár felállítására kerül sor a nyár folyamán. 
A soproni Erzsébet utcai méterárú bolt rengeteg 
szövetet ajándékozott óvodánknak. Ebből a 
karácsonyi vásárba asztalterítőket, párnákat 
készítettek az anyukák. 
Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves 
Szülőnek illetve segítőnknek azt a hatalmas méretű 
segítséget, amit az idei tanév során nyújtottak nekünk. 
Soha nem látott összefogással nagyon sok mindent 
megvalósítottunk óvodánkban, ami enélkül az 
összefogás nélkül nem történhetett volna meg. Külön 
köszönet illeti a dolgozókat a hozzáállásukért. 
 
 

A GYÓGYSZERTÁR 
NYITVATARTÁSA 

2008.MÁJUS 04-TŐL 
 

HÉTFŐ: 8-17 h-ig 
KEDD: 13-18 h-ig 
SZERDA: 8-17 h-ig 
CSÜTÖRTÖK: 13-18 h-ig 
PÉNTEK: 8-16 h-ig 

 
 

Arany Szépségszalon 
 

SOPRONI ÚT 54. Tel.: 99/531-206 
 

Szolgáltatásaink: 
 

Fodrászat – kozmetika    Műkörömépítés 
Pedikür – Manikür       Solarium 

 
Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket a  

hét minden napján 
9-17.30 óráig! 
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K é p v i s e lő i  f o g a d ó ó r a  

Minden hónap 2. péntekén 18-19 óra között a 

Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 

kerül sor a fogadóórára 

Szeptember 12: Gludovátz Mátyás 
 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt 
Lakosságot, hogy  számlavezető bankot váltott. 
2008. augusztus 1-től  számláit a Rajka és Vidéke 
Takarékszövetkezet vezeti.           
 
Új számlaszámaink: 
 
Költségvetési elszámolási számla             
59500375-11061638 
Idegen bevételek számla                   
59500375-11061889 
Illeték bevételek számla             
59500375-11061896 
Magánszemélyek kommunális adója             
59500375-11061906 
Helyi iparűzési adószámla            
59500375-11061913 
Bírság számla                      
59500375-11061920 
Késedelmi pótlék számla                
59500375-11061937 
Állami finanszírozások számla          
59500375-11061944 
Horvát Kisebbségi önkormányzati számla     
59500375-11061951 
Letéti számla                                     
59500375-11061968 
Környezetvédelmi alap számla             
59500375-11061975 
Talajterhelési számla                        
59500375-11061982 
Termőföld bérbeadás                        
59500375-11061999 
Gépjármű beszedési számla             
59500375-11062000 
Luxusadó számla                               
59500375-11062017 
 
Kérjük bejelentésünk szíves tudomásul vételét és a 
fenti adatok alkalmazását. 
 
 
 

 
TÁJÉKOZTATÁS 

 
Értesítjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy 2008. 
augusztus 1-től az építésügyi feladatokat a Sopron 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Építésügyi Osztálya látja el. ( Sopron, Fő tér 5.) 
Nyomtatványokat továbbra is tud a Polgármesteri 
Hivatal biztosítani az ügyeik intézéséhez. Kérelmüket 
továbbra is beadhatják hivatalunkba, melyet 
továbbítunk az eljáró szerv részére. 
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Építésügyi Osztálya elérhetősége: 
9400 Sopron, Fő tér 5. 
Tel.: +36 99 515-100 ; Fax.: +36 99 515-280 
Internet cím: www.sopron.hu 
___________________________________________ 
 

ISKOLAI HÍREK 
 
 
A kópházi iskola PALACKZSUGORÍTÓ GÉPET 
lízingelt, mellyel a műanyag flakonokat kisméretűvé 
lehet préselni. Ezt zsákokba gyűjtjük. A 
zsugorítmányokért a gyerekek pénzt kapnak. Egy 
zsákba 300 zsugorítmány fér, melyért 600 ft-ot 
kapunk. 
Kérjük a Kedves Kópháziakat, hogy gyűjtsék a 
nyáron a palackokat, melyeket augusztus 18-ától 
folyamatosan le lehet adni az iskolában.  
3000 palack összegyűjtése után a palackzsugorító-gép 
az iskola tulajdonába megy át. 
Dolgozzunk közösen azért, hogy takarékosságra, 
és környezettudatos életre neveljük 
gyermekeinket! 
SEGÍTSÉGÜKET, GYŰJTŐMUNKÁJUKAT 
ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK! 

 
 

 
NYELVTANFOLYAM!! 

 
Az új tanévben horvát kezdő és haladó tanfolyam 
indul , amely egyben nyelvvizsgára felkészítés is. A 
tanórák 60 percesek lesznek  heti egy alkalommal 
szerdai napon. 
Minden érdeklődőt szeretettel várok az első 
megbeszélésre 2008. szeptember 10.-én 19 órakor 
az iskolába. 
 

Klemensits Ingrid 
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        Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet 
                    Kópházi Kirendeltsége     

                         /9495 Kópháza Fő u. 15./ 

kibővült szolgáltatásokkal, szeretettel 
várja Kedves jelenlegi és leendő 
Ügyfeleit!  
Nyitva tartásunk:  
      Hétfőtől Csütörtökig:      7.30 – 15.30 óráig 
      Pénteken:                              7.30 – 13.15 óráig 
Legfőbb szolgáltatásaink: 

 kiváló betéti akció 1 éves lekötés esetén 9 – 9, 5% 

kamat 

 devizabetét lekötés egy éves kamat: 5% 

 személyi és jelzáloghitelek 

 FUNDAMENTA kötés 

 Lakossági és vállalkozói számlanyitások 

 START‐ számla/ babakötvény‐ újszülött gyermekek 

részére/ 

 KAMATSZÜRET KÖTVÉNY: 3éves futamidő, 

kamata: 20%‐ 32, 5%‐g 

Takarékszövetkezetünknél ATM/ bankjegy kiadó 
automata/ működik! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

KÓPHÁZA SE 
megyei III. osztályú labdarúgó csapatának 2008 évi őszi sorsolása: 

 
1. forduló      2008. augusztus 17. 17ó.        KÓPHÁZA SE                             - NAGYCENK SE 
2. forduló      2008. augusztus 24. 17ó.        UND LSE                                      - KÓPHÁZA SE 
3. forduló      2008. augusztus 31. 17ó.        KÓPHÁZA SE                            -SOLUX HARKA SE 
4. forduló      2008.szeptember 07. 16ó.       NAGYLÓZS SK                          -KÓPHÁZA SE 
5. forduló      2008. szeptember 14. 16ó.      KÓPHÁZA SE                            -ÚJKÉR FC 
6. forduló      2008. szeptember 21. 16ó.      BALF SE                                      -KÓPHÁZA SE 
7. forduló      2008. szeptember 28. 16ó.      KÓPHÁZA SE                            -ANGER RÉTI SFAC 1900 SE 
8. forduló      2008. október 05. 15ó.            SOPRONKÖVESD LC                -KÓPHÁZA SE 
9. forduló      2008. október 12. 15ó.            KÓPHÁZA SE                            -RÉPCEVIS FC 
10. forduló      2008. október 19. 14ó.            SOPRONHORPÁCS SE              -KÓPHÁZA SE 
11. forduló      2008. október 26. 14ó.            KÓPHÁZA SE                            -SOPRON BOYS SE 
12. forduló      2008. november 02. 13ó.        FERTŐSZÉPLAK SK                  -KÓPHÁZA SE 
13. forduló      2008. november 09. 13ó.        KÓPHÁZA SE                             -ZSIRA TSK 
14. forduló      2008. november 16.                KÓPHÁZA SE SZABADNAPOS 
15. forduló      2008. november 23. 13ó.        SARRÓDI ÁSZOK SE                 -KÓPHÁZA SE 

 
A tartalékcsapatok mérkőzése a fenti időpontok előtt két órával kezdődik azonos pályaválasztás 
Szerint.(Az UND LSE-nek, a NAGYLÓZS SK-nak, SOPRON BOYS SE-nek és FERTŐSZÉPLAK 
SK-nak nincs tartalékcsapata.) 
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