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Tisztelt kópházi lakosok! Tisztelt kópházi lakosok! 
  
Nagy örömmel szeretném Önöket tájékoztatni a 
közösségünket érintő eseményekről. 
Nagy örömmel szeretném Önöket tájékoztatni a 
közösségünket érintő eseményekről. 
A 2005-ös évben indult útjára a Kópházi Fiatalok 
„Mladik” által szervezett adventi gyertyagyújtás, 
melyet immár hagyományosan 2006-ban is 
megrendeztek.  
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„Mladik” által szervezett adventi gyertyagyújtás, 
melyet immár hagyományosan 2006-ban is 
megrendeztek.  
Hagyományteremtő szándékkal 2006 adventjében a 
falu karácsonyfáját a Petőfi téren, az Ifjúsági Parkban 
állítottuk fel.  

Hagyományteremtő szándékkal 2006 adventjében a 
falu karácsonyfáját a Petőfi téren, az Ifjúsági Parkban 
állítottuk fel.  
Köszönjük a szép fenyőt Grubits Károlynak és 
családjának, aki a fát adományozta és Payrits 
Attilának aki a fa kivágásánál és felállításánál segített.  
Külön köszönjük az Egresits Kft.-nek, hogy évről 
évre gondoskodik községünk karácsonyi 
díszkivilágításának felszereléséről. 
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díszkivilágításának felszereléséről. 
Köszönjük Tóth Béláné Emma néninek, Tóth Béla 
bácsinak és Becska Péternek, hogy elkészítették 
nekünk a Betlehemet. Nagy szeretettel és 
odaadással készítették Kópháza számára, így 
évről-évre kihelyezhetjük a Karácsonyfánk mellé.  
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odaadással készítették Kópháza számára, így 
évről-évre kihelyezhetjük a Karácsonyfánk mellé.  
Köszönjük az óvodásoknak és az őket tanító 
óvónőknek a szép adventi kalendárium képeit, 
amelyet készítettek, valamint Pető Bélának és 
családjának a kalendárium összeállításában végzett 
munkát.   
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Advent második vasárnapján, december 10.-én  
Kópházára látogatott a Mikulás, akit az óvodások 
köszöntöttek kedves műsorukkal, és ennek örömére a 
Mikulás is megajándékozta a gyerekeket. Köszönjük 
Grubits Mártonnak, hogy fogatával segített a 
Mikulásnak, hogy messzi otthonából hozzánk is 
ellátogathasson. Reméljük, hogy ebben az évben is 
felkeresi községünk lakóit a Mikulás. 
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2006 év végén megrendezésre került az idősek 
karácsonya, ahol az önkormányzat megvendégelte 
a nyugdíjasokat, és átadta az 
ajándékutalványokat. Itt színvonalas műsorral 
kedveskedett az időseknek a Kópházi Általános 
Iskola Művészeti Tagozatának tánccsoportja, a 
horvát női énekkar, valamint a tamburások. A „ 
Mladik” egy szál virággal ajándékozták meg a 
jelen lévő nyugdíjasokat. Emma néni mondott  
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szívszorító beszédet, majd a jókedvhez a 
talpalávalót Marci bácsi biztosította.  
szívszorító beszédet, majd a jókedvhez a 
talpalávalót Marci bácsi biztosította.  
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki hozzájárult az 
ünnepségek, rendezvények sikeréhez.  
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki hozzájárult az 
ünnepségek, rendezvények sikeréhez.  
  
                      Tisztelettel:                       Tisztelettel: 

                 Grubits Ferenc                  Grubits Ferenc 
                   Polgármester                    Polgármester 

  
ISKOLAI HÍREK ISKOLAI HÍREK 

  
Az iskola tantestületének 9 tagja 2006. 
szeptemberétől intenzív horvát nyelvi 
kurzuson vesz részt hetente 2x1 órában az 
iskolában. A foglalkozások célja, hogy a 
pedagógusok alaposabban megismerkedjenek a 
horvát nyelvvel, és az itt szerzett tudást saját 
szakóráikon is hasznosítani tudják. Egyes 
utasítások, köznapi mondatok, kérdések horvát 
nyelven történő ismétlése hozzásegíti 
tanulóinkat ahhoz, hogy különösebb otthoni 
tanulás nélkül rögzüljenek bennük horvát 
kifejezések, szavak. 
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Mivel a község lakossága horvát és magyar 
anyanyelvű is, fontosnak tartjuk, hogy tanulóink 
minél tovább őrizzék meg a horvát 
nyelvtudásukat, és ezzel növeljék az életben 
való érvényesülési lehetőségeiket. 

Mivel a község lakossága horvát és magyar 
anyanyelvű is, fontosnak tartjuk, hogy tanulóink 
minél tovább őrizzék meg a horvát 
nyelvtudásukat, és ezzel növeljék az életben 
való érvényesülési lehetőségeiket. 
  
2007.01.09-től 02.02-ig: A 2. osztályosok immár 
több mint 20 éve lehetőséget kapnak arra, hogy 
4 héten át szervezett úszásoktatás keretében 
ismerkedjenek a vízzel a Soproni Fedett 
uszodában. Ez idő alatt a gyerekek 
vízbiztonságot szereznek és a legtöbben 
megtanulnak úszni. 
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diákoknak. 
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2007.01.8. Iskolánkban felmértük azon tanulók 
körét, akik –orvosi javaslatra- könnyített 
testnevelésben vagy gyógytestnevelésben 
részesülhetnek.  
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XI. évfolyam 1. szám  Kópháza Község Önkormányzatának tájékoztatója 2007. január 
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A témával kapcsolatban szülői értekezletet tartottunk, 
melyen a szülők sok használható tanácsot kaptak dr 
Juronics Ilona gyerekorvostól és Koósné Egresits 
Katalin gyógytestnevelő szakvizsgával rendelkező 
óvó nénitől, aki a foglalkozásokat  fogja tartani  a 2. 
félévtől az iskolai tornateremben. 
2007.02.01. csütörtök Félévi szülői értekezlet 
2007.02.16.péntek A középiskolai jelentkezési lapok 
beküldésének határideje  
2007.02.16.péntek ISKOLAI FARSANG: 15-17 
óráig-alsósoknak, 17-20 óráig felsősöknek 

                                                    

Hatékonyabban szeretnénk a falu lakosságát bevonni 
a település szépítésébe, hiszen nem feltétlenül kell 
minden elvégzendő munkát kivitelezőre bízni, 
biztosan vannak közöttünk jó szándékú, Kópházáért 
tenni akaró emberek, akik segítenek egy-egy munka 
megvalósításában legyen az akár parkosítás, festés, 
vagy kerítésépítés.  

                                           Sárközi Ágnes  
                                          Isk.Ig. 

 
Önkormányzati hírek 

 
Tisztelt Kópháziak! 
 
Elkezdődött a 2007-es esztendő. Fontosnak tartottuk, 
hogy tájékoztassuk Önöket a 2007-es év céljairól, 
terveiről, lehetőségeiről.  
Az önkormányzat a költségvetést január és február 
hónapban tárgyalja.  
A keretszámok meghatározzák azt az irányt, amit az 
elkövetkezendő években is képviselni fogunk. 
Minden írott sajtóban, televízióban és rádióban 
olvasható, látható és hallható, hogy a 2007-es év 
nehezebb lesz, mint az előzőek voltak.  
Ez így lesz az Önkormányzatok életében is.  
Az Önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatköre 
folyamatosan évről-évre bővül, míg a hozzá rendelt 
állami források folyamatosan csökkennek.  
Ennek ellenére az új képviselő testület sem változtatta 
meg a kommunális adó, valamint az iparűzési adó 
rendeletét.  
A súlyadó országosan változni fog, hiszen az új 
törvénnyel másfajta szabályozás lép életbe, azonban 
az önkormányzat ebben az esetben csak 
végrehajtóként jelenik meg.  
Az állami normatívákról általánosan elmondható, 
hogy összességében csökkenést eredményeznek, azaz 
kevesebb központi finanszírozást kapnak az 
Önkormányzatok, mint az előző években. Így évről-
évre a saját bevételek terhére egészítjük ki az 
intézmények finanszírozását.  
Jelentős terhet jelent majd az energiaárak emelése, 
amely nem csak a lakosságot, hanem az 
Önkormányzatokat is nehéz helyzetbe hozza. Az 
energiaemelésre állami kompenzációt önkormányzati 
szinten nagyon minimális összeget kapunk.  
A költségvetés kialakításánál első szempont az 
intézmények zavartalan működése.  

Továbbra is a közmeghallgatás során számos 
javaslatot kapunk a lakosságtól, melyek közül több 
megvalósítását is tervezzük 2007-ben.  
Céljaink között szerepel egy fejlesztési alap képzése, 
ahogy ezt 2002-től is tettük. Ez a fejlesztési alap 
szolgálná az önerőt, a saját részt a pályázatoknál. 
Csak sikeres pályázatokkal lehet fejlesztéseket 
megvalósítani. Az elmúlt 4 évben ezen a téren 
sikeresek voltunk, reméljük, hogy a következőkben is 
így lesz.  

A költségvetés elfogadását követően tájékoztatjuk a 
lakosságot annak számairól, és tartalmáról.  
 
Zárszóként engedjék meg, hogy az Önkormányzat és 
testülete, bizottságai nevében : 
 
Békés, egészségben gazdag eredményes új esztendőt 
kívánjak Önöknek. 
 

Tisztelettel:  
Egresitsné Firtl Katalin Barbara 

 
Tájékoztatás 

 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a sírhely 
megváltások ideje 25 év, az urna helyek megváltási 
ideje 10 év. 
Kérjük akinek a sírhely megváltása lejár, úgy  a 
Polgármesteri Hivatalt ügyfélfogadási időben 
felkeresni szíveskedjék a meghosszabbítás miatt. 
 
Sírhely használat díja ( áfával együtt) 
 
egy személyes sírhely:     6.000,-Ft  
két személyes sírhely:   12.000,-Ft 
urna sírhely:     12.000,-Ft 
 
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a ravatalozó 
használata az eddigi szokások szerint a következő: 
A temetési szertartást megelőző napon a ravatalozó 
kulcsa a Polgármesteri Hivatalban átvehető. A 
ravatalozó és helyiségeinek tisztántartása a 
hozzátartozók feladata. A felújítást követően a 
ravatalozóban elektromos radiátorok lettek 
felszerelve, melynek ki és bekapcsolása – az időjárás 
függvényében- a hozzátartozók feladata és 
felelőssége. A szertartást követő napon a ravatalozó 
kulcsát a hivatalban kell leadni.  
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Kérünk minden hozzátartozót, hogy a szertartást 
követően a ravatalozót kitakarítani szíveskedjenek.  
 

Képvise lő i  fogadóóra  

Minden hónap 2. péntekén 18-19 óra között a 

Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 

kerül sor a fogadóórára 

Február  9-én Baranyai István 
 
 
 
 

Polgármesteri Hivatal 

Kópháza, Fő utca 15. 

Telefon: 99/531-069, 99/531-070, Fax: 99/351-028 

Ügyfélfogadási ideje: 
Hétfő-csütörtök: 7.30 – 16.00 
Péntek: 7.30 – 12.00 
Építési ügyekben: 
Hétfő-szerda: 8.30 – 14.00 
Falugazdász : 
Szerda: 9.00 – 12.00 
Községi Könyvtár 
Kedd-csütörtök: 17.00 – 18.30 
E-mail:hivatal.kophaza@mailmax.hu 
 

www.kophaza.fw.hu 
 
 
 
 

 
Sport hírek 

 
2006. december 28-án negyedik alkalommal lett 
megrendezve Nagycenken a 
 
KÓPHÁZI KARÁCSONYI UTCABAJNOKSÁG 
 
A bajnokság végeredménye : 
 1. SAVANYÚKÚT utca 
 2. VASÚT utca 
 3. KOSSUTH L. utca 
 4. HATÁRŐR utca – MEZŐ utca –      
              TEMETŐ utca 
 5. ADY E. utca – BÉKE utca 
 6. GAGARIN utca – JURISICH utca 
 7. FŐ utca – IKVA sor – SOPRONI utca 
 
A csapatkapitányok szavazata alapján a bajnokság 
legjobb játékosa :   VARGA MÁRIÓ (Kossuth L. u.) 
legjobb kapusa :   GRUBITS DÁVID (Ady E. u. – 
Béke u.) 
 

Gratulálunk a győzteseknek és helyezetteknek ! 
 
Köszönet a bajnokságot anyagilag támogató FIRTL 
MÁTYÁSNAK, a bajnokság kitalálóinak, a 
szervezésben és lebonyolításban segítőknek, valamint 
az összes résztvevőnek. 
2006. december 29-én a kópházi női labdarúgó csapat 
Celldömölkön kispályás terembajnokságon vett részt. 
A kópházi hölgyek 15 csapat közül a 4. helyen 
végeztek. 
 
Gratulálunk a kópházi női labdarúgó csapatnak ! 
 
Kópháza, 2007. január 08. 
 
                                   Baranyai István 
                                    sport. egy. Elnök 
 

Felhívás 
 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy bár száraz 
telünk van, de a tavaszi esős időszak előtt a házaik 
előtti vízelvezető árkok tisztításáról és 
karbantartásáról ne feledkezzenek meg.  
Kérjük továbbá a lakosságot, hogy a házaik előtti 
járdaszakasz tisztántartásáról és járhatóságáról ( járda 
fölé lógó ágak, bokrok lemetszése) gondoskodjanak. 
Felhívjuk továbbá a lakosság figyelmét, hogy a kóbor 
ebek elszaporodása miatt folyamatos kapcsolatban 
állunk a gyepmesterrel, ezért kérünk mindenkit a 
kutyája bezárásáról gondoskodjon. 

 
Kisebbségi Önkormányzati hírek 

 
Horvát bál Sopronban. 2007 

 
A Kópházi Horvát Egyesület 2007 január 13-án, 
immár 30. alkalommal szervezte meg tradicionális 
Horvát bálját Sopronban, a hotel Fagusban. A bált a 
tamburásaink és a női Golubice énekkar nyitotta meg. 
A zenéről a zadari klapa Ankora gondoskodott. A 
jelenlévőknek továbbá módjuk volt hallani hogy 
zágrábi énekesnőt, Danijela Pinterityet. A 
szerencsések tombolát is nyerhettek. Idén is több mint 
200 különböző tombola állt rendelkezésre. Például 
nyaralás a tengerparton, különböző technikai 
eszközök, tambura, stb.. Köszönetünket kell 
kifejeznünk a szponzorainknak, akik a segítségükkel 
támogatják az egyesületünket. Külön kell említenünk 
fő szponzorunkat, a Benet Kft-t, akik évek óta nagy 
összeggel támogatják bálunkat és ezzel együtt az 
egyesületünket. 
Egyesületünk a bál bevételéből tartja fenn a 
tamburásokat, énekeseket és szervezi a különböző 
programokat. 
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Nem tudnánk egész éven át sikeresen működni, ha 
nincsen ennyi ember aki valamilyen módon nem 
segítené az egyesületünket.   
                                                             Völgyi Géza 

 
Hrvatski bal u Šopronu. 2007 

 
U organizaciji Koljnofskoga Hrvatskoga Društva 13. 
januara 2007. subotu jur 30. put je organiziran 
tradicionalni hrvatski bal u Šopronu u hotelu Fagus. 
Bal su otvorili naši tamburaši i ženska klapa 
Golubice. Za muziku se je skrbila grupa iz Zadra 
klapa Ankora. Prisutni su imali priliku poslušati još 
Danijelu Pintarić pjevačicu iz Zagreba. Ki su imali 
sriću ti su mogli dobiti tombolov i ovo ljeto je stalo 
na raspolaganje prig 200 tombolov, kao ljetovanje na 
Jadranu, različna teknička sredstva, tambura itd.. 
Moramo se zahvaliti svim sponzoram ki svojom 
pomoćom podržavaju naše društvo, ali posebno 
moramo pomenuti glavnog sponzora bala firmu Benet 
koja već dugo ljeto s velikom svotom podupira bal i 
tako naše društvo.  
Od prihoda bala društvo financira tamburaše, jačkare 
i organizira različne priredbe i akcije. Ne bi mogli 
kroz ljeto uspješno funkcionirati ako nimamo toliko 
ljudi ki nam na bilo kakav način ne pomažu naše 
društvo.                                 
                                                         Geza Völgyi ml 

 
Felhívás 

 
Kópháza Község Önkormányzata árverés útján 
értékesíti a tulajdonában lévő sárga billenős traktorját. 
Az árverés helyszíne: Művelődési Ház udvara  
( Petőfi tér 1) 
Az árverés időpontja: 2007. 02.03.   1000 

Kikiáltási ár: 30.000. Ft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy februártól a menü 
házhozszállítását tervezzük, megfelelő számú 
jelentkező esetén, szombati napokon is. 
Minden csütörtökön az ételek árából 10% 
kedvezményt biztosítunk kópházi lakosok 
részére.  
 

2007. február 2-án (pénteken) Bál a 
Levandában. 

 Zenél: Pinkica 
 

Szeretettel várjuk Önöket! 
 
Elérhetőségeink: 
 
 Levanda Étterem és Panzió 

Kópháza, Fő u. 60. 
 Tel.: 99/357-155 
 Mobil: 20/498-5700 
 www.levanda.hu 

 
 
 
 

 
 
Az újságot szerkesztette: Kópháza Község Önkormányzata 

Az újság az Ügyrendi Bizottság jóváhagyásával készült 

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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Az újságot szerkesztette: Kópháza Község Önkormányzata 
Az újság az Ügyrendi Bizottság jóváhagyásával készült 
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