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        Óvodások köszöntője 
 

Annyit gondolkodtam este, reggel, délben. 
Hogy anyák napján vajon hogy is lészen? 
Mennyit könyörögtem virágnak, madárnak 
S a tündéreknek, hogy valamit adnának. 
De még mind alusznak és horkolnak szörnyen 
Hát visszaballagtam egy pár nehéz könnyel… 
De most már nem sírok, mert 
megvigasztaltak, 
Hogy ki oly jó, mint Te, az magában gazdag 
Annak nem kell semmi, csak egy kis szeretet 
Hát abból hoztam és hál’ Isten eleget. 
Mert az óvodások úgy szeretnek Téged, 
Hogy kis életüket is odaadnák érted… 
Most pedig, ki itt van, kiáltsa egy szívvel 
A jó édesanyát áldja meg az Isten! 

   
 
            MEGHÍVÓ 

 
KEDVES ÉDESANYA, NAGYMAMA ! 

 
Szeretettel meghívjuk Önöket a    

Művelődési Házba 2007. május 6-án 

(vasárnap) 17 órakor tartandó  Anyák 

napi ünnepségünkre. 

         Óvodások, iskolások 
 

 

 
 
 
 

XI. évfolyam 3. szám  Kópháza Község Önkormányzatának tájékoztatója 2007.május 

 
 

 
 
  Majkin  dan 
 
Kad bi bogat bil ja Majka 
onda bi se radoval, 
ar bi mnoge kinče svita, 
vam pred noge složit znal. 
 
Veća mi je ali radost, 
Ča ja morem ljubit vas, 
Od bogatstva veži kinč je, 
Verna ljuba vsaki čas. 
 
Zato vam ja serce moje, 
Nosim vsadna Majkin dan, 
Vsaki hipac žitka moga, 
Će prikazan bit nek vam. 
 
Najmilija i najdraža, 
Ti si Majka srcu mom. 
 
Tvoje ime drag je kamen, 
Najdraži na svitu tom. 
 
Mate Šinković 
 
 
           POZIVNICA 

 
       DRAGA MAMA, STARA MAMA! 

 
        Srdačno Vas pozivamo va Kulturni dom    

       6. maja. 2007. (nedilju) 17 uri na     

       Majkin dan. 

 
 
             Mala dica iz Vrtića i Školari 

 
 



2  KK ÓÓ PP HH ÁÁ ZZ II   HH ÍÍ RR EE KK   22 00 00 77 .. MM ÁÁ JJ UU SS   

  
Köszöntő Anyák Napjára 

Az édesanyák mindig gyönyörűek. Szépségük 
leginkább nyilvánvalóvá akkor válik, amikor 
gyermekeik szemébe néznek. Az édesanyák mindig 
erősek. Lelkük erőssége a megpróbáltatások idején 
segít, bátorít.  

Az édesanyák erőshitűek, mert hitük a reménységhez 
kötődik.  

Az édesanyák hite a jövőhöz kötődik, amelyet 
gyermekükkel magukban hordoznak, és mert a 
naponként növekvő gyermekükben a jelenben is a 
jövőt élik meg.  

Az édesanyák gyönyörűsége, erőssége, hite 
reménysége a szeretetükben válik egyszerre és 
egyben örökkévalóvá, feltétel nélkülivé és 
megismételhetetlenné. Az édesanyák szeretete az 
egyetlen a világon, ami pótolhatatlan, mert az 
édesanyák mosolyában a Teremtő küldi mosolyát 
gyermekeire. És az, aki Szűz Mária hónapjában nem 
adhat már tulipánt, rózsát édesanyjának, emlékezzen. 
Mert az édesanyák emléke a legszentebb, leginkább 
erőt adó, a gyötrelemben is a legtöbb szeretettel 
telített. 

Anyák Napján mit mondhatnánk az Édesanyáknak? 
Édesanyák, legyetek annyira boldogok, mint 
amennyire szerettek! 

Kópháza Község Önkormányzatának képviselő-
testülete és az önkormányzat valamennyi 
dolgozója nevében minden édesanyának jó 
egészséget és sok örömet kívánok! 
                                                  
                                                          Grubits Ferenc 
                                                             Polgármester 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Önkormányzati hírek 

 
Sopronban járt a feltámadási menet! 

 
A "Feltámadási Menet" 2005-ben és 2006-ban is 
megvalósult: a csaknem 2000 km-es nemzeti 
zarándoklat Húsvéttól Pünkösdig tartóan  
Tihanytól Csíksomlyóig áthaladt mindegyik 
magyarok lakta utódállamon. Ezt a távolságot a 
résztvevők körülbelül 30-40 km-es szakaszokat 
vállalva, stafétaszerűen adták össze. Nem egy csoport 
zarándoklatát jelenti, hanem több mint százét. Az 
útvonal eszmeileg egy szívet rajzol a Kárpát-
medencébe.  
A feltámadási menet egyik ága Zamárdiból 
délnyugati irányba indul el, majd a szlovéniai 
magyaroktól visszafordulva Baranyán s a Délvidéken, 
majd az Alföldön át a Maros völgyében lép be 
Erdélybe, s halad Somlyó felé. 
A másik ág Tihanyból nyugat felé halad, és 
Sopronnál keletre fordulva  
Felvidéket, Észak-Magyarországot, Kárpátalját köti 
össze Erdéllyel és Csíksomlyóval.  
A fából faragott "zarándokjelvényre" a résztvevők 
emlékszalagot kötnek, és bejegyzést tesznek a kísérő 
könyvbe. Az első, 2005-ös "zarándokkönyv" egyik 
bejegyzése Komáromból: 
  
"Magyar Testvéreim! Nagy szeretettel gondolunk 
minden magyarra!  
Születéstől halálunkig közös gyökéren élünk. 
Ez a hit és a nemzeti elkötelezettség.  
A gyökér áthatol minden határon, és mindkét oldalon 
ugyanaz a hajtás virágzik. 
Így lettünk, és így maradunk testvérek, 
és holtunkig egymást szerető magyarok."(Komárom) 
 
A feltámadási meneten Kópházát Firtl Mátyás 
országgyűlési képviselő, Grubits Ferenc polgármester 
és Egresitsné Firtl Katalin alpolgármester képviselte. 
A  keresztre szombaton Sopronban a Domonkos 
Templomban kötötték fel Kópháza emlékszalagját.  

 
Egresitsné Firtl Katalin 

 
 

Szemétgyűjtés a Föld Napja alkalmából! 
 
A Magyar Közút Kht. a Föld Napja alkalmából április 
21.-re hirdette meg országos környezetvédelmi 
akcióját, melyhez Kópháza is csatlakozott.  
A Kht. a településünkön áthaladó, általa kezelt 
útszakasz tisztításához kért segítséget, mi ezt 
kiterjesztettük Kópháza közigazgatási területére is.  



3  KK ÓÓ PP HH ÁÁ ZZ II   HH ÍÍ RR EE KK   22 00 00 77 .. MM ÁÁ JJ UU SS   

Az akcióhoz csatlakozók megtisztították a 
Kegytemplomtól a Máriához vezető utat, a Soproni 
utcát Nagycenk felé az erdőig, Sopron felé a Garáig, a 
Keresztúri utat a Határkilépőig.  
Az iskola is csatlakozott az akcióhoz, Ők a település 
belterületén utcákon, tereken végezték el a 
„nagytakarítást”.  
Az akcióhoz csatlakoztak:  
- Iskolások  
- Őszirózsa Nyugdíjas Klub  
- Sportkör  
- Önkormányzati képviselők  
- Falu lakossága 
Vigyázzunk életterünk, környezetünk tisztaságára.  
Minden résztvevő önzetlen segítségét köszönjük! 

Grubits Ferenc  
polgármester 

 
Tájékoztató 

 
2007.-ben a képviselő-testület hatályon kívül helyezte 
a 13/2006.(09.22.) önkormányzati rendeletét a 
luxusadóról, valamint módosította a 11/2006 (09.22.) 
önkormányzati rendeletét a gyermekvédelmi 
ellátásokról.  
 

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 2/2007. (03.14.)  rendelete 

az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi 
ellátásokról szóló 

rendelet módosításáról 
 

Kópháza községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi 
ellátásokról szóló 11/2006. (IX.22.) rendeletét (a 
továbbiakban : R.) az alábbiak szerint módosítja : 

1. §. 
A R. 1. számú melléklete e rendelet 1.számú 
mellékletére változott. 

2. §. 
A rendelet egyéb pontjai és mellékletei változatlanok 
maradnak. 

3. §. 
Ez a rendelet a 2007. március 1.-jén  lép hatályba. 
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
.A 2./2007(03.14.) önkormányzati rendelet 1. számú 
melléklete 

Étkezési térítési díj 
 

Átlagnorma 
Tízórai:        48.-Ft 
Ebéd:         171.-Ft 
Uzsonna       26.-Ft 

 

Térítési díjak: 
 
Óvodás tízórais gyermek:                65.-Ft 
Óvodás napközis gyermek:            240.-Ft 
Iskolás napközis gyermek:             300.-Ft 
Iskolás félnapos gyermek:              260.-Ft 
Iskolás menzás gyermek:               200.-Ft 
Alkalmazottak:                               480.-Ft 
Szociális étkezők:                          340.-Ft 
Vendég:                                          600.-Ft 
 
 

Képvise lő i  fogadóóra  

Minden hónap 2. péntekén 18-19 óra között a 

Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 

kerül sor a fogadóórára 

Május 11-én             Egresitsné Firt Katalin 
 

 
 

Polgármesteri Hivatal 

Kópháza, Fő utca 15. 

Telefon: 99/531-069, 99/531-070,  

Fax: 99/357-028 

Ügyfélfogadási ideje: 
Hétfő-csütörtök: 8.00 – 15.30 
Péntek: 8.00 – 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 
Gyermekjóléti Szolgálat 
Szerda: 8.00.-11.00. 
Csütörtök:13.00.-15.00. 
Családsegítő Szolgálat 
Hétfő: 8.00.-11.00. 
Szerda: 13.00-16.00. 
Támogató Szolgálat 
Kedd: 10.00.-12.00. ( páratlan heteken) 
 

www.kophaza.fw.hu 
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Aktualitások 

 

 
Horvátok  -  Mária  népe 

Szeretett  Egyházközösség 
 

MEGHÍVÓ 
 
2007.május  6-án vasárnap  10  órakor 
kezdődik az ájtatosság a győri  Katedrálisban a  
közös  horvát  Mária  zarándoklat 
 
Föcelebráns: Prendja Iván  exelenciás  úr Zadar 
püspöke /Horvátországból/ 

Ünnepi  litánia 14 órakor 
 
Prédikátor: Mag. Branko  Kornfeind 

Parndorf  plébánosa /Ausztria/ 
 
Zenei  kiséret: Pama-i  tamburások /Ausztria/ 
 
„Jézus  Anyja ott  volt  a  kereszt  alatt” 
Legyen Ő most is  velünk a drága győri  Szűzanya! 
 
Idén  is nagy  számban  várjuk Önöket 
a  nemzetközi  ünnepségünkre !!! 
  
  

Győri  zarándoklat 
 

Autóbusz  indul  Kópházáról 
 
Győri Püspökség  Horvát  Tanácsának Igazgatója  
Schmatovich János  kanonok úr  körlevélben  fordult  
a  horvát Egyházközösségekhez,  hogy  a  május 6-i  
közös  horvát zarándoklaton –a  győri Mária  
Kegyképhez- minél  nagyobb  számban  vegyenek 
részt a  hívek. 
Ebből  az  alkalomból  a  Polgármesteri  Hivatal  és  a  
Horvát  Egyesület  szervezésével  autóbusz  indul 
Győrbe. 
 
Indulás  időpontja  május  6./vasárnap/  reggel  8 
órakor 
Indulás  helye: Petőfi  tér /Posta  elött/ 
Részvételi  díj: 1000,-Ft/fő 
 
Utazási  igény  bejelentése:   
-Plébánia  Hivatalban 
-Polgármesteri  Hivatalban Völgyi Gézánál 
 
 
                               
 

 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
A r a n y  S z é p s é g s z a l o n  

 
 

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! 

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

 


	Kópházi Hírek címlap
	Kópházi Hírek belsőlap
	Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (03.14.)  rendelete
	Étkezési térítési díj
	Átlagnorma


