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Mate Šinković
PRVI DAN VA ŠKOLI
Prvi dan smo školi bili,
Nismo se mer mišt učili.
Došli smo jur zaran van,
vo j bil prvi školski dan.
Teke, knjige – vse pod pazu,
dica školu tako gazu.
Ne bosi dot staro vrime,
ovo j sve gospodsko sime!
Juhász Gyula:
ŐSZ
Opálos színei bágyadt ködében
Leszáll reám a kora alkonyat,
Kései tûzrózsák nyílnak a réten
S az égen a mély csöndesség fogad.
Nagy topolyafák gallya hullong gyéren
És sötétben hallgat a tó
S a kolomp úgy méláz a lomha légben,
Mint altató.
Hûs szele húz át az õsznek a réten,
Fázik a lelkem, érzi a deret,
Keresnék valamit a messzeségben,
Kihunyt fényt, elnémult üzenetet...
Oly hirtelen borult az est fölébem
S az õsz oly gyorsan rámtalált,
Úgy állok itt a hervadó vidéken,
Mint a topolyafák.

Nagloj’ prošal letni čas,
kratko j bilo vse za nas.
Sranjičice, jigrat, biga
žarka su vam vaša lica.
Na novič je učnja došla,
jigra vam iz glave prošla.
Učit, kripit – pamet, glavu –
talenti nek tebe slavu.
Budi vsenek verni sinak,
Ugar – Hrvat tvoj pominak.
Materinski jezik naš,
služit će dobitak vaš.
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Önkormányzati hírek

A Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgáltató Központ 2007-től új szolgáltatások
bevezetését kezdte meg Kópházán. A feladatokat a
településen Lipákné Kunstár Ágnes szociális
szakember látja el.
Ügyfélfogadásom a Fő u. 15. szám alatti területi
irodában (Polgármesteri Hivatal első emeletén) hétfőn
8-11 óráig, valamint szerdán 13-16 óráig van, telefon:
99/531-069/14-es melléken, vagy az 531-070/14-es
melléken, illetve a csaladsegito-sopron@gyerko.hu
elektronikus címen, egyéb napokon a soproni
irodában érhetnek el.
A Családsegítő Szolgálat segítséget nyújt a működési
területén élő szociális és mentálhigiénés problémái
miatt segítséget igénylő személynek, családnak, a
szakember feladata az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzése, a problémahelyzet megszüntetése.
 Hivatalos ügyeinek intézése során elakad?
 Nem tudja, hova és kihez fordulhat?
 Kérvény
szakszerű
megfogalmazásában
segítségre szorul?
 Nem
tudja,
hogyan
töltse
ki
a
rokkantnyugdíjához/ nyugdíjához szükséges
nyomtatványokat? Bármilyen információra
van szüksége ügyeivel, azoknak megoldási
lehetőségeivel kapcsolatban?
 Elkeveredik a jog útvesztőiben?
 Kilátástalannak érzi helyzetét?
 Úgy érzi, mindenki önt bántja? Munkát keres?
Változtatni szeretne? Nem tudja, hogyan
fogjon neki az álláskeresésnek?
Ha már Önben is megfogalmazódtak ezek vagy ehhez
hasonló kérdések, de megoldást még nem talált,
keressen!
A
Családsegítő
Szolgálat
a
következő
szolgáltatásokat kínálja:
Családgondozás, egyéni esetkezelésnél a gondozási
folyamat során a szakember segíti a családot és az
egyént életvezetési képességének megőrzésében;
részt vesz az életükben jelentkező problémák
megoldásában,
kezelésében
meghallgatja
panaszukat, és lehetőség szerint segíti, orvosolja
azt, segítséget nyújt a szociális ügyek vitelében;
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tájékoztatást és információt ad a helyben, illetve
máshol elérhető ellátásokról és szolgáltatásokról.
Az információszolgáltatás, tanácsadás, szociális
ügyintézés
nemcsak
a
családgondozási
folyamatban fordulhatnak elő, hanem önállóan,
akár egyszeri találkozások alkalmával is. Az
információ szolgáltatás egyik fontos eleme, hogy a
szolgálat a saját szolgáltatásairól is informálja a
község lakosságát.
Az álláskeresők számára nyújtott szolgáltatás
Sopronban működik. A szolgáltatás kötetlen
formában egyéni igényeket (egészségi állapot, családi
helyzet, iskolázottság stb.) is figyelembe véve segíti a
munkanélkülieket az álláskeresésben és a megszerzett
állás
megtartásában,
valamint
munkahely
változtatásban.
Jogi és pszichológiai tanácsadást is biztosítunk
(előzetes bejelentkezés szükséges).
A szolgáltatások igénybevétele mindenki számára
önkéntes és térítésmentes.
Érdeklődésükben és együttműködésükben bízva,
tisztelettel:
Lipákné Kunstár Ágnes
szociális szakember

Képviselői fogadóóra
Minden hónap 2. péntekén 18-19 óra között a
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében
kerül sor a fogadóórára
Szeptember 14-én
Egresitsné Taschner Mónika

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
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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
Iskolai hírek
Figyelem!
Az iskolai tanévnyitó időpontja: szeptember 3.
hétfő
 Tanévnyitó szentmise: 900 óra
 Ünnepély: 1000 óra
 Az ünnepély után a gyerekeknek az
osztályfőnökök eligazítást tartanak 1200-ig
A napközisek és menzások beíratása: augusztus 2131. között délelőttönként történik az iskolában.
(Telefonos jelentkezést is elfogadunk- Iskola: 531101 vagy Nagy Lászlóné: 357-004)
Az első tanítási napon, szeptember 3-án, hétfőn
csak a BEÍRATOTT napközisek és menzások
kapnak ebédet!
Kérjük a szülőket IDŐBEN gondoskodjanak
gyermekeik beíratásáról!
A gyerekek ebéd után hazamehetnek. Külön szülői
kérésre a napközisek részére felügyeletet biztosítunk
A gyerekek az évnyitó napján csak papírt és ceruzát
hozzanak magukkal! A hiányzó tankönyveket is
ekkor kapják meg!
Az 1. osztályos szülők számára
a tanító néni SZÜLŐI ÉRTEKEZLETET tart.
Időpontja: augusztus 31. péntek 1700 óra (az
osztályban).
Kérjük, hogy a szülők az elsős gyerekek összes
tanszerét (könyvek, füzetek, tolltartó, tornazsák
stb...) pakolják be az iskolatáskába, és hozzák
magukkal a szülői értekezletre!
Felhívjuk a kedves Szülők figyelmét, hogy a Petőfi
csak
Színház
gyermekbérletes
előadásaira
szeptember 3-ig lehet jelentkezni az iskolában.
A bérlet ára : 3000 ft.
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Óvodai hírek
A 2006-2007-es tanév óvodai eseményei
A Napközi Otthonos Óvoda Kópháza a Kópháza
Község Önkormányzatának a 94/2007.(04.19.) kgy.
számú határozat alapján kiadott alapító okiratban
foglaltaknak megfelelően működik. Meghatározott
feladatait az SZMSZ-ben foglaltak szerint hajtja
végre.
Az óvodai nevelést az alapító okiratban engedélyezett 3
csoportban látja el. A csoportok szervezésénél a gyermekek
életkorát vettük figyelembe, vagyis kis, középső és
nagycsoporttal működünk.

Működési feltételek:
A tárgyi feltételek jónak mondhatóak, óvodánk jól
felszerelt, esztétikus, rendezett. Az intézmény
egészére jellemző a gondozottság, tisztaság, családias
légkör.
A gyermekek foglalkoztatásához minden eszköz és
körülmény biztosított s a felnőttek zavartalan,
egészséges munkavégzéséről is ez mondható el. Sokat
tettünk ezen feltételek kialakításáért, de természetesen
ez egy hosszú folyamat része csupán. A megtervezett
úton kívánunk tovább haladni a további fejlesztés
területén.
A csoportszobák esztétikusak, barátságosak, az
óvónők ízlését tükrözik, ezáltal a gyermekek és
felnőttek számára óvodánk otthonos, tiszta, dekoratív.
A költségvetési gazdálkodás eredményessége,
problémái:
Úgy gondolom, a nehézségek ellenére jól
gazdálkodtunk az intézmény költségvetésével.
Szakszerű
gazdálkodásunkat
a
következőkre
építettük:
-szakmai és pénzügyi jogszabályok
-költségvetési törvény
-az éves költségvetés
-az óvoda alapító okirata
-az óvoda belső szabályzatai
A létszám és bérgazdálkodás területén sok lehetőség
nincsen, hiszen a létszám szabályozott, a besorolások
adottak. A karbantartási és dologi kiadásokra
viszonylag kevés összeg áll az óvoda rendelkezésére.
Mivel a nyílászárók cseréjére beadott pályázatunk
nem volt sikeres, ezért még ebben a tanévben
szeretnénk a gyermekmosdókat, vagy a folyosókat
felújítani. A kiírt pályázatok száma változatlanul
kevés, és ezeknél is ritkán férünk bele a pályázók
körébe. A költségvetés kiegészítése érdekében
működik az intézmény Alapítványa és Szülői
Munkaközössége: a karácsonyi, húsvéti és a
virágvásár a bevételek bővítését szolgálják.
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A szülők segítségével leraktuk a pályázaton nyert
térkő járdát a Petőfi téri épület mellett. Böröndi
József és családja nem csak ebben segített, hanem a
szélfogónkat is ők készítették, úgy, hogy az anyagot
is ők hozták hozzá. A kert rendezésében (homok
elhelyezése a hinták alatt) szintén a szülők
segédkeztek. A homokot Payrits Attilától kaptuk.
Régi fűzfánkról levágattuk a balesetveszélyes száraz
ágakat. Gyenge Álmos erdésztől három nyírfát
kaptunk, amit ő ültetett el udvarunkban. Kocsis
György a hiányzó kerítésünket javította meg. A
gyerekek öltözőjébe Egresits Zsolt készített
öltözőbútort, és csak az anyag árát fizettette ki
velünk. A Fő utcai épületet Bizzer apuka segítségével
és a szülők anyagi támogatásával festettük ki. A
szülők festették le a kerti játékokat is. Horváth József
egy számítógépet ajándékozott használatra a
nagycsoportosoknak. Víg Ferenctől egy hintát kapott
a csoport. Horváth Ili (gazdaboltos) virágokkal
kedveskedett nekünk. Zsíros Zoltántól papírt és
táskákat kaptunk, Grubits Sándornétól (Móni)
rengeteg ajándékot.
Kitűzött célok, feladatok:
A 2006/2007-es tanévben is saját nevelési
programunk szerint dolgoztunk.
A
foglalkozások
a
gyermekek
változatos
tevékenységére, aktivitására, kíváncsiságára épültek.
Az óvodában egységes szemléletű nevelést
valósítottunk meg, melynek feltétele a gyermek
sokoldalú ismerete. Mára elmondható, hogy
nevelőtestületünk egységes pedagógiai elveket vall,
melynek alapja a gyermekközpontúság és a minőség.
Eszerint:
Ismerni kell a gyermekek fejlettségét,
fejleszthetőségét.
Figyelembe kell venni a fokozatosság és
rendszeresség elvét.
A foglalkozások a gyermekek megismerési
vágyára épülnek.
Felzárkóztatást, tehetséggondozást végzünk.
A belső megújulás érdekében rendszeres
önértékelést végzünk.
Az egyéni arculatot biztosító módszereket és
specifikumokat beépítjük mindennapjainkba.
Óvodai eseményeink:
A tanévet megelőzve szülői értekezletet tartottunk a
leendő kiscsoportosok szüleinek. Az évet ismét őszi
„kerti partinkkal” indítottuk, melyre most meghívtuk
a brennbergbányai és a fülesi óvodásokat és szüleiket
is. Vendégeink nagyon jól érezték magukat. A
hangulatot Friedrich Marcell zenekara emelte. Pónilovaglás Payrits Attiláék póniján, barkácsolás, meseelőadás (az óvoda dolgozóitól), és a brennbergiek kis
műsora szórakoztatta a gyerekeket egészen estig.
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Konyhai dolgozóink finom pörköltet szolgáltak fel,
melynek bevétele 50.000.-Ft lett.
A tanév zökkenőmentesen indult. Közös kirándulást
tett az óvoda a szombathelyi Kalandvárosba. A
soproni GYIK-ba többször is ellátogattunk (koncert,
színdarab).
A falu Mikulás ünnepségén a nagycsoportosok adták
a műsort és a falu adventi naptárát is ők készítették el.
Mikulásunk Zsíros Zoltán volt idén ismét.
A karácsonyi vásárt ebben az évben is játszóházzal
tettük érdekesebbé. Köszönjük a falu hozzáállását,
sokan azért jönnek el hozzánk vásárolni, hogy ezzel
támogassanak minket. Bevételünk 100.000.-Ft volt.
Úgy gondoljuk, a falu életét is színesítjük ezekkel a
rendezvényeinkkel. Február óta hip-hop táncot
tanultak óvodásaink tánctanár vezényletével.
Farsangkor jelmezes bált rendeztünk versenyekkel.
Húsvétkor ismét igazi nyuszi (az egyik dajkánk)
hozta az ajándékokat. Ismét megszerveztük a húsvéti
tojásvásárt néhány év kihagyás után. Sokféle,
változatos tojást díszítettünk. Major Évától (Béke u.
26.) rengeteg szalagot, szárazvirágot és selyemvirágot
kaptunk, így a nyersanyagköltség jelentősen
csökkent, a tiszta hasznunk így több lehetett.
Bevételünk kiemelkedően magas: 160.000.-Ft lett.
Ebből a pénzből készíttettük el az öltözőbútorunkat és
még egyéb felújításra is elegendő lesz. Néhány szülő
és kópházi lakos nagyon aktívan részt vett az
árusításban.
Köszönjük
Fábiánkovits
Laura
anyukájának, Melindának, Bella Móric szüleinek a
segítséget és a falu lakosságának a vásárlást
(gyógyszerészünk nagyobb összeggel támogatott
minket). Vásárlásuk jó célt szolgál, a befolyt összeg
az óvoda vagyonát gyarapítja. Az óvoda dolgozóinak
pedig köszönöm a sok önzetlen munkát, amit az
intézményükért szabadidejükben végeztek.
Alapítványunk virágvására 34.000.-Ft-ot hozott. Itt is
köszönjük a kópháziak támogatását.
A falu hagyományos Anyák napi műsorán
nagycsoportunk szerepelt igen nagy sikerrel.
Májusban meglátogatott minket a Panoráma úti
háromnyelvű óvoda. Reméljük, kapcsolatunk
gyümölcsöző lesz.
Június elején rajz- és gyermekmunka-kiállítást
rendeztünk. Szeretnénk minden évben megrendezni
majd ezt a kiállítást gyermekeink örömére és a falu
szórakoztatására.
Gyermek, tanulói létszám alakulása
Csoportok száma:
3
Engedélyezett létszám:
175
(Alapító okirat
szerint)
Létszám: 2006 szeptember: 42
2007. május: 55
Az év eleji és év végi adatok közti különbség abból
adódik, hogy az óvodában folyamatos a felvétel.
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Az óvodai nevelés ideje:
A Közoktatási törvény 1999. évi módosulása szerint
az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges
fejlettség eléréséig - de legfeljebb 7 éves korig –
nevelő intézmény. Külön jogszabály teszi lehetővé,
hogy akár 7 éves koron túl is óvodás maradjon a
gyermek, (36/1999.OM rendelet) a Nevelési
Tanácsadó szakértői véleménye alapján, a
nevelőtestület egyetértésével. Az eljárást a szülő ill. a
nevelők kezdeményezhetik.
Pedagógus és nem pedagógus munkakörben
foglalkoztatott létszám alakulása.
Óvodánkban a pedagógus és nem pedagógus
munkakörben
foglalkoztatottak
létszáma
a
beszámolási időszakban stabil volt.
A törvényi és a helyi önkormányzati előírásoknak
megfelelő létszámban és végzettséggel rendelkezik
minden dolgozó.
Engedélyezett létszám: 12 fő
- óvodapedagógus, vezetővel együtt:
6 fő
- dajka
3 fő
- szakácsnő
1 fő
- élelmezésvezető
1 fő
- kisegítő
1 fő

Az óvodapedagógusi diploma mellett 3 kolléga tanult,
további diplomát, szakvizsgát szerzett, illetve 2007.
augusztus 31.-ig bezárólag megszerzi a 120 óra
kötelező továbbképzést.
További diplomák: 1 gyógy-testnevelő
1 fejlesztő pedagógus
2 szociálpedagógus
1 közoktatási vezető
3 horvát másoddiploma
További szakképesítéseink: - számítógép kezelés
- tanulási
problémák
prevenciója
óvodáskorban
- gyermekpszichológia
- horvát
nyelvi
képzések
Nevelőtestületünk fiatal, szakmailag jól felkészült,
pedagógiai megújulásokra törekvő nevelőkből áll.
Törekszenek az ön- és továbbképzésre. Kihasználják
a szakmai önállóságból adódó lehetőségeiket és
kamatoztatják tudásukat mindennapi munkájuk során.
A továbbképzéseknél az anyagi ráfordítás nem
akkora, mint a megszerzett ismeretek haszna.
Pedagógusaink tudása intézményünk presztízsét
emeli. A szakképzettségek színesebbé, sokoldalúbbá
teszik nevelőtestületünket, emelik nevelőmunkánk
színvonalát. Kevés olyan intézmény van a környéken,
ahol ennyi területet látnak el szakképzett dolgozók.
Mindhárom
dajkánk
szakképzett.
Gyakorlati
felkészítés mellett elméleti oktatásban is részesültek.
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Szakácsnőnk is szakképzett, az élelmezésvezetőnk
képzése pedig folyamatban van.
Gyermek – és ifjúságvédelem helyzete

Óvodánkban
szociálpedagógus
végzettségű
óvodapedagógus látja el a gyermekvédelmi felelős
feladatkört.
Rendszeres kapcsolatot tart a szülőkkel, óvónőkkel és
a családsegítővel.
Probléma felmerülésekor minden esetben szülői
egyeztetés, családlátogatás történt. Abban az esetben
kérünk segítséget a gyámügytől, családsegítőtől,
amikor a szülővel nem sikerült megegyezésre jutni.
Ebben az évben nem történt ilyen eset.
A gyermekvédelmi felelősön túl minden dolgozó
kötelessége a rá bízott gyermek védelme, ezért
feladata:
- a gyermek és a család minél jobb megismerése
- felzárkóztató munka
- tehetséggondozás
- segítség a támogatáshoz való hozzájutáshoz
- együttműködő partneri kapcsolat
- prevenció minden gyermekre kiterjedően.
Ünnepek , hagyományok ápolása
Hatalmas közösségformáló ereje van a kialakult
hagyományok őrzésének, továbbvitelének. Az
ünnepek előkészítésében, lebonyolításában részt vesz
óvónő, dajka, szülő, gyermek egyaránt, s
természetesen sikerében is osztozik mindenki.
Vannak csoportban kialakított hagyományok,
ünnepek és vannak az egész óvodát érintő
rendezvények.
Óvodai szintű rendezvényeink:
Szeptember: őszi „kerti parti”
Október: kirándulások
November: Márton-nap
December: Mikulás, karácsony, adventi vásár,
játszóház
Január: bábszínház
Február: farsangi bál
Március: kirándulások, koncertek
Április: húsvét
Május: Anyák-napja, gyermek-nap
Június: kirándulások
Intézményi belső ellenőrzés, értékelés
Vezetőként minden szükséges intézkedést megtettem
annak érdekében, hogy biztosítsam az óvoda
szakszerű, törvényes és gazdaságos működését.
Az éves munkatervekben rögzített ellenőrzéseket
elvégeztem. Tapasztalataim megnyugtatóak.
Az ellenőrzés kiterjedt az óvodai élet valamennyi
területére, valamennyi feladatra, a pedagógiai
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tevékenységre, a gazdasági tevékenységre és a
törvényességre egyaránt.
Ellenőrzéseimet a kialakított általános rendszer
szerint végzem, évente új, kiemelt feladatot is
megjelölve.


Felzárkóztató,
fejlesztő
foglalkozások
kiterjesztése,
képességfejlesztés,
iskolaalkalmasság megfigyelésére szolgáló
szempontsor alapján fejlesztés integrált és
egyéni foglalkozások keretében.
 A gyermekek testi-lelki szükségleteinek
kielégítése,
harmonikus
fejlesztése
szeretetben, biztonságban.
 Gyermekvédelmi feladatok.
 A fegyelem erősítése.
 Mindezen tevékenységekkel a pedagógiai
munka erősítése.
A nevelési - oktatási intézményrendszer
kapcsolatrendszere
Az óvoda és a család kapcsolata:
A gyermekek érdekében a családokkal olyan partneri
együttműködés kialakítására törekedtünk, amelyben
megvalósul a kölcsönös bizalom és segítségnyújtás.
Kapcsolatunk lényege, hogy az óvodai nevelés a
családi nevelésre épül.
Ezt nyitottsággal, őszinteséggel, rugalmassággal
párosult együttneveléssel értük el. Az együttműködés
formái változatosak, a személyes kapcsolattól a
rendezvényekig és hivatalos formákig, min-mind
magukba foglalják azokat a lehetőségeket, melyet az
óvoda és a család együtt teremt meg. Minden
családot, ahol óvodáskorú gyermek él, megkeresünk
tavasszal „Bemutatkozunk” című kiadványunkkal. Az
általános lista szerint 21 gyermek él ma Kópházán,
aki beiratkozhatott volna óvodánkba. Ebből 19 meg is
tette azt. Rajtuk kívül még 3 balfi gyermeket is
beirattak hozzánk. Szeptembertől 18 gyermek megy
iskolába tőlünk, ezzel szemben 22-en iratkoztak be. A
létszámunk a következő tanévben tehát növekszik.
10 Szülői munkaközösségi tagunk van, csoportonként
3 fő. Ezenkívül egy elnököt külön választottak a
szülők.
A kapcsolattartás formái:
 Családlátogatás
 Szülői értekezletek, beszélgetések
 Nyílt napok
 Közös rendezvények, programok
 Fogadóóra
Programjaink kiválasztásakor figyelembe vesszük a
gyermekek és a szülők igényeit és az elvárásokat. Az
óvoda és a család egymásrautaltsága egymás
kölcsönös segítése a közös nevelésben egyre inkább
igénylik az összefogást.
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Az óvoda kapcsolata más intézményekkel

Óvoda – óvoda:
A környező és a távolabbi óvodákkal korrekt munka
és baráti kapcsolatot ápolunk, sok segítséget kapunk
egymástól, kikérjük egymás véleményét, építünk
egymás tapasztalatára. Nagyon jó kapcsolatunk van a
brennbergbányai, a Panoráma úti, a fülesi és a
szombathelyi óvodával.
Óvoda – iskola:
Az iskolákkal való kapcsolattartási formák fontos
szerepet töltenek be az óvoda és gyermekeink
beilleszkedésének
elősegítésében,
a
sikeres
iskolakezdésben.
Jó és szoros a kapcsolatunk a kópházi Iskolával.
Évente rendszeresen látogatjuk egymás óráit,
foglalkozásait. Kölcsönös együttmunkálkodásunk
eredményeként gyermekeink túlnyomó többsége a
kópházi Iskolában folytatja tanulmányait.
Szakmai és szabadidős programjaink:
- óralátogatások (csak pedagógusok) mindegyik
első osztályban
- foglalkozások látogatása (csak pedagógusok)
csoportokban
- szülői értekezletek
- rendezvénylátogatás gyermekekkel
- őszi „kerti parti”
- Mikulás ünnep
- karácsonyi játszóház
Óvoda – Fenntartó:
A fenntartóval való kapcsolattartásunk korrekt, jó
munkakapcsolat. Segítőkészségük és konkrét
segítségük nehéz problémák megoldásában is
segítségemre volt. Szakmaiságuk, elkötelezettségük
nyilvánvaló.
Kapcsolatot
tartunk
még
a
Gyermekjóléti
Szolgálattal, a Közművelődési Intézményekkel,
gyermekorvossal, fogorvossal, védőnői hálózattal,
Pedagógiai Intézettel.
A kitűzött feladatainkat elvégeztük, mindezek alapján
a 2006/2007-es tanévet eredményesnek ítélem. Az
intézményen belül a minőségi munkavégzés, a
gyermekek nevelése, testi, lelki, szellemi fejlődésük
maximális biztosítása megvalósult, melyeket a
nyomon-követéses vizsgálatok, a szülői vélemények
és a statisztikák is alátámasztanak.
Az óvoda szellemiségében és tárgyi eszközeiben
jelentősen gyarapodott. Az elkövetkező tanévben,
tanévekben
is ilyen dinamikus, célratörő,
gyermekközpontú és eredményes munkát kívánunk
végezni
Ezúton köszönjük meg fenntartónk
támogatását, azt, hogy sok magyarországi óvodával
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ellentétben intézményünk ellátottsága ilyen magas
színvonalú.
Kópháza, 2007.08.10.
Farkas Leventéné
óvodavezető
Aktualitások
Kedves Férfiak !

2007. október 2.-án, kedden 1500 – 1700 óra között
prosztataszűrés lesz az Orvosi Rendelőben.
A szűrést Dr. Szikszai Zoltán urológus szakorvos
végzi.
Szíveskedjenek megjelenésüket előtte jelezni a 357129-es telefonszámon.
Dr. Balázs Katalin
háziorvos
Tisztelt Kópházi Lakosok!
Szeretettel invitálunk minden érdeklődőt 2007.
szeptember 8.-án, szombaton a 3. alkalommal
megrendezésre kerülő Szüreti Fesztiválra!!!!!!!!!
Program:
- reggel 9 órakor zenés ébresztő
- délelőtt különböző programokkal várjuk a
gyermekeket a falu központjában: ugrálóvár,
aszfaltrajz- verseny, modellrepülő-bemutató
- délután halászlé, vadpörkölt, gulyás fő majd a
katlanokban, mindenki ízlése szerint választhat , a
sátorban pedig sütemények és a helyi specialitás, a
gibanika (töklepény) lesz kapható
- 15 órakor kezdődik a zenés, színes felvonulás a falu
centruma körül /mivel minden évben, minden
igyekezetünk ellenére nagyon gyorsra sikeredett a
felvonulás a falun keresztül és nem sikerült minden
utcába eljutnunk, ezért kérünk minden érdeklődőt,
hogy fáradjon el a faluközpontba ahol az idén
megpróbálunk komótosan, gyalogosan felvonulni
fúvószenével úgy ahogy az régen történt.A jó
hangulathoz,
a
borkínáláshoz
a
közönség
elengedhetetlen, ezért jó szívvel invitálunk mindenkit,
vegyen részt akár felvonulóként, akár közönségként a
felvonuláson./
- 17 órakor program a sátorban, ahol fellépnek a
kópházi táncosok és tamburások, és a környező falvak
együttesei.
- 20 órakor Szüreti Bál, zenél a Pinkica együttes
belépő : 1000Ft/fő
A Fesztivál bevételét jótékony célokra fordítjuk.
Szervezők: Polgármesteri Hivatal Kópháza
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Együtt Kópházáért Egyesület
Kópházi Fiatalok
Az egész napos program miatt a Fő utca egy szakasza
le lesz zárva, autóval a Vasút u. irányába lehet majd
kerülni.
A Szüreti fesztiválra készülő szalmabábukat
augusztus 25.-én kezdjük készíteni, akinek van kedve
vagy hozzávalója van, szívesen látjuk a Határőr u.
30.alatt, délután.A szalma biztosítva lesz.
A szalmabábukat ebben az évben egy független zsűri
fogja értékelni, a győztest a délutáni program alatt
hirdetjük ki.
Külön jutalmat kap az a gazda aki ebben az évben a
legnagyobb tököt termesztette és el is hozza
bemutatni a Petőfi térre 17 óráig.
Poštovani Koljnofčani!
8. septembara 2007.lj. (u subotu) Vas sve srdacno
pozivamo na 3. Trgadbeni festival u Koljnofu!
Program ovoga dana ce biti:
- jutro u 9 uri budjenje s muzikom
- dopodne cedu biti razni programi za dicu u centru
sela -skakanje na zracnoj tvrdjavi, moljanje na asfalt,
upoznavanje s model-avionom
- otpodne ce se kuhati divlji gulas, riblja supa za
dobro racenje, bit ce kusanje vina, a u satoru ce biti
dobroga kolaca i gibanike
- u 15 uri ce krenuti mimohod (upajanje)s muzikom
i s nudjenjem vina oko prodavaonice (sefta), male
crikve, i skole (oko centra sela)
- u 17 uri program u satoru : nastupit cedu plesaci i
tamburasi nasega sela i druge grupe iz okolnih sel.
Navecer u 20 uri : Trgadbeni bal
Svirat ce Grupa Pinkica,
Ulaznica: 1000Ft
Cijeli dohodak ovoga dana koristit ce se za
dobrotvorne svrhe.
Ali sve to nece nist bit vridno ako nemamo zahvalne
publike, zato Pozivamo mlade i stare da dojdu u
centar sela da skupa svecujemo!
Cekaju Vas i dobru zabavu Vam zelju organizatori:
- Koljnofska Gmajna?
- Drustvo za Kojnof
- Mladi K.
Bit ce nagrade za najbolju maskaru od slame, i za
najvecu bucu.
Zbog cijelodnevnog programa ce se Glavna ulica od
prodavaonice do skole zaprit, s auti ce se morati
okolo vozit: Zeljeznicka ulica, Kossuth ulica.
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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!
Az újságot szerkesztette: Kópháza Község Önkormányzata
Az újság az Ügyrendi Bizottság jóváhagyásával készült

