KÓPHÁZI HÍREK
X. évfolyam 1. szám

Kópháza Község Önkormányzatának tájékoztatója

Tisztelt Lakosság!
Az idei évet, ha nem is látványos, de sok háttér
munkával kezdtük meg, hogy ez évi terveinket meg
tudjuk valósítani. Egyenlőre még küzdünk a
költségvetés elkészítésével, ahol legfőbb célunk, hogy
intézményeink zavartalan működését biztosítani
tudjuk. Az idei évben tovább csökkent az állami
támogatás, s a költségvetés jelenlegi állása szerint
intézményeink működéséhez közel negyven millió
forinttal kell önkormányzatunknak az állami
támogatást kiegészítenie.
Az éveleji nehézségek ellenére nem mondhatjuk
sikertelennek az idei évet, hiszen sikeresen
pályáztunk a Soproni utcai sárgavillogó felújítására.
A támogatói szerződés alapján a Magyar Közút Kht.nak július 30-ig kell a beruházást elvégezni.
Ugyanilyen sikernek könyvelhetjük el, hogy több
község és Fertőd város összefogásában pályázatot
nyertünk kerékpárút építésére. Községünk esetében ez
Harka-Kópháza közötti útszakasz táblázását, s a Béke
utcában kerékpárút építését jelenti. Ez a kerékpárút
egészen elvezet a Fertő-parti kerékpárútig.
A tavasz folyamán felépítésre kerül a kis-kópházi
játszótér, ahová a játékok már megérkeztek, de az
engedélyezési eljárás, s a területen a földmunkák még
folyamatban vannak.
Szeretnénk az idei évben tovább folytatni a
parkosítást községünkben, s itt kérném meg a Tisztelt
Lakókat, hogy hasonlóan a tavalyi évhez nagy
figyelemmel tartsák rendben árkaikat, s házuk
környékét.
Ezúton is megköszönöm nyugdíjasainknak az
áldozatos munkát, mellyel a község közterületeit –
Flórián szobor, templomaink környéke- gondozzák.
Mint említettem költségvetésünk még nincsen
elfogadva, ezért az idei terveinkről részletesebben a
későbbiek folyamán szeretném tájékoztatni Önöket.
Ezúton
kívánok
Képviselő-testület
és
az
Önkormányzat valamennyi dolgozója nevében a
község minden lakójának Boldog Húsvéti
Ünnepeket !
U ime samouprave i u ime selski tanačnika željimo
Vam Blažene Vazmene Svetke!
Grubits Ferenc
polgármester

2008.március

Önkormányzati Hírek
VÁLASZTÁSI TUDNIVALÓ
Tisztelt Választópolgár !
A Köztársasági elnök 2008. március 9-re írta ki a
népszavazás dátumát.
A választópolgárok a szavazás napján reggel 6 órától
este 7 óráig adhatják le szavazatukat az értesítőn
megjelölt szavazókörben.
1. szavazókör: Nakovich Mihály Általános Iskola
(Kópháza, Fő u. 23.)
2. szavazókör: Művelődési Ház (Kópháza, Fő u. 17.)
Szavazni személyesen lehet. Kérjük, hogy a
szavazáshoz a személyazonosságukat és a
lakcímüket igazoló okmányt, valamint az értesítőt
hozzák magukkal !
Igazolással az 1. szavazókörben lehet szavazni.
A szavazólapok átvételét aláírással kell igazolni.
3 féle szavazólapot kap a választópolgár. Minden
népszavazási kérdés külön lapon szerepel.
1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteggyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott
népszavazást követő év január1-jétől ne kelljen
kórházi napidíjat fizetni?
2. Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért,
fogászati ellátásért és járóbeteg-szakellátásért a jelen
kérdésben megtartott népszavazást követő év január
1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni?
3. Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott
felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne
kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?
Szavazni a kérdésekre igen vagy nem válasz
melletti körbe tett X vagy + jelzéssel lehet.
Mozgóurnát kérhet mindazon választópolgár, aki
mozgásában gátolva van. Mozgóurnát a szavazás
napjáig a jegyzőnél, a szavazás napján a
szavazatszámláló bizottságnál lehet kérni. Az idei
évben a jogszabályi változások miatt mozgóurnát
csak írásban lehet kérni. Az a szavazó, aki nem tud
olvasni, ill. akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok
akadályoz a szavazásban az más választópolgár, vagy
a bizottság két tagjának együttes segítségét igénybe
veheti.
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A népszavazás akkor érvényes, ha a választópolgárok
több, mint egynegyede azonos választ ad. A
választópolgárok döntése az Országgyűlés számára 3
évig kötelező. Ha a népszavazás eredménytelen, a
döntés joga visszaszáll az Országgyűlésre.
A népszavazással kapcsolatos információkat a
www.valasztas.hu internetes oldalon találhat, ill.
további tájékoztatásért a helyi választási irodához
fordulhat.
Rabi Kinga
Jegyző
ÁLLÁS H I R D E T É S

A Polgármesteri Hivatal ( 9495 Kópháza, Fő u.15.)
felvételt hirdet ügykezelői munkakörbe.
A pályázat benyújtásának feltétele:
- középfokú iskolai végzettség
- számítógépes ismeretek
Előnyt jelent:
- gép- és gyorsírási ismeretek
- közigazgatásban szerzett gyakorlat
A pályázathoz csatolni kell:
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok
másolatát
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
- önéletrajzot
Bérezés és egyéb juttatás a Ktv. Szerint
Az állás betölthető 2008. április 1-től, féléves
próbaidővel.
A
pályázatok
benyújtásának
határideje: 2008. március 17. A pályázatok
elbírálásának határideje: 2008.március 20. A
pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás a
Polgármesteri Hivatalban kérhető. A pályázatokat
Polgármesteri Hivatal 9495 Kópháza, Fő u. 15.
címre kel benyújtani.
Iskolai Hírek
Február 7. Köszönjük minden szülőnek és minden
kedves vendégnek, akik részt vettek iskolánk
hagyományos
bálján,
hogy
támogatásukkal
hozzájárultak ahhoz, hogy a Szülői Munkaközösség
segíteni tudja az intézmény rendezvényeit!
Köszönjük mindenkinek, aki tombolával, a
belépőjegy árával , a segítségével vagy bármiképpen
segítette a bál sikeres lebonyolítását!
Március 3-5. Elsősök beíratása reggel 8-tól délután
4-ig.
A
szülők
elfoglaltsága
esetén
(egyeztetéssel:531-101) más időpont is lehetséges!
Az OVI-SULI foglalkozások már megkezdődtek. A
leendő elsősök osztályfőnöke Németh Pálné
Marianna néni lesz.
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Márc. 21-25. Tavaszi szünet. Utolsó tanítási nap
márc.20. csütörtök, az első tanítási nap a szünet után
márc. 26. szerda.
Márc. 22. A kultúrházban Klemensits Ingrid tanárnő
karaoke-estet szervez a fiataloknak.
Márc. 29. Márc. 29.
Április 17-19. Partneriskolánk diákjai érkeznek egy
hétvégére a horvátországi Busevecből.
Április közepe A Diákönkormányzat ismét
papírgyűjtést szervez. Kérjük a kedves, kópháziakat,
készítsék el, kötegeljék a felesleges újságokat,
szórólapokat-a gyerekek pedig házról házra járva
összeszedik.
Április vége 7 diákunk ECDL-START- vizsgát tesz
informatikából.
Április 26. RETRO-BULI A tavalyi évben sikeres
rendezvényünket – melyről már sokan érdeklődtekidén is folytatnánk. A részletes programról meghívót
fogunk minden házba kiküldeni.
Május 18. Elsőáldozás
Május
24.
Néptánccsoportunk
szerepel
a
horvátországi
Sveta
Nedeljaban
rendezendő
nemzetközi folklórfesztiválon.
Június 1. Bérmálás.
UTOLSÓ
SZAKASZÁBA
LÉPETT
A
PINGPONGSZOBA ÉPÍTÉSE: Lelkes szülők és
még lelkesebb támogatók segítségével készül az
iskolai pingpongszoba, ahol 2 pingpongasztal állandó
felállítására
nyílik
lehetőség.
Munkálatok
megszervezéséért és a sok-sok órai munkáért ismét
köszönetet mondunk minden –előző cikkeinkben már
felsorolt segítőnek-, de legfőképpen Egresits
Ferencnek, aki a munkálatokat megszervezte, és
valamennyi folyamatban részt vett. Az utolsó
simításokban történt közreműködéséért köszönetet
mondunk Horváth Viktornak, Rasztovics Csabának,
Grubits Pálnak, Sárközi Csabának. Köszönjük
Szabados Sándornak a szigetelést, Neubauer Istvának
a bádogos munkát, Nagy Lászlónak pedig az
oszlopok lekezelését és a homlokzati rész lefestését!
BŐVÜLT ISKOLÁNK UDVARA! Intézményünk a
szomszédos óvoda udvarából egy részt kapott,
melynek rendezésében-a kerítés felállítása után- ismét
a szülők segítettek. Egresitsné Taschner Mónika
vezetésével a felnőttek és néhány gyerek gereblyét,
kapát, lapátot ragadott, hogy átrostálják és
elegyengessék a földet, melybe a tavaszi szünetben
fűmagot vetünk, hogy tanulóink környezetében minél
több zöldterület legyen. Szorgosan munkálkodott,
Frühwirthné Payrits Marianna, Bizzer Ottó, Zsíros
Zoltán, Kreitz Károly. Horváth Ákos, Németh József,
Grubits Márton, Csikó Géza és Egresits János
valamint Egresits István és Balogh Barnabás tanulók.
Már csak néhány kerti padra volna szükségünk, és
valóban kellemes pihenőhellyé válna ez a rész!
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Horváth
Laci
bácsi
könyvtárunkat
régi
kalendáriumokkal és könyvekkel ajándékozta meg.
Köszönjük!
Ugyancsak hálás szívvel gondolunk Németh Józsefre,
aki munkájával támogatta az iskolai könyvtár
polcrendszerének bővítését, a sarokelem elkészítését.
Sokat köszönhetnek a sportolni vágyó gyerekek
Pinezits Zsoltnak is az iskolai tornaszőnyegek
javításáért és tárolásuk praktikus megoldásáért.
Egresits István és Payrits Zsolt nemcsak a betörés
utáni helyreállításban segédkezett önzetlenül, de a
sportszertárban is felállítottak egy polcot a
sportszerek tárolására.
A szülői Munkaközösség indítványára a gyerekek
osztályonként gyűjtötték az 1- és 2 forintosokat. Az
összegyűlt pénzből teljesült a tanulók kívánsága:
kaptak egy csocsóasztalt. Az érdeklődés azonban
akkora volt, hogy szabályoznunk kellett a használatát,
illetve további gyűjtést indítottunk még egy asztal
vásárlására. Külön öröm, hogy nemcsak szülők, de
kópházi fiatalok Mogyorósi Péter szervezésével és
más cégek pl. Csirkéné Marika is besegített.
Külön köszönjük a Royal Kiskocsma vendégkörének
és vezetőjének Egresits Györgynek, hogy ők is
gyűjteni kezdték a pénzérméket, ezzel hozzásegítették
az alsó tagozatosokat egy csocsóasztalhoz.
KEDVES SZÜLŐK! KEDVES KÓPHÁZIAK!
KEDVES FIATALOK!
Ahogy végigolvastam a segítők névsorát, magam is
meglepődtem a támogató szülők, jóakarók magas
számán. Pedig ez csak az utóbbi hónapok eredménye!
Csak a legmélyebb hála hangján tudok szólni
mindazokról, akiknek fontos iskolánk minél
komfortosabbá tétele, fejlődése. Köszönöm minden
szülőnek, aki bízik bennünk és értékeli –a sokszor
nagyon nehéz- pedagógusmunkát. Köszönöm, hogy
felismerték az összefogás erejét, mely sokszor olyan
célok elérését teszi lehetővé, melyre önerőből nem
lennénk
képesek.
Hálás
vagyok
volt
tanítványainknak, akik nem felejtették el az „alma
matert”, és munkahelyüktől, cégüktől anyagi és tárgyi
segítséget hoznak.
Kívánom Valamennyiüknek, hogy a közelgő
ünnepek az öröm, a béke, a csendes egymásra
találás , az elmélyedés szellemében teljenek!
Srićne vazmene svijetke želi Vam direktorica
škole, učitelji i dica.
Sárközi Ágnes

Isk. ig.
Kedves Szülő, Tisztelt Kópházi Lakos !
Szeretnénk Önt értesíteni arról, hogy idén is lehetőség
van arra, hogy felajánlja a Kópházai Általános
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Iskola Tanulóiért Közalapítvány javára az adója 1
%-át.
Az Alapítvány Adószáma:
18528453-1-08.
Kérjük,
hogy
felajánlásával
támogassa
Alapítványunkat, segítse elő, hogy az iskolások
hétköznapjait gazdagabbá, színesebbé tudjuk
tenni!
Kópházai Általános Iskola Tanulóiért
Közalapítvány kuratóriuma
Óvodai hírek
Kedves Kópháziak!
A „Kópházi Napköziotthonos Óvoda Óvodásaiért
Közalapítvány” kéri a kedves lakosságot adója 1%nak felajánlására. Alapítványunk a befolyt összeget
az óvoda szépítésére, eszközök beszerzésére fordítja.
Adószámunk: 18533251-1-08.
A felajánlásokat a gyerekek nevében köszöni meg az
Alapítvány kuratóriuma.

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

Firtl Mátyás

Polgármesteri Hivatal
Kópháza, Fő utca 15.
Telefon: 99/531-069, 99/531-070, 99/531-038Fax:
99/531-039
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
Nyitva tartása átmenetileg szünetel
E-mail:hivatal.kophaza@mailmax.hu

www.kophaza.fw.hu
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Sport Hírek
2007. december 28-án ötödik alkalommal lett
megrendezve Nagycenken a
KÓPHÁZI KARÁCSONYI UTCABAJNOKSÁG
A bajnokság végeredménye:
1. VASÚT utca
2. SAVANYÚKÚT utca
3. GAGARIN utca – JURISICH utca
4. FŐ utca – IKVA sor – SOPRONI utca
5. ADY E. utca – BÉKE utca
6. HATÁRŐR utca – MEZŐ utca TEMETŐ utca
7. KOSSUTH L. utca
A csapatkapitányok szavazata alapján a bajnokság
legjobb játékosa:VÖLGYI MILÁN (Savanyúkút 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!
Baranyai István
Sport. Egy. Elnöke
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Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Kópházi kirendeltsége
/9495 Kópháza Fő u. 15./
Új nyitvatartással ,és kibővült szolgáltatásokkal
várja Kedves jelenlegi és leendő Ügyfeleit!
Új nyitva tartásunk:
Hétfőtől- Csütörtökig:
Pénteken:

7. 30- 15. 30 óráig
7. 30- 13.15 óráig

Legfőbb szolgáltatásaink:
 Szép hozamú betétlekötés /2 hó 7, 4% éves
kamat/
 Devizabetét /3-6 havi lekötés 4,1%, 12 havi
lekötés 4,3% éves kamat/
 Személyi és jelzáloghitelek
 Folyószámlanyitás/kedvezményes havi díjú
számlacsomagok 149- 899 Ft/ hó /
 bankkártyaigénylés
 FUNDAMENTA / a befizetett összeg után
30% állami támogatás, évi kamat: 10, 54%/
 START- számla/ babakötvény- újszülött
gyermekek részére, kamat: 7,5 %/

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk a község lakosságát
2008. március 14.-én az 1848/49-es forradalom
és
szabadságharc
emlékére
rendezett
ünnepségünkre.
Program:
16 30 Koszorúzási ünnepség az emlékparkban
17 00 Emlék műsor a Művelődési házban
Kópháza Község Önkormányzata
Arany Szépségszalon
SOPRONI ÚT 54. Tel.: 99/531-206
Szolgáltatásaink:
Fodrászat – kozmetika
Pedikür – Manikür

Műkörömépítés
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

2

KÓPHÁZI HÍREK

2 0 0 8 . M Á R C I U S

