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            MEGHÍVÓ!             MEGHÍVÓ! 
  

Október 23-a, az 1956. évi forradalom és 
szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar 

Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja. 

Október 23-a, az 1956. évi forradalom és 
szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar 

Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja. 
  

Szeretettel várjuk ünnepi megemlékezésünkre, melyet 2008. október  Szeretettel várjuk ünnepi megemlékezésünkre, melyet 2008. október  
22-én tartunk. 22-én tartunk. 

  
    Programunk:     Programunk: 
                        1445 óra  Koszorúzás az emlékparkban                         14
                        1500 óra  Ünnepi műsor a Művelődési házban.                         15

45 óra  Koszorúzás az emlékparkban 
00 óra  Ünnepi műsor a Művelődési házban. 

  
Ünnepi beszédet mond Grubits Ferenc Kópháza község polgármestere. Ünnepi beszédet mond Grubits Ferenc Kópháza község polgármestere. 

  
  

                                                                                      Tisztelettel:                                                                                       Tisztelettel: 
Kópháza, 2008-10-14.                                                        a műsor szervezői Kópháza, 2008-10-14.                                                        a műsor szervezői 
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Önkormányzati Hírek 

 
Lakossági tájékoztató leírás Kópháza 
község településfejlesztési koncepciójához 
 
A község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy elkészítteti a 
község 
településfejlesztési koncepcióját és a 
településrendezési terveit. Kópháza 
községnek ma nincs joghatályos 
településrendezési terve.  
 
A településrendezés eszközeinek elkészítése 
során az első lépés a településfejlesztési 
koncepcióelkészítése. Az 1997. évi 
LXXVIII. törvényben foglaltak szerint a 
településrendezési tervdokumentumok 
sorában a településfejlesztési koncepció a 
településszerkezeti és szabályozási tervet 
megalapozó és az önkormányzat 
településfejlesztési döntéseit rendszerbe 
foglaló,önkormányzati határozattal 
jóváhagyandó dokumentum, amely 
következő 10-15 évre kijelöli a település 
fejlődésének irányát. A településfejlesztési 
koncepció felvázolja a település jövőképét, a 
fejlesztések céljait, az ezekhez kapcsolódó 
legfontosabb feladatokat, valamint a 
közvetlen térségi és hazai környezethez 
szükséges alkalmazkodás lehetőségeit. A 
fejlesztési koncepció a településfejlesztési 
tervezés alapvető dokumentuma. 
 
A településfejlesztési koncepció készítésébe 
az önkormányzati testületen kívül részt 
vesznek a helyi társadalom szereplői, a helyi 
gazdasági szervezetek, települési 
intézmények képviselői is. 
 
Kérjük, segítsék ezt a munkát a kérdőívben 
feltett kérdések végiggondolásával, 
megválaszolásával, illetve jelezzék a 
településrendezési tervvel kapcsolatos, a 
saját tulajdonukat érintő problémákat,   
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igényeket, elvárásokat, ha ezt már korábban 
megtették, akkor azt ismételjék meg . 
 

Grubits Ferenc  
                                               polgármester           

 
Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy az 
újság közepében található kérdőívet 
kitöltés után a polgármesteri hivatal 
előterében lévő gyűjtődobozba dobják 
be október 31-ig !  
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
Kópháza Önkormányzata az Oktatási és 
Kulturális Minisztériummal együttműködve 
ezennel kiírja a 2009.évre a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók 
számára 
A pályázatra azok az önkormányzat 
területén állandó lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre 
vonatkozó keretidőn belül, államilag 
támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) 
felsőfokú alapképzésben folytatják 
tanulmányaikat. 
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két 
egymást követő tanulmányi félév a 
2008/2009. tanév második, illetve a 
2009/2010. tanév első féléve. 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2009. 
március. 
A pályázatot  az állandó lakóhely szerint 
illetékes Polgármesteri Hivatalban, írásban, 
a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, 
a pályázó által aláírva, a szükséges 
mellékletekkel együtt egy példányban kell 
benyújtani. 
 
A pályázat benyújtási határideje: 2008. 
október 31. 
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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 : szerda: 9.00-12.00 
Községi Könyvtár Nyitva tartása átmenetileg 
szünetel 

E-mail: hivatal.kophaza@mailmax.hu 
Polgármesteri Hivatal 

 
 

www.kophaza.fw.hu 

 
Szeptember 13.-án immár 4. alkalommal 
került megrendezésre falunkban a Szüreti 
Fesztivál. Idén az időjárás is kegyeibe 
fogadott minket, így verőfényes délutánon 
vonulhatott végig a felvonulási menet az 
utcákon. Az ízletes ételek elfogyasztása után 
színes folklórműsornak tapsolhatott a 
közönség a tér közepén felállított sátorban. 
A napot jó hangulatú bál zárta. 
A szervezők ezúton szeretnének köszönetet 
mondani minden támogatónak, aki 
bármilyen formában hozzájárult a 
rendezvény sikeréhez. A bevételből a 
játszótér és az ifjúsági park bútorait, játékait 
újítjuk fel.  

Óvodai hírek 
 

A 2008-as tanév első eseménye a falu 
Szüreti Fesztiválja volt, amin ismét részt 
vettek az óvodások. A nagycsoport vonult 
fel Wéberné Gergics Margit óvónéni ötlete 
alapján napraforgónak öltözve. Nagy sikert 
arattunk! 
Szeptember harmadik hetében rendeztük az 
óvoda hagyományos évnyitó „partiját”, amit 
idén a Kultúrotthonban tartottunk, mert az 
idő nem volt elég meleg ahhoz, hogy a 
kertben játsszunk a gyerekekkel.  
Elsőként egy mesét láthattak a résztvevők.  
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A címe: „Az egerecske” volt. Az óvónénik 
adták elő a színpadon. Ezután Bunyevácz 
 Ildikó tanító néni vezetésével kólót 
táncoltunk, amit nagyon élveztek a 
gyerekek. 
Következett a barkácsolás. Az idei témánk 
az állatok voltak. A játszóházban 
mindenféle állatot készíthettek a gyerekek: 
Pinezich Anna óvónénivel pávát díszítettek, 
Pál Tünde óvónénivel sajtosdobozból cicát, 
Baloghné Kelemen Zita óvónénivel 
teknősbékát cserépből, Wéberné Gergics 
Margit óvónénivel méhecskés nyakláncot 
és Koósné Egresits Katalin óvónénivel 
zsiráfos álarcot barkácsolt a gyereksereg. 
Nagyon örültünk annak, hogy iskolások is 
részt vettek a rendezvényen.  
Az előtérben felállított asztaloknál a 
felnőttek fogyaszthatták el a bográcsgulyást, 
amit a három csoportból az arra vállalkozó 
szülők főztek meg: a kiscsoportból 
Payritsné Töltl Szabina és Gludovátzné 
Nagy Viktória, a középső csoportból 
Feldmann Róbertné, a nagycsoportból a 
Böröndi család. Ők árusították is, valamint 
itt segédkezett még Heinrich Jánosné, 
Egresitné Zita, és Szűcs Lajosné. A 
legfinomabb gulyást főző csoport egy nagy 
csokitortát nyert, amit Tóth Béláné, Emma 
néni osztott szét a gyerekek között.  
A tamburazenekar horvát dalokkal 
szórakoztatta a barkácsolókat, az előtérben 
vacsorázókat pedig Domnanich Marci 
bácsi a harmonikájával. 
Az éppen nem barkácsoló gyerekek lovas 
kocsin kocsikázhattak a faluban Grubits 
Róbert jóvoltából. Ismét volt olyan kedves, 
és részt vett a „partinkon”, pedig már régóta 
nincs óvodás gyermeke. A zenéről az egész 
délután folyamán ReinhofferPéter 
gondoskodott nagyon ügyesen.  
A bejáratnál Horváth Károlyné és Porgáné 
Kocsis Gyöngyi dadus nénik rendezkedtek 
be a büfével, ahol szalámis szendvicset, 
pogácsát és diós kalácsot lehetett enni, amit  
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a konyha dolgozói, Grubits Józsefné és 
Csizmazia Andrea sütöttek nekünk. 
Megköszönünk minden közreműködést, 
segítséget, hiszen a bevételből ismét a 
gyerekek környezetét szépítjük majd. 
Az óvoda pedagógusai szeptemberben egy 
horvát nyelvi továbbképzésen vettek részt az 
iskolában. 
A nyár folyamán kicseréltük mindhárom 
csoportszoba műanyagpadlóját. Szép, 
esztétikus és főleg nagyon meleg lett. 
Kicseréltük két csoportszoba világítótesteit 
is. A Petőfi téri épület csoportszobáit 
kifestethettük. Köszönjük fenntartónk 
támogatását! 
A Fő utcai épület folyosóját és irodáját 
felújítottuk, a járólapokat a dolgozók 
vásárolták és rakatták le, a lambériát a 
Szülői Munkaközösség. Köszönjük! 
A mosdóba új fogmosó pohár tartó készült: 
Payrits Ferenc készítette, az anyagot 
Gludovátz Ferenc adományozta. 
Az udvarra gyönyörű új mászóvárat vásárolt 
nekünk a Szülői Munkaközösség. A 
homokozó is új, Szendi Péter ügyességét 
dicséri. A homokot Payrits Attilától 
kaptuk. 
A tanévet zökkenőmentesen indítottuk, 
létszámunk szeptember 30.-án 60 gyerek 
volt, ami folyamatosan nő. A tavalyi 42-höz 
képest ez jelentős növekedés. Nagyon 
örülünk ennek, óvodánk jó hírnevét igazolja, 
hogy a környező falvakból és Sopronból is 
vannak már óvodásaink. Mindez az óvoda 
pedagógusainak, dolgozóinak kiváló 
munkáját dicséri.  
 
 Az intézmény kapcsolatai 
 
Az óvoda része a helyi társadalomnak, ezért 
fontos hogy együttműködjön környezetével 
és kialakítsa partneri konstruktív 
kapcsolatait. 
Az óvodai minőségfejlesztő munka fontos  
része a partnerkapcsolatok fejlesztése,  
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hiszen az óvoda csakis akkor működik 
igazán hatékonyan és eredményesen, ha 
sikerül a partnereivel kölcsönösen előnyös, a 
bizalom, a tudás megosztásán alapuló 
kapcsolatot kiépíteni és fenntartani.  
Az intézmény kapcsolatrendszere a külső és 
a belső partnerek köréből áll. A partnerek 
azonosítását, igényeinek és elégedettségének  
mérését elvégeztük, valamint az eredmények 
elemzésével kapcsolatos tennivalókat. 
Intézményi minőségirányítási 
programunkban megfogalmaztuk 
partnereinkkel kapcsolatos céljainkat, a 
hozzájuk tartozó sikerkritériumokat, az 
elvégzendő feladatokat.    
Az elemzések tapasztalatai kedvezőek, 
partnerkapcsolataink minden téren jól 
működnek .Legfontosabb partnereinkkel a 
gyermekekkel és szüleikkel változatlanul 
nagyon jó kapcsolatunk. A kicsik szívesen 
jönnek óvodába, jól érzik magukat, s az 
iskolai életre kellően felkészítve hagyják el 
közösségünket a tankötelezettség elérésekor, 
így a helyi általános iskolával is jó a 
kapcsolatunk. 
Intézményünk nyitott, ha a szülők igénylik 
bármikor betekinthetnek mindennapjainkba. 
A partnerközpontúság elveit szem előtt 
tartva sok közös programot szervezünk, 
együtt ünnepelünk.       
A „Szülői Munkaközösség” képviselői 
gyakorolják jogaikat, véleményük 
kifejtésével segítik munkánkat.  
Külső partnerkapcsolataink közül fontos 
terület a Képviselő-testülettel, 
Szakbizottságokkal , Hivatallal történő 
kapcsolattartás. Kapcsolatunk nagyon jó.       
Az elmúlt öt év tapasztalata számomra az , 
hogy mindannyian mindig a gyermekek 
javát akartuk, biztonságosan és törvényesen 
működtetni az intézményt. Az 
elkövetkezendő időben az együttműködés 
további jobbítása érdekében a kooperáció és 
kommunikáció továbbfejlesztése kell legyen 
a célunk.  

 Farkas Leventéné 
Óvodavezető 
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ISKOLAI HÍREK 
 

 

A tanév első napjaiban érkezett meg hozzánk 
a zágrábi egyetem végzős hallgatója, IVANA 
PRANIĆ Az egyetemista bekapcsolódott a 
horvát órákba valamint foglalkozik a 
nyelvvizsgćra készülő tanulókkal. Kedves, 
nyílt természete miatt a gyerekek és a 
tantestület az első pillanattól kezdve 
megkedvelte. Mikrodialógusai, 
szerepgyakorlatai, nyelvi tudása anyanyelvi 
környezetet teremt horvátórákon a diákok 
számára. 
Szeptember 5. Tanulóink részt vettek az 
Ausztriában szervezett DAN MLADINE 
ifjúsági programsorozaton Klemensits Ingrid 
tanárnő vezetésével 
Szeptember 6. Tantestületünk részt vett a 
zágrábi egyetem 2 oktatójának nyelvi 
kurzusán. A programhoz az óvónők is 
csatlakoztak. A résztvevők 
megismerkedhettek nyelvi fogalmak 
kialakulásával, gyarapíthatták tudásukat 
önálló szövegmondással és 
dialógusalkotással. A rendezvényt dr. Payrits 
Ferenc kezdeményezte. Az eredményes 
képzést a későbbiekben még továbbiak 
követik. 
Szeptember 10. Iskolánk bekapcsolódott a 
MÁSKÉP(P) drogprevenciós programba. A 
gyerekeknek csapatmunkával kell feladatokat 
megoldaniuk és felkészülniük a soproni 
versenyre. Az eredménytől függetlenül a játék 
közben megszerzett ismeretek mindenképpen 
segítik tanulóinkat abban, hogy felismerjék a 
drog veszélyeit és elkerüljék a 
csapdahelyzeteket. 
Szeptember 26-28. Mint minden évben idén 
is elutaztunk testvériskolánkba a 
horvátországi Buševec községbe. 
Vendéglátóink ezúttal a tengerre vittek el 
bennünket kirándulni. Öröm volt látni 
azoknak a gyerekeknek az arcát, akik először 
látták a tengert! Néhányan komoly ösztönzést 
kaptak a barátságos fogadtatás láttán, hogy 
még aktívabban tanulják a horvát nyelvet. 
Hajrá! 
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Október 14.Ezen a napon tartottuk regionális 
horvát nyelvi Nakovich szépkiejtési 

versenyünket, melyen 48 tanuló vett részt. 
Eredmények:Payrits Máté,Takács Kevin 1.o. 
különdíj,  Neubauer Natália 2.o II. helyezett, 

Payrits Silvana 6.o III. helyezett 
Iskolánk évente 2 papírgyűjtést szervez. Idén 
osztályonként  mértük a hozott 
papírmennyiséget. Összesen 10500 kg papírt 
gyűjtöttek a tanulók. A versenyt alsóban a 2. 
osztály, felsőben a 8. osztály nyerte. 
Gratulálunk a gyerekeknek a szorgalmukért, a 
szülőknek pedig köszönjük a segítséget! 
Október 16.Községünkben rendezték meg a 
megyei oktatási élet egyik rangos eseményét a 
MEGYEI KISTÉRSÉGI NAPOT. A Sopron 
környéki iskolák vezetői és tantestületei 
előadást hallhattak a teljesítményértékelésről, 
majd a munka szekciókban folytatódott. 
De nemcsak alkalmanként ad teret közoktatási 
programoknak a kultúrház. Rendszeresen itt 
ülésezik a Sopron Környéki Igazgatók 
Munkaközössége, melynek vezetője a kópházi 
iskola igazgatója, Sárközi Ágnes 
Október 18-19.A gradistyei horvátok 
letelepedésének 450. évfordulójáról és Jurisics 
Miklós életéről tanácskozott 2 napig a hazai 
horvátság. A résztvevők között rangos 
horvátországi és külföldi vendégek is 
szerepeltek.A rendezvényen a kópházi iskola 
egész tantestülete részt vett. 
Október 22. Az októberi forradalom 
megünneplése ¾ 3-kor kezdődik az 
emlékműnél található kopjafa koszorúzásával, 
majd 3-kor folytatódik a kultúrházban az 
iskolások műsorával. A megemlékezést 
összeállította: Póczáné Németh Alojzia 
tanárnő 
Őszi szünet: 2008. október 27-31. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. 
(szerda), a szünet utáni első tanítási nap. 
november 3. (hétfő). 
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Opet je prošla trgadba-Vége a szüretnek 
 
Opet je prošla trgadba. Završila se je jedna 
dob u ljeti. Sad si znamo postaviti pitanja:“ Je 
li smo dobro djelali? Smo sve udjelali zato, da 
budemo imali kvalitetno vino? No, ja nimam 
ovakva pitanja, kad nimamo vinograd. Ali 
spomenem se na moje ditinjstvo, kade su nas 
naši stari starji iz škole prosili, kad smo trgali. 
S veseljem smo gazili na traktoru grojze s 
bratići ili sestricami, da bude sve već stalo u 
kontener. Ali dogodilo se je jedanput i to, da 
smo samo jednu vriću grojza natrgali, a cijela 
familija je bila tamo. I onda nismo bili tužni, 
kad smo bili svi skupa. Ono vrime je nažalost 
prošlo. Žitak se je preminio, sve manje smo 
skupa. Svi imamo brige, ke moramo riješiti. 
Znam, da i pred dvajsetimi ljeti su ljudi imali 
isto toliko brige kod sada, ali to mi kot dica 
nismo razumili. Nam je trgadba bila nek jedna 
igra, i ismihavali smo našega starogaoca, ki 
nam je zdivao, kad nam je grojze namjesto 
kante na zemlju spalo. U tom jednom zrncu je 
bilo cjeloljetno djelo. Ne samo vinogradara, 
nego i prirode, a ne na zadnje i naših vrdirov, 
od kih smo se svenek bojali kad su glasno 
pucali da ptice ne uškodu ovo vridno zrnce. 
Po mukotrpnom djelu su svi sjeli i pojili 
zdavno čekanu nagradu: objed.  
Sad po dvajset ljeti mi je samo ostao objed u 
šatoru na sredini sela. Ovde se malo povećao 
broj familije, svi su bili znatiželjni na rezultat 
ove trgadbe. Jedna marljiva ekipa je 
pripravljala sve, a mi smo imali samo zadatak 
uživati. Mogli smo pogledati šaroliku povorku 
s nakinčenimi koli i traktori, u šatoru su 
nudjali kulturni program i okrunili smo dan s 
feštom. Da, to smo preživili i pred dvajsetimi 
ljeti, ali na drugačiji način. Znamo si postaviti 
pitanje: Je li je to sve isto? A onda ide i 
odgovor: Da, ali drugčije. 
 
Már megint elmúlt a szüret. Befejeződött az 
év egyik időszaka. Feltehetjük magunknak a 
kérdést: Jól dolgoztunk? 
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Mindent elkövettünk azért, hogy minőségi 
bort kapjunk? 
Nekem ugyan nincsenek ilyen kérdéseim, 
hiszen nincs szőlőnk. De szívesen emlékszem 
vissza a gyerekkoromra amikor nagyszüleim 
kikértek az iskolából a szüret miatt. Örömmel 
tapostuk a traktor tetején a szőlőt, hogy minél 
több beleférjen a tartályba. De arra is volt 
példa, amikor csak egy zsák szőlőt sikerült 
leszüretelnünk, de az egész család ott volt. 
Akkor sem voltunk szomorúak, hiszen együtt 
voltunk. Az az idő sajnos elmúlt. Az élet 
megváltozott, egyre kevesebbet vagyunk 
együtt. Mindenkinek van olyan gondja amit 
meg kell oldania. Tudom, hogy húsz évvel 
ezelőtt is ugyanannyi gondjuk volt az 
embereknek mint most, de mi azt mint 
gyerekek nem értettük. Nekünk a szüret csak 
egy játék volt, és kinevettük a nagyapánkat, 
aki ránk szólt, ha netalántán a kanna helyet a 
földre esett a szőlőszem. Abban az egy szem 
szőlőben benne volt az egész éves munkája 
nem csak a gazdának, hanem a természetnek 
és a csőszöknek is, akiktől annyira féltünk, 
amikor hangosan kergették a madarakat a 
szőlőhegyen. 
A nehéz munka után közösen leültünk és 
megkaptuk a finom ebédünket, amely a jól 
elvégzett munka jutalma volt. 
Most, húsz év után csak az ebéd maradt meg a 
falu közepén lévő sátorban. Egy kicsit 
megnőtt a család száma, mindenki kíváncsi 
volt a szüret eredményére. Egy szorgos 
csoport elkészített mindent, nekünk meg csak 
egy dolgunk volt, hogy jól érezzük magunkat. 
Megnézhettük a színesen feldíszített 
traktorokat és kocsikat a felvonuláson. A 
sátorban kultúrműsor várt minket a napot 
pedig a bállal koronáztuk. Igen, ezt éltük át 
húsz évvel ezelőtt is csak más módon. Most 
pedig feltehetjük magunknak a kérdést: Ez 
ugyanaz, mint a húsz évvel ezelőtti? Egyből 
válaszolhatunk is: Igen de másképpen.  

 (i.k.) 
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