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X. évfolyam 4. szám  Kópháza Község Önkormányzatának tájékoztatója 2008 november   
  
  

   Tisztelt Kópháziak!    Tisztelt Kópháziak! 
  
Lassan eltelt az év és szokásunkhoz híven 
beszámolunk a képviselőtestület ez évi 
munkájáról. 

Lassan eltelt az év és szokásunkhoz híven 
beszámolunk a képviselőtestület ez évi 
munkájáról. 
Február elsejétől a Polgármesteri Hivatal 
földszinti részén kialakításra került a 
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet 
helysége, így lakosaink még gyorsabban 
intézhetik pénzügyeiket, főleg, hogy egy 
pénzkiadó automata is kihelyezésre 
került. Ezáltal sajnos átmenetileg szünetel 
a községi könyvtárunk működése, de 
hamarosan megkezdik a művelődési 
házban a könyvtár helység kialakítását és 
várhatóan még ebben az évben újra 
látogatható lesz. A könyvtár működésével 
kapcsolatban született döntés alapján, 
csatlakoztunk a Sopron- Fertőd Többcélú 
Társulás mozgókönyvtári rendszeréhez. 
Ezáltal nagyobb anyagi támogatáshoz jut 
településünk és modernebb körülmények 
között tudjuk kiszolgálni olvasóinkat. 

Február elsejétől a Polgármesteri Hivatal 
földszinti részén kialakításra került a 
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet 
helysége, így lakosaink még gyorsabban 
intézhetik pénzügyeiket, főleg, hogy egy 
pénzkiadó automata is kihelyezésre 
került. Ezáltal sajnos átmenetileg szünetel 
a községi könyvtárunk működése, de 
hamarosan megkezdik a művelődési 
házban a könyvtár helység kialakítását és 
várhatóan még ebben az évben újra 
látogatható lesz. A könyvtár működésével 
kapcsolatban született döntés alapján, 
csatlakoztunk a Sopron- Fertőd Többcélú 
Társulás mozgókönyvtári rendszeréhez. 
Ezáltal nagyobb anyagi támogatáshoz jut 
településünk és modernebb körülmények 
között tudjuk kiszolgálni olvasóinkat. 
Az év másik nagy változása volt, hogy 
augusztus 1-vel az építésügyi ügyintézés 
Sopron városához került, ennek oka, hogy 
az év elején bekövetkezett jogszabályi 
változások miatt már nem felelt meg a 
társulás működése a törvényi 
előírásoknak. 

Az év másik nagy változása volt, hogy 
augusztus 1-vel az építésügyi ügyintézés 
Sopron városához került, ennek oka, hogy 
az év elején bekövetkezett jogszabályi 
változások miatt már nem felelt meg a 
társulás működése a törvényi 
előírásoknak. 
Még a tavalyi év nyertes pályázatának 
köszönhetően kialakításra került a Horvát 
Tájházban egy vizesblokk, így lehetőség 
nyílik egész napos programok 
szervezésére és lebonyolítására pl: 
kézműves tábor. 

Még a tavalyi év nyertes pályázatának 
köszönhetően kialakításra került a Horvát 
Tájházban egy vizesblokk, így lehetőség 
nyílik egész napos programok 
szervezésére és lebonyolítására pl: 
kézműves tábor. 
Ez év júniusa és augusztusa között zajlott 
iskolánkban egy tanügy- igazgatási 
ellenőrzés. Az ellenőrzés tapasztalatainak  
feldolgozása napjainkban is zajlik.  

Ez év júniusa és augusztusa között zajlott 
iskolánkban egy tanügy- igazgatási 
ellenőrzés. Az ellenőrzés tapasztalatainak  
feldolgozása napjainkban is zajlik.  

  
  
Szeptembertől újra van közművelődési 
dolgozónk, bízzunk benne, hogy ezáltal 
több rendezvénnyel, programmal 
színesedik településünk élete. 
Munkájához ezúton is sok sikert kívánok! 

Szeptembertől újra van közművelődési 
dolgozónk, bízzunk benne, hogy ezáltal 
több rendezvénnyel, programmal 
színesedik településünk élete. 
Munkájához ezúton is sok sikert kívánok! 
Az idei évben óvodánkban két 
csoportszobát sikerült felújítanunk: 
festéssel, műpadlóval és új gazdaságosan 
működő lámpatestek felszerelésével. Jövő 
év tavaszára tervezzük az iskola melletti 
óvodaépület tetőcseréjének kivitelezését. 
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy a 
képviselő-testület és a magam nevében 
köszönetet mondjak mind a szülőknek 
mind a szülői munkaközösségnek, 
valamint az óvoda valamennyi 
dolgozójának az óvoda udvar 
kialakításában, valamint az épület 
felújításában végzett munkájáért. 

Az idei évben óvodánkban két 
csoportszobát sikerült felújítanunk: 
festéssel, műpadlóval és új gazdaságosan 
működő lámpatestek felszerelésével. Jövő 
év tavaszára tervezzük az iskola melletti 
óvodaépület tetőcseréjének kivitelezését. 
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy a 
képviselő-testület és a magam nevében 
köszönetet mondjak mind a szülőknek 
mind a szülői munkaközösségnek, 
valamint az óvoda valamennyi 
dolgozójának az óvoda udvar 
kialakításában, valamint az épület 
felújításában végzett munkájáért. 
Az iskolában is jelentős fejlesztések 
voltak ebben az évben, kialakításra került 
a gyermekek részére egy asztalitenisz 
terem,  két tanteremet tudtunk kifestetni, 
felmérés alatt van a szükséges műpadló 
cseréje, valamint az iskolai orvosi szoba 
kialakítása az ÁNTSZ előírásoknak 
megfelelően. Itt is szeretnénk köszönetet 
mondani a szülőknek, szülői 
munkaközösségnek valamint az 
intézmény valamennyi dolgozójának, akik 
munkájukkal segítették intézményünk 
fejlődését. 

Az iskolában is jelentős fejlesztések 
voltak ebben az évben, kialakításra került 
a gyermekek részére egy asztalitenisz 
terem,  két tanteremet tudtunk kifestetni, 
felmérés alatt van a szükséges műpadló 
cseréje, valamint az iskolai orvosi szoba 
kialakítása az ÁNTSZ előírásoknak 
megfelelően. Itt is szeretnénk köszönetet 
mondani a szülőknek, szülői 
munkaközösségnek valamint az 
intézmény valamennyi dolgozójának, akik 
munkájukkal segítették intézményünk 
fejlődését. 
Igyekeztünk kihasználni a pályázati 
lehetőségeket, bár a költségvetésünk nem 
ad  lehetőséget a nagy összegű pályázati 
önerő megteremtéséhez. 

Igyekeztünk kihasználni a pályázati 
lehetőségeket, bár a költségvetésünk nem 
ad  lehetőséget a nagy összegű pályázati 
önerő megteremtéséhez. 
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Az önkormányzat a polgármesteri hivatal 
révén idei évben 10  pályázatot nyújtott be.  
Sajnos az idei évben is sikertelenül 
pályáztunk az óvoda épületének nyílászáró 
cseréjére. 

                                              

Folyamatban lévő beruházásunk a 
művelődési ház lépcsőjének felújítása, a 
kiskópházi játszótér felépítésének 
befejezése. Mint látható a földmunkákkal 
már végzetünk, az idei évben a Kazifa Kft. 
felajánlásából elvégezhető lesz a parkosítás, 
ezúton is köszönjük Kazinczi Péter és 
munkatársainak a felajánlását és segítségét 
falunk szebbé tételéhez. Még ebben az 

évben tudja a játékokat telepítő cég a már 
meglévő játékok telepítését elvégezni. 

Pályáztunk a nemzetiségi kiegészítő 
támogatásokra, melyből egy pályázat az 
iskola szakmai ellenőrzéséhez és egy pedig 
a nemzetiségi tankönyv ellátás biztosítását 
szolgálja, valamint a működési kiadások 
fedezésére igényeltünk pályázati úton 
támogatást.  Ezen pályázatokhoz az 
önkormányzatnak nem kellett önerőt 
biztosítani. Ennek keretében 7,13 millió 
forintot nyertünk, ezt az összeget a 
következő évben az intézmény 
korszerűsítésére szeretnénk fordítani akár 
pályázati önerő formájában akár önálló 
beruházásként. A pályázat sikeressége az 
iskolai két tannyelvű oktatás bevezetésének 
köszönhető. 
Jelenleg elbírálás alatt van az intézmények 
eszközfejlesztéséhez közel 2,5 millió forint 
támogatási igényű pályázatunk. 
Az intézmények önállóan is pályáztak 
rendezvények megrendezésére, 
eszközbeszerzésre stb., s ezúton 
megköszönöm az intézményvezetők és 
dolgozóik munkáját. 
Sajnos forráshiány miatt  elutasításra került 
egy fűkasza beszerzésére irányuló 
pályázatunk. Elbírálás alatt áll egy autóbusz 
beszerzésére,  az orvosi rendelő teljes 
felújítására, sebességmérő tábla 
beszerzésére.  A zárt rendszerű csapadékvíz 
elvezetés kivitelezésére készített 
pályázatunk sajnos nem nyert. 

Folyamatosan készítjük elő az úthálózat 
felújítási terveit pl: Fő u., Szeder sor, Mező 
utca. 
A nyár folyamán ennek a programnak a 
keretében új burkolatot kapott a Nádasdy 
utca, a Kegytemplom előtti parkoló, 
valamint a Fő utcai járdának egy része.  
Egész évben igyekszünk tereink tisztán 
tartásáról gondoskodni. Próbáltuk 
körfogalmunkat szebbé tenni- bár szerények 
a lehetőségeink-, hogy a településünkre 
érkezőket szép látvány fogadja. 
Folyamatosan kaszáljuk közterületeinket, 
kétszer kaszáltuk az Ikva- medret és a falu 
külső útjait. Folyamatosan próbáljuk 
rendben tartani  a temetőt, újból 
kitisztítattuk az árkokat, annak ellenére, 
hogy egyetlen egy falugondnokunk van, aki 
lelkiismeretesen végzi a munkáját, de így is 
előfordul, hogy nem ér oda mindenhova 
időben, főleg az idei esős év okozott 
időnként problémát. 
Folyamatosan karbantartottuk a  
Kegytemplomtól a Mária szoborig vezető 
utat, köztereinket,  igyekeztünk parkjainkat 
virágosítani, fásítani. Szeretném 
megköszönni nyugdíjasaink mind a Mária 
szobor mind a Flórián szobor környékének 
folyamatos gondozását. Az idei évben hátra 
van még a temetőkert fásítása. 
Az idei évben már az óvoda udvar egy 
részének elrekesztésével meg tudtuk 
nagyobbítani az iskola udvart. 
A faluból Harka irányába vezető út szélének 
javítását, a Kerti sor, és a Nádasdy utca 
egyengetését és zúzalékkal való feltöltését 
végeztettük a tavasszal. 
Várhatóan a jövő tavasszal kezdődik a 
kiskópházi kerékpárút megépítése, s ezzel 
együtt a 84. számú főútvonallal 
párhuzamosan a  kiskópházi oldalon a 
gyaloghíd építése. 
A nagy kamion forgalom miatt kihelyezésre 
került a  Béke utca felé  20t súlykorlátozó 
tábla. 
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Szeptember folyamán aláírásra került a 
rendezési terv megrendeléséről szóló 
szerződés. Várhatóan jövő év végére lesz 
kész az új rendezési terv. Itt kérem a 
lakosság hatékony közreműködését az 
igények felmérésében. Az októberi falu 
újságban egy kérdőívet küldtünk ki, melyet 
kérem, hogy december 15-ig jutassanak 
vissza. Ezen kívül az egyéni igényeket is 
jelezhetik felénk.  A hivatal előterében 
gyűjtőládát helyeztünk el, amelyből 
folyamatosan dolgozzuk fel a leadott 
igényeket. 
Mind a falu mind az állami ünnepeket az 
idei évben is méltóképpen megünnepeltük 
dolgozóinkkal együtt. Köszönöm 
intézményeink dolgozóinak, valamint a 
Őszirózsa Nyugdíjas klub tagjainak, az 
Együtt Kópházáért Egyesület, Kópházi 
Fiatalok, és a Horvát Egyesület tagjainak 
rendezvényeink szervezésében és 
lebonyolításában  végzett önzetlen 
munkájukat. 
 1956-os forradalom és szabadságharc 
emlékére koszorút helyeztünk el a 
kopjafánál, majd azt követően emlékműsort 
láthattunk a művelődési házban a nyolcadik 
osztály előadásában. 
November hónapban a ravatalozóba új 
halotthűtőt  vásárolt az önkormányzat- a 
költségvetésben elkülönített- Egresitsné Firtl 
Katalin alpolgármesteri keretéből. 
Természetesen az idén is megrendezésre 
kerül az Idősek napja, Mikulás napi 
ünnepség és az Adventi rendezvény. 

Grubits Ferenc 
polgármester 

 

Önkormányzati Hírek 
 

Kópháza Község Önkormányzatának 
10/2008. (XI.14.) rendelete 

a helyi iparűzési adóról 
 
A többször módosított 1990. évi C törvény 
(a továbbiakban: TV.) 1. §. (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

képviselő-testület a következő rendeletet 
alkotja:  
 
A képviselő-testület Kópháza község 
közigazgatási területére helyi iparűzési adót 
vezet be. 
 

1. § 
Az adó mértéke 

 
(1) Az adó évi mértéke az adóalap 1,6 %-

a.  
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési 

tevékenység esetén az adóátalány 
naptári naponként 1.000 Ft.  

 
2. § 

Adómentességek, adókedvezmények 
 

(1) Mentes a kulturális tevékenységből 
származó adóalap. 

(2) Mentes az adó-fizetési kötelezettség 
alól a vállalkozó, akinek vállalkozási 
szintű adóalapja az  500 ezer Ft-ot 
nem haladja meg. 

(3) 50% adókedvezmény illeti meg a 3 
éven keresztül azt a vállalkozót, aki 
munkahelyteremtő beruházást hajt 
végre.  

3.§ 
Értelmező rendelkezések 

 
Munkahelyteremtő beruházás  
Saját magán kívül legalább 5 fő kópházi 
lakost alkalmaz a vállalkozásában.  
Az alkalmazást munkaszerződéssel kell 
igazolni, és a kedvezményezett időszakban 
fenn kell tartani. 
A kedvezmény a beruházás létrehozásától 
számított 3 év időtartamra, kizárólag a 
beruházással érintett árbevételre vonatkozik.  
 

5.§ 
Záró rendelkezések 

 
(1) E rendeletben nem szabályozott 

kérdésekben a mindenkori hatályos 
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helyi adókról szóló törvény és az 
adózás rendjéről szóló törvény 
rendelkezései az irányadók.  

(2) A rendelet 2009. január 1-én lép 
hatályba, és a rendelet 
hatálybalépésével egyidejűleg 
hatályát veszti a 11/2000. (XII. 
28.),22/2001 (XII.28.), 11/2002 
(XII.12.), 4/2003 (IV.V.)  rendelet.  

 
A rendeletet a képviselő-testület 2008. 
november 13.-i ülésén fogadta el.  
A rendelt kihirdetésének napja:2008. 
november 14. 
 
 

 

 
 

 

Kedves kópházi gyerekek 
 
Közeledik december 6.-a, Mikulás napja. Remélem 
most is sokan vártok rám! 
Idén is eljövök hozzátok! December 6.-án 
szombaton délután 3 órakor várjatok rám és 
segédeimre a Petőfi téren, rossz idő esetén a 
Művelődési házban! Addig is legyetek jók! 
 
 
 

Üdvözlettel:Mikulás Bácsi 
                                                                                      

 Meghívó 
 

Kópháza Község Önkormányzata ismét 
megrendezi 

az idősek adventi találkozóját 
melynek időpontja 

2008. december 12.(péntek)  17,30 óra 
helye a Művelődési ház 

 
Meghívót minden ünnepelt névre szólóan 

kap. 
 

Óvodai hírek 
 
2008.11.11.-én az óvoda középső és 
nagycsoportja részt vett a Márton napi 
misén és fáklyás körmeneten. A gyerekek a 
maguk készítette, libákkal díszített 
lámpásokkal vonultak fel. Nagyon élvezték 
a sötétséget, a sok világító lámpást, fáklyát. 
A Márton templomnál elénekelhették horvát 
gyermekdalaikat, amelyekkel az ünnepre 
készültek. 
 
2008.11.29.-én reggel 7 órától 12 óráig az     
Óvoda Szülői Munkaközössége 
 

KARÁCSONYI VÁSÁRT 
 

rendez a Kultúrotthonban. Az érdeklődők 
adventi koszorúkat, asztali díszeket, 
ablakdíszeket, különféle 
karácsonyfadíszeket, kerámiákat, 
Mikulásvirágokat és mindenféle szép dolgot 
vásárolhatnak majd nálunk. A gyerekeket 
óriási játszóházzal szórakoztatjuk, és a 
délelőtt folyamán ellátogat hozzánk a 
Mikulás is a krampuszával, hogy  mindenki 
elmondhassa neki a kívánságait. Az 
éheseket büfé várja. Szeretettel várjuk az 
iskolásokat a játszóházba és minden kedves 
kópházi lakost, aki vásárlásával az 
óvodásokat támogatja 
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Iskolai hírek 
 

Aki iskolába jár, az tudja, aki nem, az 
tudja meg, hogy..... 

...az iskola Szülői Munkaközössége ülést 
tartott, melyen aktuális problémákat vitattak 
meg. A szülők szívesen vennék, ha az 
iskolában a felsősök részére lenne 
tanulószoba.  Így a nagyok is felügyelettel 
és segítséggel oldhatnák meg házi 
feladataikat és készülhetnének a másnapi 
órákra. Beszéltek az Iskolabálról is, 
amelyet a Terciában tartanak 2009. február 
végén. 

* 
....... papírt gyűjtöttünk, melyért 87.000 
Ft-ot kaptunk.  Ezen kívül gyűjtjük a 
kupakokat egy kisgyereknek. Sajnos a 
palack zsugorítógép  5 palack után 
átforrósodott, és le kellett állítani, így nem 
használható. Az összenyomott palackokat 
–kupak nélkül- viszont átveszi egy cég 
Sopronban. Vegyesen 28 Ft/kg, színek 
szerint válogatva 40 Ft/ kg. Eddig 5800 Ft 
gyűlt össze. A kópháziak szorgalmasan 
hozzák a flakonokat. KÖSZÖNJÜK! 

* 
............február 20-án, csütörtökön nyílt 
napot tartunk. Ebben az évben még 1 
napon, jövőre külön napon az alsónak és a 
felsőnek, hogy a szülők minél több órát 
láthassanak. Utána fogadóóra lesz. Az eddig 
bevált gyakorlat szerint azok a szülők, akik 
nem tudnak részt venni a fogadóórán, 
kérhetnek a pedagógusoktól külön időpontot 
a megbeszélésre. 

* 
....az iskolai ALAPÍTVÁNY az 1%-os 
felajánlásokból 213.521.Ft bevételre tett 
szert. Ez 63 000 Ft-tal több, mint a tavalyi.  
Köszönjük minden támogatónknak a 
segítséget! 
Különösen volt tanítványainknak és az 
„öregdiákoknak“ köszönjük, hogy 
gondolnak ránk, és osztálytalálkozók és 
egyéb programok alkalmával segítségüket 
ajánlják fel! 

* 
....közösen gyönyörködhettünk Szigeti 
Istvánné népi iparművész a höveji csipkét 
bemutató kiállításában. Az iskolánk 
elvarázsolt kastélyhoz hasonlított. Talán 
magunk sem gondoltuk, hogy mennyire 
együtt élhetett a régiekkel a csipke a 
bölcsőtől a koporsóig 

* 
.........iskolánk a TIOP-1.1.1-07 pályázaton 
több millió Ft értékű informatikai és 
multimédiás eszközcsomagot nyert. Ez a 13 
számítógépen túl szervert, szoftvereket, 
fülhallgatókat, oktatócsomagot stb is 
tartalmaz. 

* 
..........testvériskolánk, a horvátországi 
BUSEVEC  község iskolája idén lesz 100 
éves. Iskolánkból kis küldöttség csatlakozik 
az esemény megünnepléséhez. 

* 
.......az október 23-i ünnepségen való 
színvonalas szereplésért a 8. osztály tanulói 
ellátogathatnak tanárukkal  Budapestre a 
Terror Házába.  A kiállítás tematikája 
szorosan kapcsolódik a 8. osztályos magyar 
és történelem tananyaghoz is. 

* 
...........Mikulás-napi ünnepségünkhöz 
kapcsolódva december 4-én délután fél 4-
kor a kultúrházban zágrábi egyetemisták 
egy hópelyhecskéről szóló 30 perces mesét 
adnak elő. Szeretettel várjuk az óvodásokat 
is! 

* 
........ Karácsonyi ünnepségünket 
december 19.-én  tartjuk 
Téli szünet: 2008. december 20.- 31. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2008. 
december 19. (péntek), a szünet utáni első 
tanítási nap 2009. január 5. (hétfő). 
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A pedagógus aranya a lélekben 
csillog 

 
50 éve állt először a katedrára egy fiatal 
kópházi pedagógus.  Arra a katedrára, 
amelyen 38 évet töltött, hogy tanító 
munkája nyomán felvirágozzék ez az iskola, 
és napjainkig élő, lüktető intézményként 
létezzen, hogy becsületes, dolgos emberek 
nemzedékeit tanítsa, nevelje. 
„Nincs az életben nagyobb felelősség, és 
nagyobb megtiszteltetés- mondta Németh 
László-mint hogy felneveljük a következő 
nemzedéket.” 
Talán ez a felelősség indította el fél 
évszázaddal ezelőtt PAYRITS MÁRIÁT, a 
kópházi iskola volt pedagógusát majd 
igazgatóját, hogy a tanítás mellett kötelezze 
el magát.  
Vannak foglalkozások, amelyeket 
hivatásnak nevezünk. A tanító munkája is 
ilyen. Marika néni 1958-ban kapott tanítói 
diplomát a Győri Állami Tanítóképzőben. 
Vajon remegett-e a keze a fiatal 
tanítónőnek, amikor átvette az oklevelét? 
Eszébe jutott-e, hogy ez valójában belépő 
ahhoz a hatalmas szeretethez, mely 
áramolni fog feléje? Érzett-e kétséget, 
megingást, megijesztette-e a feladat 
nagysága? Bizton gondolom, hogy nem. Az 
ifjú pedagógus tudta, hogy a becsületes,  

 
lelkiismeretes munka meghozza 
gyümölcsét. Tudta, hogy jót akar 
cselekedni, a munkáját kiválóan akarja 
végezni. És ekkor már könnyű volt a 
feladat: csak azt kellett tennie, amit 
elhatározott. Ehhez volt ereje, akarata és 
tiszta hite: úgy nevelni a jövő nemzedéket, 
hogy közben lélekben hű maradjon 
önmagához is.  
Most megköszönöm Marika néninek a jó 
szót, amely nekünk és értünk szólt, hálás 
vagyok a szigorért, mely nem engedett 
eltévelyedni, a dorgálásért, amely 
felelősségre szoktatott, a vigyázó tekintetért, 
amely biztonságot jelentett. 
Kívánjuk, hogy egészségben, boldogságban 
hosszú kort érjen meg. Életét messze kerülje 
el a betegség, a kudarc, a baj, a bánat. 
Szálljon vissza tanítónkra egy kis töredéke 
annak a jónak, amit nemzedékek tanítása 
alatt gyermekeink lelkében elhintett.   
Kedves Marika néni! 
Az aranydiploma mellé ajándékul tesszük 
ezt a 19. századi verses regulát, melyet 
minden órakezdés elején mondtak a 
gyerekek: 
 
 

 

          „Dicsértessék a Jézus Krisztus. 
Isten hozta a tanító urat. 

Szent helynek tekintsd az iskolát. 
Tisztán öltözködve járj ide. 

Vendég vagy itt, jól viseld magad. 
Figyelj, ne zavarj másokat. 

Nézz bátran szembe mindenkivel. 
Ne csereberélj. 

Tanáraidhoz szíves, nyájas légy. 
Az utcán illedelmesen járj. 

A felnőtteknek tisztelettel köszönj. 
Szégyent ne hozz tanítódra, iskoládra. 

Szüleidnek jó tanulással tartozol. 
Imádd az Istent. 

Szeresd a hazát. Ámen.” 
 

(Sárközi Ágnes iskolaigazgató) 
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„Goranci” 

 és együtteseknek járó díjjal 
jutalmazta. 

(O.I.)
 

Á a 

elsőnek meggyulladó  
gyertya

Ádve pja 

 két ünnepet 
megkü

Ádve apja 

a rózsaszín, 
amely 

Ádvent negyedik vasárnapja 
2008. december 21. 

Színe a b  lila. Az adventi 
koszorún m  egyszerre ég 

 

 

 

 

z újságot szerkesztette: Kópháza Község Önkormányzata 

 
A Kópházi Goranci tamburazenekar 2005-
ben alakult meg , elsősorban azon 
különböző generációkhoz tartozó kópházi 
tamburásokból, zenészekből, akik rövidebb- 
hosszabb ideje elszakadtak a kultúra 
ápolásának ezen formájától. A zenekar 
célkitűzése kettős: egyrészt a kópházi, 
immár több évtizedes tamburázási 
hagyomány folytatása, másrészt a 
Magyarország és Ausztria határán található, 
ún. gradistyei horvát, köztük is elsősorban a 
kópházi  zenei emlékek megőrzése.Ezt a 
névválasztás is tükrözi, hiszen a zenekar a 
nevét  a kópházi szőlősdombról kapta.Az 
első fellépésre 2005. július 9.-én, a kópházi 
tambura zenekar ill. tamburázás 
hagyományának 30 éves évfordulója 
alkalmából megrendezett eseményen került 
sor a helyi Művelődési Házban.Ezt követően 
a zenekar vezetője az előbb említett 
hagyomány megteremtésében oroszlánrészt 
vállaló Szalmer János lett. 
Az egyenlőre még kevés számú fellépés 
közül kiemelkedik a Magyar Kórusok és 
Zenekarok Szövetsége  által meghirdetett 
népzenei együttesek országos minősítései. 
A többszintű minősítés első térségi szintjén 
2005-ben Győrben dicséretes minősítést 
szerzett, így részt vehetett az országos szintű 
minősítésen, amelyre idén májusban került 
sor. A zenekar teljesítményét a rangos zsűri 
az odaítélhető legmagasabb kitüntetéssel: 

„Arany Páva” díjjal, azaz az országos 
minősítőn arany fokozatot elérők között is 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
szólistáknak

 

dvent első vasárnapj
2008. november 30. 

Időpontja évről évre változik, Szent András 
napjához (november 30.) legközelebb eső 
vasárnapon ünnepeljük. Színe a lila: a 
templomi terítő lila, a szertartáson a pap lila 
miseruhát vagy stólát visel, illetve az 
adventi koszorún 

 színe is lila. 
nt második vasárna
2008. december 7. 

Színe hasonlóképpen a lila. Az ádvent 
mellett a nagyböjti időszaknak is lila az 
ünnepi színe az egyházi liturgiában. Számos 
helyen a karácsonyt megelőző hetekben a 
lilát kékkel helyettesítik, hogy a

lönböztessék egymástól. 
nt harmadik vasárn
2008. december 14. 

Gaudete (örvendjetek!) vasárnap 
kiemelkedik a többi közül, ádvent második 
felének kezdetét jelzi. Színe 

az örömöt szimbolizálja. 

űnbánatot kifejező
ind a négy gyertya

ezen a napon. 

A
Az újság az Ügyrendi Bizottság jóváhagyásával készült
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