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Köszöntő 
 
 
Tisztelt Kópháziak! 
 
Így, a 2008. év végén és az elkövetkező, 
2009. esztendő kezdetén, ismét eljön az a 
pillanat, amelyben mintha megállna az 
idő; ilyenkor alkalmat kapunk arra, hogy 
visszatekintsünk, mérlegeljük eddigi 
tetteinket, eredményeinket és esetleges 
kudarcainkat, hogy aztán újult erővel 
tekinthessünk a jövőbe. 
Manapság olyan időket élünk, 
amelyekben mindannyian elmondhatjuk, 
hogy nehéz év áll mögöttünk. 
Ugyanakkor azt is hozzá kell tennünk itt 
Kópházán, hogy a nehézségeken sikerült 
felülemelkednünk, ami elsősorban a 
közös munka eredménye. A közösség 

iránti felelősségérzet egy olyan érték, 
amely a mai világban mindennél többet 
ér, ezért kellőképpen meg kell azt 
becsülnünk. 
Akkor, amikor eredményeink olyan 
gazdasági környezetben valósultak meg, 
amelyekben a kormány, a költségvetés az 
amúgy is a pénzügyi ellehetetlenülés 
helyzetben működni kényszerülő 
önkormányzatokat további megszorító 
intézkedésekkel, forráselvonással sújtja, a 
közösség érvényesülése érdekében 
történő, összefogásra épülő igyekezet az 
eddigieknél is jobban felértékelődik a 
jövőben.  
Ennek célja semmi más nem lehet, mint a 
település érdekének elsődleges szolgálata. 
Egy erős és gyarapodó település, egyben 
a gyarapodó és egymásra figyelő helyiek 
közösségét is jelenti. Azt a Kópházát 
jelenti, amelynek a jövőben is működnie 
kell, amelyet az adott gazdasági 
lehetőségekhez képest fejleszteni kell, 
amelyet szépíteni kell, amelynek jó hírét 
kell kelteni, amelynek kapcsolatait építeni 
kell, amelynek ünnepeit fel kell emelni, 
amelynek értékeit ki kell bontakoztatni és 
érvényre kell juttatni a helyben lakók és 
az ide látogatók örömére és 
megelégedésére. 
Kívánok a falu vezetése, a 
képviselőtestület és a magam nevében a 
falu minden egyes lakójának áldott, békés 
Karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog, 
új évet! 
 
 

Grubits Ferenc 
Polgármester 
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Értesítjük kedves vendégeinket, hogy  a 
szoláriumba új csövek érkezetek! 

Rajka és Vidéke 
Takarékszövetkezet Kópházi 

kirendeltsége 
/9495 Kópháza Fő u. 15./  

Kellemes Karácsonyi ünnepeket és békés boldog 
Új esztendőt kíván minden kedves Ügyfelének!  
 

Ezúton kívánunk minden kedves 
Vendégünknek Kellemes Karácsonyi 

Ünnepeket és Boldog  Újévet ! 

Nyitva tartásunk: 
  Hétfőtőlcsütörtökig: 7.30  15.30 óráig 
  Pénteken: 7.30  13.15 óráig 
 
Legfőbb szolgáltatásaink: 

 Ft  betét lekötés  1 hó  6%, 3 hóra 7 % éves kamat  

 devizabetét  pl.   3 havi lekötés esetén 2,5 % éves 

Tercia szépségszalon dolgozói kamat  

 személyi és jelzáloghitelek  személyi és jelzáloghitelek 

  folyószámlanyitás, bankkártya igénylés kedvező 

feltételekkel 

 folyószámlanyitás, bankkártya igénylés kedvező 

feltételekkel 
  FUNDAMENTA  FUNDAMENTA 
  START‐ számla nyitás és  vezetés ingyenesen/ 

babakötvény‐ újszülött gyermekek részére/ 

 START‐ számla nyitás és  vezetés ingyenesen/ 

babakötvény‐ újszülött gyermekek részére/ 

 Signal biztosítások kötése (utas, ház, Gfb, casco, 

vállalkozás biztosítás, életbiztosítások) 

 Signal biztosítások kötése (utas, ház, Gfb, casco, 

vállalkozás biztosítás, életbiztosítások) 

 valutaváltás  valutaváltás 

Pozivnica Meghívó 
Na tradicionalni HORVÁT BÁL 

HRVATSKI BAL Sopronban a Pannonia Med Hotelben 
U Pannonia M. Hotel 9400 Sopron Várkerület 75. 

9400 Sopron Várkerület 75. 2010. január 09. szombat 
Doba: 09 Januara 2010. ljeta u 20 uri 20 órakor megnyitó 

  

Belépő:7000.-Ft vacsorával Ulaznica:7000.-Ft s vičerom 
  A bált megnyitják: 

Bal otvaraju: A kópházi táncosok és tamburások 
Koljnofski plesači i tamburaši Zene: Zvučni Zid Eszékről 
Muzika:Zvučni zid iz Ošijeka Štrabanci Kópházáról 

Štrabanci iz Koljnofa  
 TOMBOLA 

TOMBOLA  
 

Belépők: Grubits Ferencnénél/Babi/ Harte si znate kupiti:kod Babi Grubić 
Kópháza Soproni utca21. Koljnof Šopronska u 21 

Tel.:99/531-033 Tel.:003699531033 
Mob.:06-20/5559921 Mob.:06-20/5559921 

Rendező: Organizator 
Kópházi Horvát Egyesület Koljnofsko Hrvatsko Društvo
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