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Tisztelt kópházi Lakosok!  Tisztelt kópházi Lakosok!  
  
Kérjük legyenek Önök is aktív 
résztvevői a faluban történő fontos 
eseményeknek! 

Kérjük legyenek Önök is aktív 
résztvevői a faluban történő fontos 
eseményeknek! 
A Polgármesteri Hivatal belső 
hirdetőtábláján kifüggesztésre került 
a településfejlesztési koncepció 
(elképzelés az eljövendő faluképről). 
Kérjük minél többen, tekintsék át és 
észrevételeiket, véleményüket ,   az 
előtérben található gyűjtőládába 
bedobni szíveskedjenek! 

A Polgármesteri Hivatal belső 
hirdetőtábláján kifüggesztésre került 
a településfejlesztési koncepció 
(elképzelés az eljövendő faluképről). 
Kérjük minél többen, tekintsék át és 
észrevételeiket, véleményüket ,   az 
előtérben található gyűjtőládába 
bedobni szíveskedjenek! 
Közreműködésüket előre is 
köszönjük! 
Közreműködésüket előre is 
köszönjük! 
Az októberi Kópházi Hírekben 
kértük Önöket a lakossági kérdőívek 
kitöltésére. A több mint 650 
kiküldött kérdőívből mindössze 25 
darabot ! töltöttek ki és küldtek 
vissza.  

Az októberi Kópházi Hírekben 
kértük Önöket a lakossági kérdőívek 
kitöltésére. A több mint 650 
kiküldött kérdőívből mindössze 25 
darabot ! töltöttek ki és küldtek 
vissza.  
  
 
Ismételten felhívjuk a lakosság 
figyelmét, hogy lehetőség van a 
helyi adókat közvetlenül a Rajka és 
Vidéke Takarékszövetkezetnél 
Kópháza Fő u 15. (  Polgármesteri   
Hivatal földszintjén)        befizetni!       
Ehhez a befizetéshez az értesítőt és 
a csekket hozza magával! A csekket 
nem kell kitölteni! 
 
 

H I  R D E T É S 
 

 
A Polgármesteri Hivatal ( 9495 
Kópháza, Fő u.15.) felvételt hirdet 
ügykezelői munkakörbe, határozott 
időre. 
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 2009. április 20-
tól, féléves próbaidővel. 
A pályázatok benyújtásának 
határideje: 2009. április 13. 
A pályázatok elbírálásának 
határideje: 2009.április 16. 
A pályázattal kapcsolatos bővebb 
felvilágosítás a Polgármesteri 
Hivatalban kérhető. 
A pályázatokat Polgármesteri 
Hivatal  9495 Kópháza, Fő u. 15. 
címre kel benyújtani.  
 



2  KK ÓÓ PP HH ÁÁ ZZ II   HH ÍÍ RR EE KK   22 00 00 99 .. MM ÁÁ RR CC II UU SS   

Kérés, panasz, óhaj, sóhaj?! 
Írjunk együtt faluújságot! Ha olyan 
témát talál, ami mindenkit érdekel vagy 
sokakat, érint, írja meg és küldje el a 
kultur.kophaza@mailmax.hu e-mail 
címre. 

~ · ~ 
Elkészült Kópháza község weblapja, 
megtekinthető március közepétől a  
www.kophaza.hu  címen.  

~ · ~ 
Kulcscsomót találtak a Kossuth  és 
Temető utca sarkán! Átvehető a 
Polgármesteri hivatalban! 
________________________________ 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

JELZŐRENDSZERES ÉS HÁZI  

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

 
Az önkormányzattal együttműködve a 
Megmentő Kht. Help Box elnevezéssel 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
keretében olyan rendszert működtet, 
amellyel egy gombnyomással segítséget 
kérhetnek otthonról mindazok, akik bajba 
jutottak, rosszul érzik magukat, mentőre 
vagy orvosra van szükségük.A Help Box 
rendszer használata nagyon egyszerű, 
teljesen ingyenes és abszolút megbízható. A 
működtetés technikai feltétele, hogy legyen a 
lakásban telefonvonal.A szolgáltatást 
térítésmentesen igénybe vehetik a 65 éven 
felüliek, a fogyatékkal élők, a tartósan 
betegek, vagy akinek a háziorvos javasolja. 
A Megmentő Kht tevékenységi körébe 
tartozik a fenti távfelügyeleti segítségnyújtás 
mellett a személyes gondoskodást biztosító 
szociális ellátás nevezetesen a 

Házi segítségnyújtás. Ez az ellátási forma 
azok számára ajánlott, akik otthonukban 
önmaguk ellátására saját erőből nem képesek 
és róluk nem gondoskodnak.  

Szolgáltatásaink: 
 bevásárlás, 
 meleg étel biztosítása, szükség esetén 

főzés, etetés, 
 orvoshoz kísérés, orvos házhoz 

hívása, gyógyszer adagolása, 
kiváltása, 

 lelki gondozás 
 higiénés szükségletek kielégítése, 
 lakás rendben tartása, 
 tüzelő bekészítése, begyújtás. 

2009. évben a Megmentő Kht  az ellátást 
ingyenesen szolgáltatja. 

Fontos tudnivaló, hogy a két szolgáltatás 
együtt is és külön külön is igényelhető. 
 
Bővebb információ :Horváthné Bertha 
Eszter:06-20/2005076                    
vagy a Megmentő Kht helyi vezető 
gondozójától: 
Karácsonyi Ibolya: 0620 487 0372        
 
____________________________________________________ 
 
 

Az Őszirózsa Nyugdíjasklub tagjai 
vidám jelmezes bállal zárták a farsangi 

időszakot. 

 
 

mailto:kultur.kophaza@mailmax.hu
http://www.kophaza.hu/
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Óvodai Hírek 
 

FIGYELEM! 
A beiratkozás 2009.03.25.-26.-án lesz a 
kópházi Napközi Otthonos Óvodában. Várjuk 
azokat a gyerekeket, akik 2009.09.01. és 
2010. 08.31. között töltik be a harmadik 
életévüket. Kérem hozzák magukkal 
gyermekük születési anyakönyvi kivonatát, és 
az oltási könyvet. 
Az óvodavezetői irodában várok mindenkit 10 
és 12 óra között. 
 
                                            Farkas Leventéné                                            

                                                                                                     óvodavezető            
 

Kedves Kópháziak! 
 

 
 

2009.04.03.án az óvoda Alapítványa 
Húsvéti vásárt rendez! 

Kérünk minden lakost, látogasson el 
vásárunkba, amit jó idő esetén a Petőfi 

téren, rossz idő esetén a 
Kultúrotthonban tartunk. 

A vásár 7 órától 15 óráig tart . 
 Szebbnél szebb, színes tojások közül 

válogathatnak majd. 
 

Előre köszönünk minden vásárlást!                            
Az Alapítvány kuratóriuma 

 

 

Iskolai hírek 
                      

EGÉSZSÉGNAP  
az iskolában 

 
“Mindannyiunknak hatalmunkban áll 
választani egészség és betegség, gazdagság és 
szegénység, szabadság és szolgaság között. A 
miénk a döntés, nem pedig bárki másé.” 
(Richard Bach: Illúziók) 
 
Hogy megkönnyítsük Önöknek a választást, 
alapítványunk, a Kópházi Általános Iskola 
Tanulóiért Közalapítvány elindít egy újabb 
kezdeményezést, amellyel hozzásegítjük a 
falu lakosságát és az érdeklődőket, hogy egy 
napot szenteljenek az egészségüknek. Semmi 
mást nem kell tenniük, minthogy ellátogatnak 
intézményünkbe 2009. április 4- én, 
szombaton.  

Mit nyújthatunk mi Önöknek? 

A délelőtti órákban az iskola tanulói 
tanáraikkal együtt sportvetélkedőn, rövid 
előadásokon vesznek részt, ahol a tanulók 
pontos információt kapnak arról, miért fontos 
az egészséges táplálkozás, mit kell 
megtenniük azért, hogy testük és lelkük jól 
fejlődjön. A délután a felnőtteké lesz. A 
Magyar Vöröskereszt intézményünkben 
szervezi a tavaszi véradást, ahová minden 
rendszeres véradót szeretettel meghívunk. 
Természetesen itt is rendelkezésünkre állnak 
majd szakorvosok és gyógyászattal 
foglalkozó cégek, hogy minél sokrétűbb és 
áttekinthetőbb képet kapjanak a helyes útról, 
ami az egészséges élethez vezet.  
Forgószínpadszerűen tartunk Önöknek 
bemutatókat és előadásokat, sőt emellett 
minden érdeklődő ingyenes vércukorszint, 
vérnyomás és látásvizsgálaton vehet részt. A 
nap végén pedig egy közös sétára hívjuk a 
gyerekeket, az ifjúságot, az aktív dolgozókat 
és nem utolsósorban a nyugdíjasokat-  a 
faluban.  
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A részletes programról tájékoztatót 
kapnak majd a címükre! 

 
Próbáljunk együtt eltölteni egy napot 

az egészségünk érdekében! 
________________________________ 

Mi a jóga? 

A felületes szemlélő számára, vagy első 
látásra, tornagyakorlatok sorozata. Van benne 
nyújtózkodás és törzscsavarás. Van benne 
hanyattfekvésben lábemelés és fejenállás. Van 
benne könnyen elsajátítható, egyszerű és van 
benne sok gyakorlást igénylő, bonyolult 
testhelyzet. A jóga jellegéből adódóan, bárki 
gyakorolhatja, nemtől, kortól és testalkattól 
függetlenül. A gyakorlatok az élettani 
hatásaik figyelembevételével sajátosan 
vannak összeállítva. A végrehajtásuk módja - 
ütemezésében és a légzéssel való 
összehangoltságában - különleges. Kiválóan 
alkalmas a mozgásszegény életmód, az 
egyoldalú vagy kötött sporttevékenység, vagy 
a fizikai és szellemi kifáradással járó munka 
egészségre káros hatásainak ellensúlyozására. 
A jóga gyakorlatai megmozgatják, és 
kiegyensúlyozott működésre ösztönzik a test 
izmait, izületeit, a csontrendszert, a belső 
szerveket, az érrendszert és az agy sejtjeit. 
Hatásuk révén javíthatod egészségedet, 
harmonizálhatod testsúlyodat, légzésedet, 
vérkeringésedet és növelheted szellemi 
teljesítőképességedet. Speciális gyakorlatok 
révén jótékony hatást gyakorolhatsz bőröd 
szépségére, szexualitásodra, idegrendszered 
működésére is. A jóga foglalkozik a lelki 
életed harmóniájával is. Meditatív 
gondolatok, relaxációs mondatok és szellemi 
tanítások révén érzelmi életedre és ezáltal 
környezetedre és a környezeteddel való 
kapcsolatodra is jótékony hatást gyakorol. 
Javíthatod a családtagjaiddal és más 
emberekkel való jó viszonyodat. Tehát a jóga 
egy tervszerű, különleges élettani hatásaik 
figyelembevételével összeállított, testi-, 

lelki-, és szellemi gyakorlatok sorozata, 
amit bárki gyakorolhat, és segítségével 
megőrizheti, javíthatja egészségét, 
harmóniáját, ellenálló és teljesítő 
képességeit. 

A jóga ez, és ennél jóval több! 

Gyere Te is jógázni! 

1 alkalom (kb. másfél óra) 500.-Ft.           
Helye: Művelődési Ház Kópháza            
Időpont: igényeidhez igazítjuk!             

Min. 5 fő esetén már indul! 

További információk: Gné. Varga 
Anita:20/3599831vagy munkaidőben 

531-038/16 mell. telefonszámon. 

 
____________________________________________________ 

 
 

 

Hagyományteremtő szándékkal jó 
hangulatú Batyus bált rendezett a helyi 

önkormányzat február 21-én. 
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Húsvét 

A húsvét a keresztények egyik legfontosabb 
ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz 
eljövetelének ünnepe is, melyet március vagy 
április hónapban (a Hold állásának 
megfelelően) tartanak. A Biblia szerint Jézus 
– nagypénteki keresztre feszítése után – a 
harmadik napon, vasárnap feltámadt. 
Helyettes áldozatával megváltotta minden 
ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet 
aratott a halál felett. Az eredetileg zsidó 
ünnep (héberül pészah) az egyiptomi 
fogságból való szabadulás ünnepe volt. A 
húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség 
idején tartott termékenységi ünnepekkel is, 
melynek elemei a feltámadás, az újjászületés. 

A húsvét időpontja 

A nyugati kereszténység húsvétja mindig 
március 22. és április 25. közé esik (beleértve 
a határokat is). A következő nap, húsvét hétfő 
legtöbb keresztény hagyományú államban 
hivatalos ünnep.A húsvét és a hozzá 
kapcsolódó ünnepek a mozgó ünnepek közé 
tartoznak, azaz nem esnek a julián naptár 
szerinti év ugyanazon napjára minden évben. 
A Nap mozgása mellett a Hold mozgásától is 
függ a dátum némileg a héber naptárhoz 
hasonló módon. A húsvét helyes időpontja 
gyakran vita tárgya volt.Az első niceai zsinat 
325-ben határozott úgy, hogy az egyház tagjai 
a húsvétot ugyanazon a vasárnapon 
ünnepeljék, éspedig legyen a keresztény 
húsvét időpontja a tavaszi napéjegyenlőség 
utáni első holdtöltét követő vasárnap. Sajnos 
ennek meghatározására nem jelöltek ki 
módszert, így például az alexandriai és a 
római pátriárka alá tartozó egyházrész 
másképpen számította a húsvét időpontját. 
Később a VI. században Dionysius Exiguus 
alkotott egy olyan eljárást, amely azóta is az 
alapját képezi a húsvét időpontja 
kiszámításának. 

 

A név eredete 

Húsvét, az azt megelőző időszak, Jézus 
sivatagi böjtjének emlékére tartott 
negyvennapos böjt lezárulását jelzi. A böjt 
után ezen a napon szabad először húst enni. A 
böjt utolsó hetének neve: nagyhét, a húsvét 
utáni hét húsvét hete, egyes magyar 
vidékeken fehérhét – fehérvasárnapig tart.A 
húsvét héber neve a pészah. A szó kikerülést, 
elkerülést jelent, utalva arra, hogy a halál 
angyala elkerülte a zsidók, bárány vérével 
megjelölt házait. Innen származik a ritkábban 
használt angol név, a passover is. A kifejezés 
az ünnep magyar nevében nem található meg, 
de Csíkményságon a húsvéti körmenet neve: 
kikerülés.Az angol Easter a német Oster 
szóval együtt keresendő. Őse egy germán 
istennő, Ostara a tavasz keleti (v.ö. angol 
East, német Ost) úrnője, ünnepe a tavaszi 
napéjegyenlőség idején volt. 

 Vazam 
 
O, kako lipo ti zvonu 
malene crikvice zvoni, 
o,kako slatko pjevaju 
i milo glušu nam oni: Aleluja! 
 
A ljudi veselo idu 
noseći najlipše želje, 
jer su jim vazmeni zvoni 
donesli sriću,veselje: Aleluja! 
 
Sve pjeva,sve se veseli, 
lice od radosti sijeva, 
mrvunac,drveće, trava, 
i ptica u zraku pjeva: Aleluja. 
 
 
Az újságot szerkesztette: Kópháza Község Önkormányzata  
Az újság az Ügyrendi Bizottság jóváhagyásával készül  
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„A tízezer mérföldes utazás is egyetlen 
lépéssel kezdődik.” 

(kínai közmondás) 
 

2007- szeptemberében tette meg a kópházi iskola 
annak a hosszú útnak az első lépését, mely –
remélhetőleg – ahhoz vezet, hogy gyermekeink, 
unokáink még sokáig értik, beszélik Kópházán a 
horvát nyelvet. 
A Nakovich Mihály kántortanítóról elnevezett 
iskolánk-amely ebben az évben 130 éves fennállását 
ünnepli- névadójához hűen – alapvető feladatának, 
sőt kötelességének tartja, hogy az alapismeretek 
átadásán túl a horvát nyelv megőrzésében, 
átörökítésében is élenjáró szerepet vállaljon. 
Ezért-mintegy 1,5 évnyi előkészítő munka után- 2 
évvel ezelőtt  (felmenő rendszerben) bevezettük a 
horvát nemzetiségi kétnyelvű oktatást.  
Hogy ez a folyamat valóban sikeres legyen, és 
valóban élő, lélegző HORVÁT ISKOLA legyen a 
mienk, intézményünk valamennyi pedagógusa –
immár 2. éve- aktívan tanulja a horvát nyelvet.  
Ehhez külön segítséget jelent, hogy már a bevezetés 
évében támogatta munkánkat a zágrábi egyetem, és 
végzős hallgatókat küldött 1-1- szemeszterre 
iskolánkba. 2007-ben 2 fiú, 2008-ban 1 lány, most 
pedig 2 végzős diáklány segíti az oktató-nevelő 
munkát. A diákok óráit, a pedagógusok 
nyelvtanulását, a középiskolások nyelvvizsgára 
történő felkészítését, az érdeklődő lakosság nyelvi 
törekvéseit horvát anyanyelvi tudásukkal segítik. 
Külön öröm, hogy szépen, tisztán és érthetően 
beszélik a nyelvet és nyílt, barátságos 
természetükkel pillanatok alatt kapcsolatot tudtak 
kialakítani a legzárkózottabb gyerekkel és 
felnőttel is. Aki valaha is nyelvet tanult tudja, hogy 
milyen fontos a nyelvi folyamatban a tanár elfogadása 
és annak hitelessége.  
A 2 zágrábi  végzős bekapcsolódik a délutáni 
nyelvórákba (azokba is, amelyek most folynak) 
illetve lehetőség van új csoportok indítására is. 

 

 
Prvi doživljaj…. 
 
Iako je prošlo tek tjedan dana od našeg dolaska u 
Koljnof, prepune smo pozitivnih dojmova i to 
prvenstveno zbog velike gostoljubivosti mještana i 
naših domaćina. Kada smo se upustile u ovu 
svojevrsnu avanturu ponijele smo sa sobom 
optimizam i poneka očekivanja. Na našu veliku 
radost ta očekivanja su se ubrzo i ostvarila. Već u 
prvom danu našeg boravka imale smo priliku 
upoznati prof. Đuru Vidmarovića koji nas je 
oduševio svojim angažmanom i znanjem o 
mađarskoj gradišćanskoj manjini, te nam dao neke 
korisne smjernice. Na samom putovanju za Koljnof 
svojom požrtvovnošću i golemim entuzijazmom dr. 
Franjo Pajrić dao nam je koristan povijesni pregled 
Hrvata koji žive na ovom prostoru, te nas suočio i 
sa jezičnim nedaćama koje danas prožimu ovaj 
kraj. Tom uvertirom uvelike nam je pomogao da 
dokučimo naš primarni zadatak ovdje. Dolaskom u 
OŠ Mihovil Naković susrele smo se s gospođom 
ravnateljicom Agnes Sarkozi koja nas je izuzetno 
ljubazno dočekala, upoznala nas sa cijelim 
nastavničkim kadrom, te nas uputila konkretno u 
naše zadatke. Trenutačno  sudjelujemo na svim 
satovima hrvatskoga jezika sa učiteljicama Ingrid i 
Katicom s kojima također lijepo surađujemo. Djeca 
u školi su jako draga i simpatična, a mi ćemo se 
kroz vrijeme provedeno u Koljnofu potruditi da ih 
što više zainteresiramo za hrvatski jezik i kulturu. 
Skoro svaki dan individualno podučavamo 
nastavnice koje su voljne naučiti hrvatski jezik, i to 
nas jako raduje. Ponekad kada treba pomoći tu 
smo da olakšamo jezične poteškoće i vašim 
koljnofskim maturantima vježbajući hrvatski 
standardni jezik. Ne možemo a da se ne zahvalimo 
našim Hrvatskim studijima koji su nam omogućili 
dolazak ovdje, i gospodinu Franji koji je realizirao 
mnoštvo detalja oko našeg dolaska. Nadamo se 
ćemo ispuniti sva vaša očekivanja, a mi smo 
zasigurno već sad bogatije za jedno veliko životno 
iskustvo! 

 
Ana Zujić i Maja Lozo    
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