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Májusfa Májusfa 

A fiatalság tavaszi örömünnepe május 
elseje, a májusfa állításának ideje. A 
májusfa, a zöld ág a természet 
megújhodásának a szimbóluma, és 
legtöbb esetben az udvarlási szándék 
bizonyítéka, szerelmi ajándék is. A XV. 
századtól kezdődően szólnak forrásaink 
májusfa állításáról, az idegen eredetű 
szokás azonban bizonyosan régebbi. 

A természet újjászületésének 
szimbóluma, az ifjúság tavaszi 
szokásainak Európa-szerte ismert 
szimbolikus kelléke a zöld ág. A májusi-
pünkösdi ünnepkör történelmi kapcsolatai 
következtében egyaránt tükrözi a 
természet ciklikus változásaihoz fűződő 
mágikus-praktikus elképzeléseket és a 
naptári év egyházi, vallási mozzanatait. 

A májusfa sudár, a törzsén gallyaitól 
megtisztított, hegyén lombos fa vagy szép 
növésű ág. A legények éjszaka vágták ki 
az erdőn, és hajnalra állították fel a helyi 
szokásnak megfelelően minden lányos 
ház elé együttesen, vagy mindenki a maga 
szeretője háza elé. Sok helyütt csak a bíró 
és a pap háza, esetleg a templom előtt 
állítottak fel egyetlen magas májusfát, a 
lányos házak udvarán kisebb fa díszelgett. 
A májusfákat szalagokkal, 
zsebkendőkkel, virágokkal, teli üveg 
borral, hímes tojással stb. díszítették föl, 
mielőtt a földbe beásták, vagy a 
kapufélfára, kútágasra felszögezték volna.  

 

 

 

 
 

XII.évfolyam 2. szám Kópháza Község Önkormányzatának tájékoztatója  

A fa kivágása, hazaszállítása inkább 
titokban történt éjszaka, hajnali 
feldíszítése is inkább a legénybanda 
közös, bizalmas feladata volt. A reggelre 
díszelgő májusfa kiállítása, nagysága stb. 
számos helyen szokásos magyarázatra 
adott okot: ki-kinek udvarol, kinek 
állítottak szebb fát, kinek a májusfáját 
csúfította el reggelre a haragosa stb. 
A májusfa állításának szokását városon is 
ismerték, ismerik ma is. 

 

 
      

                   Meghívó 
 
 
Szeretettel meghívjuk a község 
lakosságát, 2010. május 29-én, 
szombaton este 18 órára a Petőfi 
térre, zsíros kenyér partival 
egybekötött májusfa kiszedési 
ünnepségünkre. Ezúton mondunk 
köszönetet Payrits Attilának aki 
idén is biztosította számunkra a fát. 
A jó hangulatról a helyi tambura 
zenekar és DJ Petya gondoskodik. 
Mindenkit szeretettel várunk! 
 

Kópháza Község 
Önkormányzata 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 
 

Tisztelt Vasút-, Savanyúkút utca és Kerti sor 
lakói ! 
 
Utcáikban várhatóan 2010. július 15-én 
kezdődnek a csapadékvíz elvezetési 
munkálatok. Kérjük Önöket hogy a házak 
előtt kialakított virágágyásokból a növényeket 
–amelyekre szükségük van – más helyre 
átültetni szíveskedjenek, mert a munkák során 
minden növény  eltávolításra kerül. 
_____________________________________ 
 
Figyelem! Változás! 
 
Az Önök által kezelt sírhelyek felújítása, 
karbantartása során gépkocsival a temetőbe 
való bejutás rendje az alábbiak szerint 
változik: 
Amennyiben gépkocsival szándékozik a 
temető területére bemenni, hivatali időben 
illetve hétvégére előzetes egyeztetés után a 
polgármesteri hivatalban lehet a kapukulcsot 
átvenni. 
Egyben megkérjük Önöket, hogy a lebontott 
sírköveket és törmeléket elszállítani 
szíveskedjenek!  
_____________________________________ 
 
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a 
Központi Statisztikai Hivatal a 2010. évi 
XXIV.törvény előírásai alapján Általános 
mezőgazdasági összeírást hajt végre 2010 
június 01-21 között. Az összeírók valamennyi 
településen gyűjtik az adatokat, amelyeket a 
statisztikai törvény rendelkezései szerint 
kizárólag statisztikai célra használhatók. Az 
adatszolgáltatás kötelező! Kérjük fogadják 
bizalommal az igazolvánnyal ellátott 
összeíróinkat, legyenek segítségükre az 
összeírás  gyors és szakszerű 
lebonyolításában. 
Ingyenesen hívható zöld szám: 06 80 200 224 
Tisztelt Lakosság ! 

 
 Minden háztartásba kézbesítésre kerültek a 
választásra jogosult állampolgárok számára a 
„Kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti 
kérelem” nyomtatványok. Kérjük legkésőbb 
2010. július 15-ig a kitöltött íveket juttassák el 
személyesen vagy postai úton a Polgármesteri 
hivatalba.( A földszinten található 
gyűjtőládába kell bedobni.) 
_____________________________________ 
 
 

A VÉGTELEN TÉR SZÍNJÁTSZÓ 
TÁRSULAT 

 
 
Immáron 3. éve, hogy a soproni Deák Téri 
Általános Iskolában, Bajzik Dóra és férje a 
kópházi származású Szántó Ferenc 
vezetésével, a színház misztériumával 
ismerkedhetnek a fiatalok.  
Dóri és Feri a Soproni Petőfi Színházban, a 
Jászai Díjas színművész, Mikó István 
Színműhelyének voltak tagjai éveken 
keresztül, ahol kiváló színészektől tanulhatták 
a színészmesterség jellemformáló világát.  
Hála Istennek, azóta sem szűnt meg a 
színésztanáraikkal való rendkívül jó és 
szeretetteljes viszony. 
A szerzett tapasztalatokat és élményeket 
megbecsülve, önzetlen lelkesedéssel 
továbbadják az érdeklődő, kíváncsi kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt. 
Nagy kihívás mindenki számára, hogy az 
ügyesebbek még fellépésekkel is 
gazdagodhatnak, ahol megmutathatják 
magukat családtagjaiknak, barátaiknak, hogy 
mit tudtak elsajátítani a tanultakból, hozzátéve 
saját jellemük, karakterük. 
Tavaly nagy sikert aratott A Szív Titkának 
Szelencéje című darab, amit Szántó Ferenc írt. 
Barátaik, művészek és tanárok is együtt 
játszottak a vegyes korosztályú fiatalokkal, 
ami igen megtisztelő mindnyájuknak. 
Idén is írt Feri egy színdarabot a címe: 
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A Habcsók Király és a Csokoládé Birodalom 
Rejtélye, egy izgalmas több mint 2 órás 
kalandtörténet. 
Ebben a színdarabban is a legjobb 
növendékek mellett, például Mikó István és 
Boros Zoltán művészek is vállaltak 
karakterhangot. 
Céljaik között szerepel, hogy egyszer 
felléphessenek a Soproni Petőfi Színházban. 
Az idei évben még nem kaptak engedélyt, 
hogy nem kérve anyagi díjazást előadhassák 
jobb körülmények között műsoruk. 
A Kalandtörténettel vidékre készülnek. 
Feri és Dóri úgy hiszi, hogy a színjátszás nem 
csak „játék”, hanem a gyermekekben rejlő 
pozitív jellemvonások megszilárdítása a mai 
lélektelen számítógép uralta világban. 
Aki úgy gondolja, megismerkedne a 2010. 
szeptemberében folytatódó, és induló 
korosztályokra bontott színjátszó társulat 
foglakozásaival, az jelentkezhet a megadott 
telefonszámokon. 
Tel: 06/70315-54-98 és 06/70/364-86-88 
 

ISKOLAI HÍREK 
 

Ez történt az iskolában…. 
 
„Belőle nőttem én, mit fatörzsből gyönge ága, 
S remélem, testem is majd e földbe süpped el. 

Itthon vagyok.“ 
 
Április 23-án ünnepeltük iskolánk 
fennállásának 130. évfordulóját. Erre az 
eseményre egész évben készültünk. A 
gyerekek riportot készítettek idős emberekkel, 
tanárokkal, osztályonként kiállítás rendeztek a 
régi iskolaélettel kapcsolatos tárgyakból, 
emlékekből, maketteket, rajzokat készítettek 
az iskola épületéről végül egy iskolatörténeti 
vetélkedőn mérték össze a csapatok a 
tudásukat. 
A megemlékezés estéjén tömve volt a kópházi 
iskola aulája. Eljöttek az intézmény volt 
tanárai, dolgozói, diákjai és szép számmal 
jöttek meghívott vendégek Horvátországból 

és Ausztriából is. Az iskola diákjai versekkel, 
dallal köszöntötték a megjelenteket, majd egy 
színdarabot láthatott a közönség Nakovich 
Mihály kántortanító életéről. Fergeteges sikert 
arattak a kis táncosok és a legifjabb 
tamburások. Érdeklődéssel néztük végig az 
iskola 130 évét bemutató kisfilmet is. Az 
ünnepségen Török Pista bácsi-volt 
igazgatónk- meghatottan emlékezett a 
Kópházán töltött időkről. Végül Ady Endre. 
Üzenet egykori iskolánkba című versét 
hallhatták a megjelentek, majd zárásként a 
tamburásokkal együtt énekelte a közönség a 
Za svaku dobru rič című megható dalt. 
A honismereti szakkörösök Póczáné Németh 
Alojzia tanárnő vezetésével egy régi tantermet 
rendeztek be, ahol még nádpálcát tartó tanító 
életnagyságú figurája is ült a katedrán! A 
mellette lévő teremben az iskola régi 
dokumentumait, az úttörőélet képeit, tárgyait 
és egyéb emlékeket tekinthették meg az 
érdeklődők. 

 

Üzenet egykori iskolámba 

szerző: Ady Endre 

 
Június volt s ujjongtunk, nincs tovább, 
Most gyertek szabad mellű örömök 
S pusztuljatok bilincses iskolák. 
 
De elcsitult a jókedv-förgeteg 
S helyére ült a döbbent némaság: 
Köröttünk már az Élet csörtetett. 
 

http://hu.wikisource.org/wiki/Szerz%C5%91:Ady_Endre
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Óh, ifjui, szent megjózanodás, 
Komoly, nagy fény, hős férfiú-szerep, 
Emléketek ma is milyen csodás. 
 
Hős harc az Élet és megélni szép, 
Ha hozzáedzik tüzes szív-kohók 
Ifjú vitézlők lengeteg szivét. 
 
Ha élet zengi be az iskolát, 
Az élet is derűs iskola lesz. 
S szent frigyüket így folytatják tovább. 
 
Én iskolám, köszönöm most neked, 
Hogy az eljött élet-csaták között 
Volt mindig hozzám víg üzeneted. 
 
Tápláltad tovább bennem az erőt, 
Szeretni az embert és küzdeni 
S hűn állni meg Isten s ember előtt. 
 
Június van s nagyon magam vagyok 
S kisértenek élt éltem árnyai 
S az elbocsátó iskola-padok. 
 
S én, vén diák, szívem fölemelem 
S így üdvözlöm a mindig újakat: 
Föl, föl, fiúk, csak semmi félelem. 
 
Bár zord a harc, megéri a világ, 
Ha az ember az marad, ami volt: 
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák. 

Április 23-25-én iskolánk vendégei voltak a 
buseveci partneriskolánk tanárai és diákjai.  
Szombaton kirándulást tettünk Veszprémbe, 
ahol a régi városrészt és a várat néztük meg. 
Iskolánk a látogatást szeptember 3. hétvégéjén 
viszonozza. 
 
Április 28-án horvát projektnapra láttuk 
vendégül a soproni Széchenyi gimnázium 
kempteni testvériskolájának diákjait. 
Tanulóink német nyelvű prezentációban 
mutatták be az iskolát, majd a táncosok és a 
tamburások műsorát élvezhették a kempteni 
diákok. Utána közös tánc- és énektanulás 

következett. Valamennyien feledhetetlen 
élményekkel gazdagodtunk! 
 

 
 
Május 9-én Felsőcsatáron a GRAJAM 
énekversenyen iskolánk vitte el mindkét 
kategóriában a nívódíjat: a 2 győztes: Payrits 
Silvana és Karmella. Kategóriájában 3. 
helyezést ért el Neubauer Natália. 
Gratulálunk! 
 
Iskolánk diákönkormányzata papírgyűjtést 
szervezett, melyből mintegy 60.000 ft 
bevétele lett az intézménynek. Ebből kerti 
padokat és asztalokat szereztünk be. A Szülői 
munkaközösség egy kerti pavilonnal is 
megörvendeztette a gyerekeket, mely azóta is 
kedvelt pihenőhelyük. Köszönjük! 
 
A tavaszi szünet előtt rendezte meg az alsós 
munkaközösség-immár 3. alkalommal- a 
„Fürge Lábak” sportvetélkedőt, mely a 
környék iskolásai körében egyre kedveltebb. 
Ezért kistérségünk idén vándorserleget 
indított útjára, melyet a nyertes csapat őrizhet 
a következő versenyig. Idén 9  nyolcfős 
csapat jelentkezett. Legnagyobb örömünkre a 
kupát a kópházi csapat nyerte, így  nálunk 
maradhat ebben az évben a kupa! 
 
Az újságot szerkesztette: Kópháza Község Önkormányzata  
Az újság az Ügyrendi Bizottság jóváhagyásával készül  
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TOVÁBBI PROGRAMOK: 
Május 
30. 

Elsőáldozás 

Június 
5. 

Bérmálás 

Június 
6. 

Pedagógusnap 

Június 
10. 

Gyereknap 

Június 
11. 

Ballagás 

Június 
17. 

Tanévzáró ünnepség 

Június 
14-20. 

Horvát tábor az iskolában 

Június 
20-27 

Országos horvát tábor 
Horvátországban Pag szigetén 

Június 
28-júl.2. 

Tábor a kópházi tájházban 

 

Grajam u Gornjem Četaru 
 

 

GORNJI ČETAR — Kako je naglasila i sama 
direktorica Németh, ova priredba Grajam - 
Gradišćanska jačka mladih je važna za gajenje 
hrvatskoga jezika i za očuvanje hrvatske 
kulture. Kao gosta je mogla pozdraviti i 
Marka Steinera iz Hrvatskoga Židana, ki je u 
prošlosti bio redovito sudionik Grajama. On 
je otpjevao svoju pobjedničku jačku pri 
ljetošnjem Grajamu u Cogrštofu u Austriji. 
Dica su se naticala u dvi grupa a to od 1. - 5. 
razreda a u drugoj grupi su bili školari 6., 7. i 

8. razreda osnovnih škol. Došla su dica iz 
Koljnofa, Unde, Prisike, Hrvatskoga Židana, 
Narde, Gornjega Četara, Sambotela i 
Petrovoga Sela. Stručni žiri, ki je imao opet 
težak posao, se sastojao od poznatih ličnosti 
Hrvatov u ugarskom dijelu Gradišća: Jolika 
Kočiš, bivša učiteljica iz Petrovoga Sela, 
Zorica Móricz Timar, pjevačica Pinka banda i 
Ritam caffea, Rajmund Filipović, pjevač 
Pinkice i Ritam caffea kao i Szabolcs Németh, 
bubnjar Ritam caffea i grupe Erika Škrapića. 
Kako je rekla predsjednica žirija, nije lako 
jačiti pred ovakvom brojnom publikom, ali 
natuknula je neke sitnice na ke moraju drugo 
ljeto bolje paziti naticatelji. Konačni rezultat 
je postao sljedeći: Narodna jačka 1. kategorija 
— brončana medalija: Laura Timar (Petrovo 
Selo) sreberna medalija: Dalma Gosztom 
(Unda) zlatna medalija: Barbara Szabo 
(Petrovo Selo) Moderna pjesma: brončana 
medalija: Natalija Neubauer (Koljnof) 
sreberna medalija: Laura Timar (Petrovo 
Selo) zlatna medalija: Dalma Gosztom 
(Unda). Nivo nagradu u ovoj prvoj kategoriji 
je dobila Karmela Pajrić školarica 1. 
razreda OŠ »Mihovil Naković« iz Koljnofa. 
Ona, premda je bila najmladja, bez poteškoć 
je otpjevala narodnu jačku „Sestrica je brata“ 
i modernu „Djevojka sa sela“ od Severine. U 
drugoj kategoriji kod narodne jačke su se 
postigli sljedeći rezultati: brončana medalija: 
Eszter Németh (Narda) sreberna medalija: 
Ana Petovari (Sambotel) zlatna medalija: 
Vivien Fülöp (Unda) Moderna jačka: 
brončana medalija: Vivien Kiss (Gornji Četar) 
sreberna medalija: Ana Pataki (Petrovo Selo) 
zlatna medalija: Vivien Fülöp (Unda). Kod 
nivo nagrade u ovoj kategoriji žiri je 
jednoglasno donesao odluku i predao nagradu 
Silvani Pajrić iz Koljnofa, ka je bez ikakovih 
dvojbov bila najuspješnija i najsigurnija na 
pozornici ča se tiče pjevanja i interpretacije. 
Ona je otpjevala od ET pjesmu „Svirajte mi 
tužne...“ Kako smo doznali kod dodiljenja 
nagradov od predsjednika Društva 
gradišćanskohrvatske mladine u Ugarskoj, 
Rajmunda Filipovića, će na festivalu u 
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organizaciji Dgmu-a Silvana Pajrić svoju 
pobjedničku jačku otpjevati sa živom 
muzikom u Hrvatskom Židanu 23. oktobra 
ovoga ljeta. Uz brojne nagrade su dica od 
Marije Pilšić dostala i ulaznicu na »Šokačku 
rapsodiju«, ka će se održati 17. maja u 
Budimpešti. Direktor Croatice je ponudio i 
CD-snimanje — sada jur u novoj zgradi 
Croatice. Kako je na kraju programa najavila 
direktorica Magdi Németh 2011. ljeta će 
Grajam u Gornjem Četaru imati jubilej na 
koga jur sada poziva škole i školare iz 
Gradišća.  

I.K. 

Lehet így is……… 

 

Példaértékű az Ikva-parti lakópark lakóinak 
összefogása, amelyet környezetük és a 
patakpart csinosítására fordítanak. 
Szabadidejükben nekiláttak és a patakpart 
rendbetételéhez fogtak. Füvet nyírtak, padokat 
állítottak és 2009 év végén gondoltak egy 
nagyot és megpályáztak 45 db vérszilvafát, 
amelyet meg is nyertek. Ásót és gereblyét 
fogott kicsi és nagy, és elültették őket szépen 
sorban egészen a játszótér végéig. A csapat fő 
mozgatórugói Kmett Károly és Németh 
Kálmánné-Böbe, ők voltak akik megírták a 
pályázatot és folyamatosan tájékoztatták az 
önkormányzatot az aktuális helyzetről. Ezúton 
is köszönjük mindenkinek, aki munkájával 
vagy bármilyen más módon hozzájárult ahhoz 
,hogy környezetünk szebb legyen. 

               Kópháza Község Önkormányzata                                      

Egészség 
 

Hasznos tanácsok kullancsok ellen 

Tavasszal a kullancsok jelentik az egyik 
legnagyobb veszélyt a természet örömeit 
élvezők számára. A kórokozókkal szennyezett 
élősködők okozta megbetegedések áprilisban 
kezdenek megszaporodni, a legtöbb 
fertőzés pedig május - június - július  
hónapokban fordul elő. Minél rövidebb ideig 
van a bőrben, annál kisebb a kockázat. A 
kullancsok világszerte kb. 300 betegséget 
terjesztenek, de csak töredékük veszélyes az 
emberre. A kullancsok nemcsak az 
aljnövényzetben gazdag erdőkben, erdei 
tisztásokon, hanem a városi parkokban is 
előfordulnak. Kedvez nekik a magas 
páratartalom. Mivel azonban a fényt, a 
szárazságot, valamint a meleget nem 
kedvelik, rejtőzködve élnek.  A legtöbb 
fertőzés tavasszal és nyár elején fordul elő, 
azonban van egy második szezon is, amely 
kora ősszel, szeptember-október környékén 
kezdődik. Hazánkban csak néhány fertőzés, a 
vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás (az 
ún. kullancs encephalitis) és a baktérium 
okozta Lyme-kór fordul elő nagyobb 
számban. A betegségek kialakulása leginkább 
a kullancscsípés megakadályozásával 
kerülhető el. Régi Őrségi (az Őrségben élünk, 
rengeteg kullanccsal,de itt senki nem fél...már 
hozzánk tartoznak!) kullancs eltávolítási 
technikát szeretnék Önökkel megosztani!A 
belénk fúródott kullancsot minden erőszak 
nélkül egy szál gyufával könnyedén 
eltávolíthatjuk!Nyálazzuk meg a gyufa 
fejét,majd közvetlenül a kullancs teste mellett 
lassan körözzünk, mintha kenegetnénk. A 
kullancs pár másodperc múlva átmászik a 
gyufára-mert nagyon szereti a foszforos 
illatot, képes elhagyni miatta a testünket! 
Lehet, ez nem tudományos eltávolítás, de a 
lehető   legemberségesebb, és biztosan mindig 
sikeres, sőt a kullancs feje még véletlenül sem 
marad bennünk! 
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