KÓPHÁZI HÍREK
XI. évfolyam 3. szám

Kópháza Község Önkormányzatának tájékoztatója

Tisztelt Kópházi Lakosok!
A képviselő-testület 2009. március 13-án
megalkotta
2009
évi
költségvetési
rendeletét, melyben 264.460. 000. forint
bevétellel, és kiadással tudtunk tervezni.
A költségvetés elkészítésénél legfőbb
feladatnak tartottuk az intézményeink
zavartalan működésének , valamint
valamennyi
pályázati
önrésznek
a
biztosítását.
A költségvetésünkben nevelési és oktatási
intézményeink fenntartására a normatíván
felül több mint 40. millió forintot kell még
az önkormányzatnak fordítania.
Az idei évben már öt pályázatot
nyújtottunk be. Tavaly sikertelenül
pályáztunk az óvoda épületének nyílászáró
cseréjére,idén újra pályázunk.
Az idei évben is pályázunk a nemzetiségi
kiegészítő támogatásokra, melyből egy
pályázat az iskola szakmai ellenőrzését és
egy pedig a nemzetiségi tankönyv ellátás
biztosítását szolgálja. Ezen pályázatokhoz
az önkormányzatnak nem kellett önerőt
biztosítani.
Pályázatot adtunk be a Petőfi tér részleges
felújítására.
Folyamatban van továbbá az iskola külső
szigetelésére, s az ezzel járó homlokzat
felújítására,
nyílászárócseréjére
és
fűtéskorszerűsítésére
a
pályázat
elkészítése.
Továbbra is szerepel terveink között a
művelődési
ház
felújítása,
melyre
hamarosan megjelenik a II. fordulóra kiírt
pályázata. Szeretnénk az idei évben is
bővíteni az óvoda udvari játékait. Május
31-én átadásra került a kiskópházi
játszótér, amelynek avató ünnepségén
bemutatkozott az iskola akrobatika csapata.
Fergeteges sikert arattak, köszönjük
agyerekeknek és felkészítő tanáruknak a
közreműködést.

2009. július

Szeretnénk a Kegytemplomtól a Mária
szoborig vezető utat karbantartani,
köztereinket, parkjainkat virágosítani,
fásítani , ezen munkákhoz természetesen a
lakosság
segítségét
is
kérjük.
Folyamatosan kaszáljuk közterületeinket, a
temetőt, újból kérjük a lakosságot, hogy
mindenki gondoskodjon a háza előtti
területről, valamint árkainak tisztításáról.
Elkészültek a Mező utca bevezető
szakaszának, és a Határőr utca felső
szakaszának
aszfaltozási
munkálatai,
melyet az önkormányzat saját erőből
finanszírozott. Tavasszal elkezdődött a
kiskópházi kerékpárút megépítése, s ezzel
együtt a 84. számú főútvonallal
párhuzamosan a kiskópházi oldalon a
gyaloghíd építése. A munkák várható
befejezése július vége, addig is kérjük és
köszönjük a lakosság türelmét.
Tavasszal újra megnyitott a községi
könyvtárt a Művelődési ház földszintjén, s
egyben kialakítottunk egy társalgó részt,
ahová mindenkit szeretettel várunk.
Folyamatosan szépítjük kultúrotthonunkat,
az idei év elején újra festettük a
helyiségeket.
Május első vasárnapján a Művelődési
Házban az óvodások és az iskolások
kedveskedtek az édesanyáknak ünnepi
műsorral, ezúton is köszönöm az óvónők
és tanárok a felkészítő munkáját.
A rossz idő ellenére jó hangulatban zajlott
a májusfa döntés köszönet érte Payrits
Attilának és a kópházi fiataloknak akik a
döntésnél közreműködtek, a Kópházi
tambura zenekarnak valamint Reinhoffer
Péternek akik a zenéről gondoskodtak.
Röviden ennyit az elmúlt néhány hónap
eseményeiről.
Kívánok mindenkinek kellemes nyarat és
jó pihenést!
Grubits Ferenc
polgármester
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Pályázati Felhívás!

Díjak: I. 5000.-Ft könyv utalvány és családi
mozijegy
II. 5000.-Ft könyv utalvány
III. családi mozijegy

Kópháza
Község
Önkormányzata
Fotópályázatot hirdet 12-20 éves korosztály
számára.
Pályázat témája: Nyári élményeim
Méret: 20X25 cm
Hátoldalra kérjük feltüntetni : nevet, lakcímet,
kép címét

Beküldési határidő: 2009. szeptember 15.
Cím: Polgármesteri Hivatal 9495 Kópháza Fő
utca 15. (levélben vagy személyesen)
Egresitsné Taschner Mónika
Tel.:531-038/16mell

Olyan pályaműveket várunk amelyen a
fiatalok fotókon keresztül mutatják be a nyár
legszebb vagy legviccesebb pillanatait.
Kizárólag kópházi fiatalok képeit fogadjuk el.

A beérkezett pályaműveket mindkét
esetben független zsűri bírálja el!

Önkormányzati Hírek

Díjak: I. 20000.-Ft vásárlási utalvány
II. 10000.-Ft vásárlási utalvány
III. 5000.- Ft vásárlási utalvány
Beküldési határidő: 2009. szeptember 15.
Cím: Polgármesteri Hivatal 9495 Kópháza Fő
utca 15.( levélben vagy személyesen)
Egresitsné Taschner Mónika
Tel.:531-038/16mell

Kópháza
Község
Önkormányzata
Rajzpályázatot hirdet óvodás és általános
iskolás korosztály számára.
Pályázat témája: évszakok
Méret: A4
Hátoldalra kérjük feltüntetni :nevet, lakcímet,
kép címét
Olyan pályaműveket várunk amelyek
szorosan kapcsolódnak az évszakokhoz és
ezen belül is a hónapokhoz,népszokásokhoz.
A rajzok bármilyen technikával készülhetnek ,
tempera, színes ceruza zsírkréta stb. Kizárólag
kópházi gyerekek képeit fogadjuk el. A
legjobb képek bekerülnek a 2010-es
falunaptárba.

~·~
Figyelem!
A képviselő testület 2009. június 26-i ülésén
határozatban változtatási tilalmat rendel el
külterületen és zártkertekben a rendezési terv
elkészültéig. A határozat értelmében tilos (a
Garában) kerítést építeni és minden
építményhez az építésügyi hatóság engedélye
szükséges.

~·~
Értesítjük a kedves híveket, hogy a
nagytemplomban július 02-án lesz az utolsó
szentmise, mivel megkezdődik a templom
belső felújítása. A munkálatok várhatóan
augusztus közepéig tartanak addig a miséket
a kistemplomban celebrálják.

Az újságot szerkesztette: Kópháza Község Önkormányzata
Az újság az Ügyrendi Bizottság jóváhagyásával készül

Könyvtárunkról
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könyvre van szükség és kb.1 héten belül
leszállítják.)
Ebben az évben a könyvtár bútorzata is
felújításra kerül erre 1.450800.- Ft-ot nyert az
önkormányzat, a Nemzeti Kulturális Alap
által meghirdetett pályázaton.

A Községi Könyvtár 2008. május 1-én
csatlakozott a Sopron-Fertőd Többcélú
Kistérségi
Társulás
mozgókönyvtári
ellátáshoz, a Széchenyi István Városi
Könyvtár vezetésével. Az új könyvtárhelység
a Művelődési Házban került kialakításra. A
kistérségi könyvtári megállapodás értelmében
a község minden évben meghatározott
normatíva alapján könyvállomány bővítést és
eszközfejlesztést végezhet el. Ebből a
normatívából készült el az új könyvtár 2008as évben. 2009-es évben a normatíva összege
1.180000.-Ft ebből fele eszközfejlesztésre a
másik fele pedig a könyvállomány
fejlesztésére
fordítandó.
A
szerződés
értelmében az összeget kizárólag a könyvtár
fejlesztésére lehet felhasználni. A normatíva
igénybevételének feltétele az integrált
szoftver használata, a 12 órás heti nyitva
tartás, megfelelő személyi és -technikai
felszereltség-legalább 1 gépen a szélessávú
internet elérhetőség biztosítása.
Az idei évben könyvtárunk nyitva tartása :
Hétfő: 12-16
Kedd: 17³º-20
Szerda: 12-15
Csütörtök: 17³º-20
A mozgókönyvtári ellátásnál lehetőség van a
könyvtárközi kölcsönzésre is, ami annyit
jelent, hogy ehhez az ellátáshoz csatlakozott
valamennyi könyvtárban meglévő könyv
kikölcsönözhető a postaköltség fejében.
( Kópházán a könyvtárban jelezni kell melyik

Meghívó
Kópháza Község Önkormányzata szeretettel
meghívja Önt és kedves családját
Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének 20.
évfordulója alklamából megrendezésre kerülő
a Magyar Emlékekért aVilágban
Egyesület/MEVE/tagságának
„1956-os emlékhelyek nyomában itthon és a
nagyvilágban”
Című fotó-dokumentációs kiállítására
Megtekinthető:július13tól 19-ig
Helyszín:Művelődési Ház- színházterem
A rendezvény a Győr-Moson-Sopron Megyei
Közgyűlés támogatásával jött létre!

Óvodai hírek
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Elérkezett a szorgalmi időszak vége az
óvodába is. A kiscsoport Anyák napjával
egybekötött
Évzárót tartott, nyílt nap keretében, vagyis az
édesanyák egész nap gyermekükkel lehettek
az óvodában. Megfigyelhették egész napos
tevékenységeiket és részt vehettek a
játékokban. A középső csoport külön
ünnepelte az Anyák napját és külön tartott
évzárót, a nagycsoport pedig fellépett a falu
Anyák napi műsorában (nagy sikerrel, mint
minden évben), és május végén megtartotta
évzáróját. A Gyermeknapot ugráló várral,
arcfestéssel, fényképezkedéssel ünnepeltük.
Június elején rendeztük meg ismét
Rajzkiállításunkat a kultúrotthonban. Az
előtérben az egész falu megcsodálhatta
gyermekeink munkáit, amik ügyességüket,
rátermettségüket és az óvónénik kreativitását
és fantáziáját dicsérték. A nyár folyamán
fenntartónknak köszönhetően megújul a Fő
utcai
épület
tetőzete,
lecserélik
a
„százéves”cserepeket. Nagysikerű Szülők
bálját rendezett Szülői Munkaközösségünk a
Levanda étteremben. A bevételt ismét a
gyerekekre
szándékoznak
fordítani.
Megköszönjük ismét az egész falu
támogatását,
azt,
hogy
rendszeresen
vásárolnak nálunk a Virágvásárunkon, a
Húsvéti vásárban, hiszen minden fillért az
óvoda
szépítésére,
a
gyerekek
körülményeinek jobbá tételére fordítunk.

Iskolai hírek
Tisztelt Szülők!
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Az utóbbi időben ugrásszerűen megnőtt azon
tanulók száma, akik regisztráltatják magukat
az IWIW-en és saját oldalt készítenek.
Az IWIW egy közösségi lap, melyet az
használhat – illetve készíthet saját oldalt,- aki
internet kapcsolattal és IWIW belépési
jelszóval rendelkezik.
Az IWIW lehetőséget ad arra, hogy régi
ismerősöket, osztálytársakat keressünk meg,
illetve új „barátokat” szerezzünk.
Az esetek nagy részében a szülők nem is
tudják, hogy gyermekek fenn van az
IWIW-en. Arra pedig- ebből következően
nem
is
gondolnak-,
hogy
ELLENŐRIZZÉK a gyerek IWIWoldalát, azaz lássák, milyen ADATOKAT
ad meg magáról, és milyen KÉPEKET tesz
fel az oldalára
Ha szülők nem is, mások szorgalmasan nézik
ezeket az oldalakta, hogy kiválasszák és
behálózzák azokat a fiúkat és lányokat,
akiket
fotózás-manökenségsztárság
illúziójának felkeltésével keresnek meg. Sok
gyerek hisz az ígéreteknek, és esetenként
kockázatos lépésre szánja el magát. Persze,
mindez a szülők tudtán kívül zajlik!
KÉRJÜK, FELTÉTLENÜL NÉZZÉK
MEG GYERMEKÜK IWIW-OLDALÁT
ÉS
AZT
RENDSZERESEN
ELLENŐRIZZÉK!
Hogyan nézzük meg az IWIW- oldalt?
1. Kérje meg gyermekét, hogy jelszavával
lépjen
be
az
IWIW-be!
(ha nincs jelszava, keressen egy olyan
ismerőst, aki már regisztrált, és vele
lépjen be az IWIW-be)
2. Gépelje be gyermeke nevét
3. Ha a gyermek fenn van az IWIW-en,
meg fog jelenni a lapja
4. Figyelmesen
olvassa
végig
az
ADATLAPOT is, majd nézze meg a
FÉNYKÉPEKET!
Ha bármilyen nehézségük támadna, vagy
kérdésük
van,
az
ISKOLÁBAN
SZÍVESEN
ÁLLUNK
RENDELKEZÉSÜKRE!
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Sárközi
Ágnes igazgató

tanulóktól a matematika különböző
területeit
érintve
(mennyiségek
és
műveletek;
hozzárendelések
és
összefüggések; alakzatok síkban és
térben;események statisztikai jellemzői és
valószínűsége).

KOMPETENCIAMÉRÉSRŐL

A kópházi Nakovich Mihály Általános
Iskola
tanulói
a
következő
eredményeket érték el:

Lehetőség
van
arra
is,
hogy
intézményünkben tekintse meg gyermeke
IWIW-lapját!

~·~
A
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A 2001 őszén elkezdődött Országos
kompetenciamérések sorában a 2008.
május 28-án megrendezett mérés a
közoktatásról
szóló
törvényben
meghatározott 6., 8. 10. évfolyamos
tanulók csoportjának gyakorlatilag
teljes körén felmérte a szövegértési
képességeket
és
a
matematikai
eszköztudást. A mérésben alkalmazott
feladatok
nem
a
tudástartalom
elsajátításának
mértékét
mérik,
a
felmérés nem az adott tanévi tananyag
ismeretanyagának számonkérése, hanem
azt vizsgálja, hogy a diákok a
közoktatásban
addig
elsajátított
ismereteket milyen mértékben tudják
alkalmazni a mindennapi életből vett
feladatok
megoldásában.
A szövegértés területen a különböző
szövegekhez
(elbeszéléshez,
rövid
történethez,
magyarázó
szöveghez,
menetrendhez
vagy
éppen
egy
szórólaphoz)
kapcsolódó
kérdések
jellemzően
az
információk
visszakeresését,
következtetések
levonását, kapcsolatok felismerését vagy
a szöveg részeinek vagy egészének
értelmezését várják el a tanulóktól
minden
évben.
A matematikai eszköztudás területén
pedig az alkalmazott feladatok valamilyen
életszerű
szituációban
megjelenő
probléma matematizálását, megoldását
és a megoldás kommunikálását kérik a

6.osztály

A kópházi
iskola átlaga
Országos átlag
Községi
iskolák átlaga
Városi iskolák
átlaga
Megyeszék
helyi isk. átl.

8.osztály

Mate
matika

Szöveg
értés

Mate
matika

Szöveg
értés

532

542

513

513

499

519

497

506

472

490

473

478

492

514

485

496

520

541

511

520

Ezzel a teljesítménnyel iskolánk a
kistérség 17 Sopron környéki 8 évfolyas
iskolája közül összesített eredményben a
dobogós helyen szerepelt!

GRATULÁLUNK A TANULÓKNAK A
TELJESÍTMÉNYHEZ ÉS A
PEDAGÓGUSOKNAK A
LELKIISMERETES MUNKÁHOZ!

Egészségnap
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“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)
Ezzel az idézettel indult neki a Kópházi
Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány
az első egészségnap szervezésének. Mi
motiválta a kuratórium tagjait a program
megszervezésénél?
Először
is
a
legfontosabb
kincsünkért,
az
egészségünkért tenni valamit és rajtunk
keresztül aktivizálni a kópházi lakosokat.
Rendezvényünket támogatták községünk
orvosai dr. Balázs Katalin és dr. Juronics
Ilona, emellett pedig védőnőnk Joó Anikó
vállalta, hogy iskolánk tanulóinak előadást
tart
a
vitaminokról,
egészséges
táplálkozásról
és
a
fogápolásról.
Munkájukat és közreműködésüket teljes
szívből köszönjük. A délelőtt közös
tornával kezdődött ahol Bozó Istvánné
testnevelő
tanárunk
gimnasztikai
gyakorlatokkal mozgatta meg a diákokat és
a tantestületet. A gyermekek délelőtti
foglalkozása az Országos Mentőszolgálat
bemutatójával fejeződött be. Délután
különböző cégek biztosították számunkra a
vizsgálatokat, így például szem, hallás,
vércukor, vérnyomás és látás vizsgálaton
vehettek részt a kópházi lakosok. A
Magyar Vöröskereszt közreműködésében
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véradást is szerveztünk, ami a szervezők
szerint nagyon sikeres volt. Köszönjük a
véradóknak is! A napot egy közös sétával
zártuk ahol minden résztvevő ezer forintos
sétajegyet vásárolt, aminek a teljes
bevételét 63 ezer forintot befizettünk a
Soproni
Erzsébet
Kórház
Gyermekosztályának. Dr. Tóth Péter
főorvos megköszönte a támogatást és
tájékoztatta a Közalapítványunkat arról,
hogy
egy
életmentő
műszer
megvásárlásához
hiányzó
összeget
ajánlottak fel a kópházi lakosok.
Rendezvényünk a résztvevők és a
szervezők szerint is sikeres volt ezért
szeretnénk a következő tanévben is
megszervezni.

~·~
BEČ — »Život u prirodi« se zove izložba
koljnofskoga slikara u prostorija Hrvatskoga
centra u Beču, Schwindgasse 14. Ideju izložbe
je pred sedmimi ljeti sam slikar prezentirao,
kad je bio na školskom putovanju sa svojom
kćerom u glavnom gradu Austrije. Onda je jur
sanjao o jednoj samostalnoj izložbi, ali kako
je on onda iskreno priznao, nije bio siguran u
svojem poslu. Ali od tada se je na
autodidaktičan
način
učio,
stvarao,
usavršavao, izlagao u Juri i u Koljnofu. Za
svoju temu si je izabrao prelipu prirodu. Na
njegovi slika znamo pogledati motive iz
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Koljnofa, Šoprona na ke se nažalost mladina
već ne zna spomenuti. Jedan citat nam veli:
„Prirodu
smo
naslijedili
od
svojih
praunukov.“ Tako je umjetniku jako važno, da
kod svojih slik pokaže lipotu prirode. Na
izložbu su ga sprohodili Koljnofci s velikim
autobusom a muzički oblik su dali Goranci.
Skupa s Koljnofci (u organizaciji Tinke
Domnanović) su došli i školski direktor u m.
Feri Pajrić i načelnik sela Feri Grubić, ki je
čestitao umjetnikovoj ženi, Mariji Gludovac.
Slijedilo je pak još veselo druženje uz svirku i
zakuske.
Prodajna izložba u Hrvatskom centru je bila
otvorena do 30. maja.

Poštovani Koljnofsci! Dragi moji prijatelji!
Od srca se zahvaljujem svim Vam ki ste me
na moju izložbu u Beč pratili i u mojem poslu
me podupirali. Izložba je bila jako uspješna,
ali bez Vas ne bi bilo tako uveličena.
Zahvaljujem se posebno pensionistom
Koljnofa ki su s velikim elanom
angažiraliljude na moju izložbu i organizirali
pred izložbom razgledivnje glavnoga grada
Beča. Hvala i tamburaškomu orkestru Goranci
i Hrvatskom centru u Beču.
Miška Gludovac

Haydn kod nas- Haydn
nálunk

2 0 0 9 . J Ú L I U S

Népszerű és ismert zeneszerzőnk halálának
200.
évfordulóját
világszerte
de
legfőképpen Ausztriában ünneplik. Számos
koncert, vetélkedő és projekt ötlete
született meg az utóbbi időben, amelyeket
sorban szerveznek a különböző intézetek
és iskolák. Így kapott a Nakovich Mihály
Általános Iskola is egy meghívást
Großwarassdorfba/ Szabadbárándra egy
fellépésre. Tanulóink szereplői voltak egy
négynyelvű színdarabnak, ahol Joseph
Haydn megjelenik egy kis faluban és
megismerkedik az ott élő emberekkel.
Közben
tánc,
tambura
és
ének
produkciókkal tisztelik meg a nagy
zeneszerzőt a diákok. Mikor iskolánkat
megkeresték a szervezők, meglepődtünk,
hogy miért pont minket és miért fontos,
hogy kópházi gyermekek szerepeljenek.
Amit még én sem tudtam, falunkban egy
népdalt gyüjtöttek össze Divojčica potok
gazi címmel, melyet Haydn a negyedik
szimfóniájába használt is. Büszkék
voltunk, hogy részt vehettünk ezen a jeles
eseményen. Köszönjük, hogy iskolánk
hírnevét öregbítethettük.
Klemensits Ingrid
Meggyes finomságok
Kókuszos meggyes lepény
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Hozzávalók

o
o
o
o
o
o
o
o
o

({PORTION}):

KÓPHÁZI HÍREK

25 dkg kristálycukor
15 dkg margarin
3 tojás
1 cs vaníliás cukor
2 dl tejföl
15 dkg liszt
12 dkg kókuszreszelék
1 sütőpor
ízlés szerint meggy

Elkészítés:
25 dkg kristálycukor, 15 dkg margarin, 3 tojás, 1
cs vaníliás cukor, ezeket jól kikeverjük, majd
hozzáadunk 2 dl tejfölt, 15 dkg lisztet, 12 dkg
kókuszreszeléket, 1 sütőport. Végül kivajazott vagy
kisütőmargarinozott, kilisztezett tepsibe öntjük,
rászórjuk a kimagozott, lecsöpögtetett meggyet,
és 35-45 perc alatt készre sütjük. Isteni finom,
mindenkinek ajánlom. Jó étvágyat hozzá.

Csokis-meggyes süti

2 0 0 9 . J Ú L I U S

Hozzávalók ({PORTION}):


o
o
o
o
o
o
o
o
o

24 dkg barnacukor (lehet fehér is)
2 dl víz
6 dkg étcsoki
1 tk. fahéj
2 kk. szódabikarbóna
4 dkg kakaó
2 csapott tk. sütőpor
24 dkg liszt
3 cs. vanilincukor

Elkészítés:
A felolvasztható hozzávalókat gőz felett összeolvasztom,
levéve belekeverek 4 dkg vajat vagy sütőmargarint, 20
dkg joghurtot, 4 tojást. Hozzáadom a száraz
hozzávalókat is, sütőpapírral bélelt gáztepsibe simítom,
megszórom meggyel. Közepes hőfokon kb. 25 percig sül.
Ha kész, és kissé kihűlt, mehet a tetejére a csokimáz.
Elég kiadós mennyiség lesz belőle.

