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   KÓPHÁZI HÍREK

XXVI. évfolyam/ljeto 1. szám/broj                                                                 2021. február/februar 

Kópháza Község Önkormányzatának tájékoztatója  List Koljnofske samouprave  

KOLJNOFSKE VISTI

Eltelt egy újabb év és ilyenkor számadást végzünk az eltelt esztendőben elvégzett munkáról. A 2020as évet nem 

tekinthetjük a legsikeresebbnek a korábbi évekhez viszonyítva, és ebben a Corona – vírus miatt kialakult helyzetnek 

nagy szerepe van. A vírus elleni küzdelemről szóltak és szólnak napjaink, az emberek védelméről és az 

intézményeink működtetéséről. A nehézségek ellenére is beszélhetünk fejlődésről, pozitív dolgokról, amit pályá

zatoknak köszönhetünk. Pályázataink nagyobb része a Magyar Falu program keretében kapott támogatást. Így 

került felújításra a Művelődési ház, és ennek köszönhetően újultak meg játszótereink. Támogatásból sikerült kettő 

utat felújítani a Garában, folytatva a korábbi évek fejlesztéseit. A civil szervezetek településért végzett közös 

munkájának kiváló példája, hogy a Kópházi Horvát Egyesület által elnyert pályázatból előtető és új járólap került a 

Művelődési Ház bejáratához. Önkormányzati beruházásként kijavítottuk a falu útjain a kátyúkat, napelem rendszert 

építettünk az orvosi rendelőre. Új utat építettünk a temetőbe, amelyhez Grubits Mátyás (Pajdac) jelentős anyagi 

támogatást nyújtott. 

Felépült az új plébánia és a Kegytemplom oltárának felújítása is a vége felé jár. Ugyan ez a két beruházás nem 

kapcsolódik közvetlenül az önkormányzathoz, de támogattuk őket, ezek is Kópháza fejlődését szolgálják, és erre is 

büszkék vagyunk.

Az önkormányzati fejlesztések értéke közel 50 millió forint. Mindez nem jöhetett volna létre Barcza Attila 

országgyűlési képviselő és a Magyar Kormány támogatása nélkül. Bízom benne, hogy az idei évben is sikeresen 

pályázunk, a terveink készen vannak rá.

A szükséges óvatossággal megkezdtük a 2021. év költségvetésnek tervezését is. Bízunk abban is, hogy a Corona 

vírus miatt kialakult helyzet nem gátol bennünket a rendezvényeink megtartásában. 

Kedves Kópháziak!

Nem szívesen, de muszáj reagálnom néhány gondolattal a tavalyi évben megjelent „Nyílt levél” el kapcsolatban.

Nagyon jól emlékszem a kilencvenes években Kópházán kiküldött ilyenfajta negatív hangvételű levelekre, melyek 

megpróbálták az egyházat, a civil szervezeteket és a falut összeugrasztani. A széthúzás jellemzett minket abban az 

időben. Polgármesterré válásom első feladatának a béke és az együttműködés megteremtését tekintettem, úgy 

gondolom ez sikerült is. Az ilyen fajta levelekkel sem közösséget, sem községet nem lehet építeni, csak rombolni. 

Építeni kizárólag csak nagyon sok munkával, ahogy ezt tettük eddig és tesszük a jövőben is. Az előző ciklusokban 

ez nagyon jól működött, amihez Firtl Mátyás volt országgyűlési képviselőnk hathatós segítsége és együttműködése, 

valamint a volt képviselő testületek konstruktív hozzáállása hozta meg Kópházának azt a fejlődési pályát, amelyet 

mindannyian megtapasztalhattunk. Elmondhatom, hogy sokan irigykedve néztek ránk.

Én ezt az utat szeretném folytatni Kópháza fejlődése érdekében.

Meggyőződésem, hogy soksok munkával a faluért vállalt tevékenységgel, tiszteletadással, jószándékkal és 

szerénységgel lehet egy közösséget meggyőzni, nem pedig rágalmazó, fél igazságokat tartalmazó levelekkel, 

melyek súrolják a rosszhírkeltés és a becsületsértés határait. 

Tisztelt Kópháziak!

Én továbbra is Önökért, és Kópházáért kívánok dolgozni.

             Tisztelettel:  Grubits Ferenc

                                                                      polgármester

TTiisszztteelltt  KKóópphháázziiaakk!!
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ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  hhíírreekk  VViissttii  OOppććiinnee

TTáájjéékkoozzttaattááss  aaddóóüüggyyeekkbbeenn

2021. január 01től a NAV felé kell fizetni a gépjárműadót. 
A NAV minden érintett részére határozatot küld a fizeten
dő adóról, az aktuális fizetési határidőkről, és az új 
gépjárműbevételi számláról. Az első részletet március 
15e helyett április 15éig kell befizetni. A 2020. december 
31én fennálló adómentességet és szüneteltetést az 
önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hiva
talból, automatikusan figyelembe veszi az adó kiveté
sénél. 2021. évtől a mentességet, szüneteltetést és 
adókedvezményt is a GJADO  „adat és változásbe
jelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/
szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon 
lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online 
Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a 
NAVhoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető a NAV 
központi ügyfélszolgálatain. A 2020. december 31éig 
keletkezett adókötelezettséget az Önkormányzat részére 
kell megfizetni.
2021. adóévre a 639/2020. (XII.22.) kormányrendelet 
alapján az iparűzési adó 1%, tehát az előlegeket ez 
alapján kell megfizetni. EEzz  aazz  eennggeeddmméénnyy  aakkkkoorr  aallkkaall
mmaazzhhaattóó,,  hhaa  aa  vváállllaallkkoozzóó  22002211..  ffeebbrruuáárr  2255iigg    aa  NNAAVVoonn  
kkeerreesszzttüüll  kküüllöönn  eerrrree  aa  ccééllrraa  rreennddsszzeerreessíítteetttt    nnyyiillaattkkoozzaattoott  
aadd  bbee, 2211NNYYHHIIPPAA  jjeellűű  nnyyiillaattkkoozzaattoonn..  ((ÁÁNNYYKK  nnyyoommttaatt
vváánnyy)) A KATA adóztatás is a nyitó kivetésnél ez alapján 
kerül megállapításra. A 2020. évre készült adóbevallást 
1,6 %os fizetési kötelezettséggel kell megállapítani, és 
megfizetni. Az iparűzésiadó  bevallásokat az állami adó
hatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon 
kell teljesíteni. Az eönkormányzat űrlapjai központilag 
visszavonásra kerültek.
Az idegenforgalmi adót a veszélyhelyzet megszűnéséig 
nem kell beszedni, befizetni, de adóbevallást kell készí
teni az adóhatóság részére (Önkormányzat részére a 
szokásos módon).
A kommunális adó kivetése, fizetése változatlan marad.

ÉÉvvffoorrdduullóókk    OObblljjeettnniiccee

11888811 140 évvel ezelőtt Nakovich Mihály a helyiekkel 

együtt megalapítja az önkéntes tűzoltó egyesületet 

melyet a kilencvenes években oszlattak fel. 

Pred 140 ljeti je utemeljio Mihovil Naković dobrovoljno 

ognjobransko društvo, komu je rad prekinut u devedeseti 

ljeti.

11992211 100 éve volt a soproni népszavazás. 

Pred 100 ljeti je bio Šopronski plebiscit.

11998811 40 éve tart a kapcsolatunk az azóta már Zágráb 

részévé vált Gracsan településsel. 

40 ljet duge veze imamo s Gračanom, ki su od tada 

nastali već dio Zagreba.

11998866 35 éve nyílt meg a kópházi határátkelő. 

Pred 35 ljeti su otvorili granični prelaz u Koljnofu.

11999911től elkezdődött a vonalas telefonhálózat bővítése 

Kópházán. Počelo je razvijanje telefonske mriže.

11999966 25 éve építették meg a szennyvíz elvezető 

csatorna hálózatot. Pred 25 ljeti su izgradili kanalizaciju. 

22001111 március 24.óta, 10 éve, a Bosnia Hercegovinai 

Kiseljak városa testvértelepülésünk. 10 ljet smo 

uspostavili bratske veze s općinom Kiseljak u Bosni i 

Hercegovini.

OOrrvvoossii  rreennddeellőő  iinnffoorrmmáácciióóii
Kedves Kópháziak!

Kérem Önöket, hogy amint lehetőség lesz rá adassák be 
a koronavírus elleni oltást.
A sok rémhír ne tévessze meg Önöket.
MMaaggyyaarroorrsszzáággrraa  ccssaakk  ááttvviizzssggáálltt,,  sszziiggoorrúú  sszzaabbáállyyookk  
sszzeerriinntt  eelllleennőőrrzzöötttt  oollttááss  kkeerrüüllhheett  bbee..
A háziorvos által is beadható oltások az influenza 
oltáshoz hasonló technológiával készülnek,  és bizton
ságosak.
Amint elérhető lesz, ablakra kiírjuk és facebookra 
kitesszük.
Továbbra is tartsák be a másfél méteres távolságot, a 
védőeszközt szabályosan használják, nyilvános helyeken 
való megjelenés után kezet fertőtlenítsenek.
                                                                  Dr. Balázs Katalin

KKlleemmeennssiittss  IInnggrriidd  ttaannáárrnnőő  áállttaall  sszzeerrkkeesszztteetttt  
hhoorrvváátt  kkaalleennddáárriiuummbbaann  mmeeggjjeelleenntt  vveerrssee..

IInnggrriidd  KKlleemmeennččiićć

KKoorruunnaa......

       S licem prema narodu...   
       Čežnjom boljem zdravlju...

       Dajemo čast Augustinu Blazoviću...

       Teško i strahom živimo svakidašnjicu...

       Znatiželjom čitamo neku novu štoricu...

       Dan i noć molimo zahvalnu molitvicu...

       Korona književnost nam budja snagu...

       U svakom hipcu išćemo novu nadu...   
       Na kraju dajemo čast svakomu jubilaru...

       Preostaje nam da ne izgubimo našu vjeru...

       Blažena Divica Marija posluša svaku molitvu...

       Sveti Rokuš čvrsti u izgubljenom zdravlju...

       Povijest nas povezuje s mračnom prošlošću...

       Zbog nekrivičnih ki su preživili deportaciju...   
       Za ta teška ljeta već nijedan ne nudja korekciju...

       Dica i učitelji u škola doživu novu metodu...

       Moraju primiti zbog korone online nastavu...

       I tako u sigurnom preživiti neočekivanu pandemiju...
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EEggyyhháázzii  hhíírreekk  CCrriikkvveennee  vviissttii

ÜÜggyyffééllffooggaaddááss  aa  pplléébbáánniiáánn  sszzeerrddáánn  ééss  
ppéénntteekkeenn  991122  ––  iigg

SSüürrggőőss  eesseettbbeenn  hhíívvhhaattóó  tteelleeffoonnsszzáámmookk::

NNéémmeetthh  AAnnttaall  kkaannoonnookk  pplléébbáánniiaaii  kkoorrmmáánnyyzzóó::  

0066220077773388555511

PPaayyrriittss  KKáárroollyynnéé  ((TTeerrccssii))  eeggyyhháázzii  mmuunnkkaattáárrss::  

0066220033994422005544

VVeerrtteettiittss  PPéétteerrnnéé  sseekkrreessttyyééss::  00669999335577223377

EEggrreessiittss  VViikkttoorr  sseekkrreessttyyééss::  0066330022444466223388

FFaaüülltteettééss  KKóópphháázzáánn

2020. november 28án délelőtt a Kópházáért Za Koljnof 

Egyesület tagjai fákat ültettek Kópháza különböző 

pontjain. 

Az egyesület ez év nyarán alakult, és célja, hogy színe

sebbé tegyék a falut és annak rendezvényeit. A tagok 

tele vannak ötletekkel. 

Faültető akciójuk során 78 facsemetét ültettek el a 

Vrbicaban, az Ikvaparton, valamint a kiskópházi játszó

téren. A fákat Kuslits István erdész felajánlásából és 

felügyelete alatt ültették. Az egyesület reméli, hogy sokan 

örülnek majd, az általuk ültetett fák árnyékának a sétáik 

során. 

Egy fa szánkót is kihelyeztek a falu karácsonyfája alá, 

amivel a gyerekeknek szeretnének kedveskedni. A 

szánon lehet fényképezkedni, ücsörögni. A szán Kmett 

Károly és GállTamás Zsanett kiskópházi lakosok 

felajánlása az egyesület részére. Köszönjük. Boldog új 

évet kíván a  Kópházáért Za Koljnof Egyesület! 

                                                  Írás és fotó:Sárközi Fanni

BBaarrcczzaa  AAttttiillaa  
SSoopprroonn  ééss  ttéérrssééggee  oorrsszzáággggyyűűllééssii  kkééppvviisseellőőjjee
MMaaggyyaarr  FFaalluu  PPrrooggrraamm    KKééppvviisseellőőii  éévvéérrttéékkeellőő  

22002200

Kópházán 2010 óta, a FideszKDNP kormányának, 

Orbán Viktor Miniszterelnöknek, valamint a kópházi 

lakosok szorgalmának köszönhetően töretlen a fejlődés.

A képviselő testülettel, a falu vezetésével és több civil 

vezetővel is folyamatosak voltak az egyeztetéseim, több 

alkalommal jártam ünnepségeken, civil találkozókon és 

sporteseményeken a faluban.

Köszönöm a kópháziaknak a sok javaslatot, megkere

sést, melyek az év során eljutottak hozzám a személyes 

találkozókon, fogadóórákon vagy akár telefonon. Külön 

köszönöm a Kópházi Fidesz szervezet munkáját és 

javaslatait melyet a település érdekében végzett.

Örülök annak a közös sikernek mellyel 2020ban 

összességében több mint 50 millió Ft kormányzati 

támogatással fejlődött a település. Jelentősek az egyházi 

fejlesztések, újultak meg utak, és külön öröm a 

játszóterek fejlesztése is.

Örülök, hogy az egyesületek, civil szervezetek, a 

nemzetiségi önkormányzat a kormány által biztosított 

pályázatokon sikeresen szerepeltek.

Az M85ös út elkészültével Kópháza és a településen 

élők számára új gazdasági lehetőségek nyíltak meg. A 

közlekedés gyorsabb és biztonságosabb lett, és ami a 

legfontosabb jelentősen csökkent az átmenő forgalom a 

faluban.

Az előttünk álló időszakban is sok fejlesztésre van még 

szükség, a Magyar Kormány további támogatásával, 

ezek megvalósításán fogok dolgozni. Köszönetemet 

fejezem ki Firtl Mátyásnak a körzet korábbi ország

gyűlési képviselőjének támogatásáért és tanácsaiért.

Nagy öröm számomra, hogy sok helyi fiatal család is úgy 

döntött, hogy helyben telepedik le, a CSOK és a 

családpolitikai intézkedéseknek is köszönhetően, több új 

ház épül.

Itt hívom fel a figyelmet a további családokat segítő 

pályázatokra, pl. lakásfelújítási támogatás, kérem éljenek 

vele.

Jó egészséget kívánok, tartsuk be a járványügyi 

előírásokat, vigyázzunk egymásra.

A jövőben is keressenek bizalommal, dolgozzunk tovább 

Kópházáért, folytassuk közösen!

BBaarrcczzaa  AAttttiillaa  oorrsszzáággggyyűűllééssii  kkééppvviisseellőő  aa  lleetteelleeppeeddééssii  ééss  

nnééppsszzaavvaazzáássii  eemmlléékkmműűnnééll  KKóópphháázzáánn  

ffoorrrrááss::  ffaacceebbooookk
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AAnnyyaakköönnyyvvii    eesseemméénnyyeekk

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a kópházi lakosok 
házasságkötései közül csak a kópházi házassági anya
könyvi eseményekről vannak hivatalos információink. A 
más településen házasságot kötött kópháziakról csak az 
érdekeltek közlése alapján szerzünk tudomást, ezért 
kérjük amennyiben kívánják, hogy a jövőben megjelen
jenek az anyakönyvi hírekben értesítsék hivatalunkat.

HHáázzaassssáággoott  kkööttöötttteekk  22002200bbaann::

Markó Barbara – Holper Géza Gyula

2020. január 31.

Vittner Veronika – Füzi Zoltán

2020. március 14.

Balla Brigitta – Nagy Ferenc

2020. május 27.

Takács Helga – Gubicza Gábor

2020. május 29.

Grubits Judit Julianna – Marosi Zoltán

2020. július 4.

Horváth Amanda – Havasi Dániel

2020. július 10

Erdősi Éva– Gergácz Dániel

2020. augusztus 29.

Czákler Dóra Erzsébet ¬– Solymosi Ádám Zsolt

2020. szeptember 11.

Pinezits Viola Mária – Antal Pál

2020. szeptember 11.

Béres Viktória – Ötvös Attila

2020. október 2.

Szemenyei Melinda – Fábiánkovits István

2020. október 31.

Egresits Petra – Feldmann Filip

2020. november 13.

ÚÚjjsszzüüllöötttteekk  22002200bbaann::

Domokos Márton (február 18.)

Payrits Alexander (február 21.)

Helebrand Dorián ( március 18.)

Horváth Kevin (március 30.)

Kollár Ádám (március 31.)

Payrits Ferenc Boldizsár (május 9.)

Szabó Adél (május 12.)

Müller Milli Róza (május 20.)

Németh Dániel (május 21.)

Németh Benedek (május 26.)

Vadász Hanna (június 13.)

Payrits Marko (június 13.)

Császár Donát (június 21.)

Kovács Nándor (június 21.)

Káli Dávid (július 6.)

Nagy Keán Dániel (július 20.)

Holper Alíz (július 22.)

Csiszár Levente (július 30.)

Gubicza Imola (augusztus 3.)

Árvai Áron (augusztus 27.)

Mandl Vivien (szeptember 24.)

Porga Levente (szeptember 29.)

Németh Donát (november 2.)

Hegedüs Benedek (november 19.)

Ötvös Benedek (november 23.)

Presits Milán (december 7.)

EEllhhuunnyyttaakk  22002200bbaann::      
Gulyás Józsefné Pfeiffer Hedvig 1929 – 2020. január 2.

Fekete Andrásné Payrits Irén 1941 – 2020. január 15.

Nagy Lászlóné Tauber Irén 1937 – 2020. január 28.

Horváth Imréné Horváth Julianna 1931 – 2020. február 18.

Gáspár Lajosné Fábiánkovits Erzsébet 

        1956 – 2020. február 18.

Weinacht Károly 1941 – 2020. március 2.

 Faller Zoltánné Madarász Magdolna

       1943 – 2020. március 2.

Tauber János 1927 – 2020. március 13.

 Kasztner László 1950 – 2020. március 24.

Egresits Vincéné Hipságh Klára1946 – 2020. április 10.

Nickl Egyedné Lovranits Katalin 1938 – 2020. április 23.

Heinrich Pálné Grubits Julianna 1935  2020. május 5.

Tóth Jánosné Jagosits Krisztina 1934 – 2020. május 8.

 Behofsits Gyuláné Taschek Erzsébet 

         1929 – 2020. május 15.

 Regényi Lajosné Egresits Katalin

          1930 – 2020. június 10.

 Csitkovics András 1933 – 2020. június 16.

 Egresits Ferencné Opposits Mária

          1935 – 2020. június 8.

Varga Mária 1945 – 2020. július 10.

Németh Imréné Egresits Erzsébet  1960 – 2020. július 16. 

Taschner Mátyásné Fusch Margit 1944 – 2020. július 18.

Payrits Erzsébet Katalin 1947 – 2020. augusztus 23.

Egresits Jánosné Egresits Magdolna 

         1948 – 2020. október 21.

Payrich Józsefné Egresits Mária 1936 – 2020. október 26.

Grubits Márton 1954 – 2020. október 26.

Payrits László Lajos 1943 – 2020. október 29.

Grubits Anna 1948 – 12020. november 8.

Lovasné Szabó Ágnes 1938 – 2020. november 12.

Habony István 1930 – 2020. november 19.

Földi Imréné Knull Margit 1938 – 2020. november 19.

dr. Nagy Sándorné Kiss Erzsébet

        1951 – 2020. november 16.

Kabók József 1940 – 2020. november 15.

Tauber Mártonné Grubits Mária 1936 – 2020. december 5.

Fábiánkovits Pálné Taschek Ilona

      1946 – 2020. december 4.

Horváthné Galgóczy Beatrix Ildikó 

       1969 – 2020. november 29.

Czákler István 1956 – 2020. december 21.

Erdősi Gyuláné Grubits Terézia 1951 – 2020 december 29.
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Adventsko pripetenje

Na početku adventa se je Mali Jezuš odlučio, da će u 

ovom ljetu posebno pratiti svoje ljude, čuvati je u nevolji i 

čvrstiti ih u svojoj vjeri. Kako su mu javili andjeli, postoji 

jedno selo na svitu, kade već tradicionalno držu otvaranje 

obloka s nakanom, da čim bliže dojdu Božiću i da im se u 

srcu konačno narodi Mali Jezuš. Kad se približavao 

ovomu selu je čuo lipe božićne jačke iz hodočasne crikve 

Blažene Divice Marije. Osvidočio se je u svojoj nakani, da 

će pomoć ovim ljudem. Posebno zbog toga, kad imaju 

dobroga pastira, ki čuva svoje čredo, svaki dan ih hrani s 

duševnom hranom citirajući božje riči i molitvom. Pratio 

mu je svaki korak, tako je došao do 20 blistajućih 

svitiljkov, ki su si na poseban način otvorili srca, dali svoju 

ljubav i svakodnevnu obrambu, ku je Mali Jezuš 

iskoristio, i prebivao kod njih jedan cijeli dan. Da se ne 

izgubi u ovom još njemu nepoznatom selu, su ga pratili 

dvi betlehemske zvijezdice i rasvitili mu put. Usput su mu 

javili andjeli iz neba, da su se ovomu putovanju kroz 

virtualni prostor priključile  i ostale zvijezde iz cijeloga 

svita, ki su kako tako vezani s ovim selom. Muzikanti su 

samo igrali, ljudi su jačili Andjel gospodinov a dobar pastir 

je samo tolio iz sebe lipše i lipše prodike, ke su se usidrile 

u srcu vjernikov. I evo stigao je do zadnjega obloka, do 

stana dobroga pastira ki je danas svitiljka, ka daje njemu 

za zadnju noć obrambu, krov na glavu i sigurno mjesto. 

Osjetio se kot u raju, med oblaki. Na kraju je samo to 

rekao: Stigao sam!

Ádventi utazás

Ádvent kezdetén a kis Jézus eldöntötte, hogy ebben az 

évben szeretné követni az embereket, megóvni őket 

minden bajtól és erősíteni őket a hitükben. Ahogy jelezték 

neki az angyalok, van egy falu a világon, ahol már 

tradicionálisan megrendezésre kerül az ablaknyitás, 

azzal a céllal, hogy méltóképpen várják a karácsonyt és 

hogy a szívükben is megszülessen a kis Jézus. Mikor 

egyre jobban közeledett a faluhoz a Sarlós 

Boldogasszony kegytemplomból gyönyörű karácsonyi 

énekeket hallott. Megbizonyosodott arról, hogy jó döntést 

hozott. Különösképpen azért, mert a falu híveit egy jó 

pásztor vezeti, aki napról napra isten szavaiból idézve ad 

lelki élelmet, melyek imával vannak egybekötve. Minden 

lépését kísérte ennek a jó pásztornak és így megérkezett 

19 világító lámpáshoz, melyek különös módon nyitották 

meg  szívüket, adták szeretetüket és mindennapi 

védelmet adtak a kis Jézusnak egy napon át. Hogy el ne 

tévedjen ebben a neki még ismeretlen faluban, két 

betlehemi csillag vezette és világította meg útját. 

Útközben jelezték neki az angyalok, hogy a virtuális 

térben több ezer csillag követi utazását, olyan csillagok, 

akik ezzel a faluval kapcsolatban vannak. A zenészek 

csak játszottak, az emberek imádkoztak és közösen 

énekelték az Úr angyalát, a jó pásztor pedig ontotta 

magából a szebbnél szebb igét, mely  mélyen 

lehorgonyzott  az emberek szívében. És elérkezett az 

utolsó ablakhoz, a jó pásztor házához, aki ma a lámpás 

szerepét tölti be, és ad neki egy napra menedéket, tetőt a 

feje fölé és biztonságos helyet. Úgy érezte magát, mint a 

mennyben a felhők között. A végén örömében ezt 

mondta: Megérkeztem. 

Dragi vjerniki! Slušajući ovo adventsko pripetenje sigurno 

ste prepoznali svakoga lika iz ove priče. Dobar pastir je 

bio naš kanonik Antal Nemeth, komu se ne znamo 

zahvaliti za ovu duševnu hranu, ku nam je nudio kroz 23 

dani, betlehemske zvijezde ke su ga pratile i svitile mu 

put, su Geza i Ivan Volgyi, svitiljke su domaćini ki su si 

otvorili stan i srce za sve nas, zvijezdice u virtualnom 

prostoru su naši prijatelji širom svita, ki su nas pratili, 

muzikanti su bili Zbor Pax et bonum, Ogranak Seljačke 

sloge Buševec, Tamburaški sastav Koprive i svi akteri iz 

Koljnofa: dica iz čuvarnice i  škole, čuvarničarke, učitelji i 

Koljnofski tamburaši. A da ovo lipo pripetenje bude u 

seoskoj kroniki se skrbio za to Petar Mogyorosi. Hvalimo 

svim vam, da ste bili kroz cijeli misec s nami. Željimo vam 

Blažene božićne svetke!

Kedves hívek! Biztos vagyok benne, hogy hallgatva ezt 

az ádventi történetet, ráismertek a szereplőkre. A jó 

pásztor községünk plébániai kormányzója, Németh Antal 

kanonok Úr volt, akinek nem is tudjuk meghálálni a lelki 

táplálékot, amit ebben a 23 napban nyújtott nekünk. A 

betlehemi csillagok, akik kísérték és mutatták az utat 

Völgyi Iván és Géza, a fénylő lámpások, akik kinyitották 

szívüket és menedéket adta a kis Jézusnak az ablakok 

tulajdonosai, a virtuális térben a csillagok a világban élő 

barátaink voltak a zenészek pedig a Pax et bonum 

énekkar tagjai, a buseveci testvértelepülésünk 

folklórcsoportja, a Koprive tamburazenekar, és az utolsó 

alkalommal a kópháziak, az óvodás és iskolás gyerekek, 

óvoda és iskola nevelőtestülete és a Kópházi 

tamburások. Arról, hogy ez a szép mese megmaradjon a 

falu krónikájában Mogyorósi Péter gondoskodott. 

Köszönnettel tartozunk mindenkinek, aki velünk együtt 

ünnepelt az ádventben. 

KKlleemmeennssiittss  IInnggrriidd  ggoonnddoollaattaaii  aa  kkóópphháázzii  ááddvveennttrrőőll   
MMiissllii  IInnggrriiddee  KKlleemmeennššiićć  oo  kkoolljjnnooffsskkoomm  aaddvveennttuu 
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HHuummaanniittáárriiuuss  sseeggííttsséégg  HHoorrvvááttoorrsszzáággnnaakk

Bizonyára mindenki hallott a Horvátországban 2020. 

december 29én 12 óra 20 perckor bekövetkezett a 

valaha mért legerősebb földrengésről. A Richter skála 

szerinti 6,3 as erőségű földmozgás, és az azóta tartó 

utórengések, hatalmas pusztítást vittek végbe Sziszek

Moszlavinai megyében, Petrinye és Sziszak vonalában. 

Összefogott az egész világ, mindenki megpróbált 

segíteni. Mi Kópházán is összefogtunk, 

pénzadományokat gyűjtöttünk és a lakosság által 

adományozott tisztálkodáshoz szükséges dolgokat és téli 

ruhaneműket juttattunk el a rászorulóknak. Köszönjük az 

önzetlen segítséget!

Pénz adományokat továbbra is küldhetnek Kópháza 

Község Önkormányzata által erre a célra nyitott 

bankszámlaszámra: 5950037511061944

HHuummaanniittaarrnnaa  ppoommooćć  zzaa  HHrrvvaattsskkuu

Sigurno ste svi čuli o zemljotresu u Hrvatskoj  29. 

decembra 2020. u 12.20.  ki je bio 6,3 magnitude po 

snagi najači koga su ikada mirili na tom području. Ov 

razoran potres i daljnja stalna podrhtavanja su napravile 

nevidljivu škodu u SisačkoMoslavačkoj županiji, u liniji 

Sisak Petrinje. Pomoć je stigla iz cijeloga svita. I mi 

Koljnofci smo pinez brali i sakupili, i otprimili stvari kje su 

bile potribne stradalim.

Pineznu pomoć znate nadalje poslati na bankovni račun 

ku je Samouprava otvorila.  

FFaannttaasszzttiikkuussaann  öösssszzeeffooggttaakk  aa  KKóópphháázziiaakk  aa  
ffööllddrreennggééss  ssúújjttoottttaa  hhoorrvvááttookk  mmeeggsseeggííttéésséérree..

Ismét bebizonyították a Kópháziak, hogy lehet rájuk szá

mítani a bajban. Nagy mennyiségű téli ruházat és élel

miszer adományok mellett több mint 1 500 000 forintot 

adtak össze magánszemélyek, civil szervezetek és az 

Önkormányzat a földrengés sújtotta horvát területek 

megsegítésére. Hálás köszönet érte. A téli ruházatot 

Klemensits Ingrid és Grubits Ferenc szállították Buse

vecbe ahonnan egyenesen a rászorulókhoz kerültek. Az 

élelmiszer adományokat pedig Szombathelyre, ahonnan 

a környező horvát falvak adományaival együtt kamionnal 

Sziszekbe szállították.

A pénzadományokat illetően a falu vezetése, együtt a 

horvát civil szervezetekkel felvette a kapcsolatot a 

helyszínen élőkkel, hogy a segítség tényleg oda jusson, 

ahol arra a legnagyobb szükség van. Mégpedig egy 

súlyosan megrongálódott álltalános iskola újjáépítéséhez 

járulunk hozzá. Az Iskolát a tervek szerint a horvát 

tengerpart melléki Splitsko Dalmatinska megye újítja fel 

mi pedig a belső berendezések megvételéhez nyújtunk 

segítséget.

FFaannttaassttiiččnnaa  ssoolliiddaarrnnoosstt  zzaa  HHrrvvaattsskkuu  ppoo  ppoottrreessu

Koljnofci su se ponovo dokazali da se da na nje računati 

u potrebi. Pobirali su zimsku pratež i hranu u velikoj 

količini i uplatili su skupa s društvami i samoupravom već 

od 1 500 000 forinti za pomoć stradalim u zemljotresu.  

Zimsku pratež su Ingrid Klemenčić i Franjo Grubić odvezli 

u Buševec ki su odnesli to izravno onim kim je bilo 

potribno. Hranu smo otprimili u Sambotel kade su sakupili 

svu pomoć iz okolnih sel i s kamionom odvezli u Sisak.

U vezi novčane pomoći, vodstvo sela skupa s hrvatskimi 

društvi su uspostavili vezu s jednom stradalom osnovnom 

školom ku će obnoviti Splitsko – Dalmatinska županija a 

mi ćemo pomoćti u kupnji unutrašnjeg namještaja.

KKééppeekk  aa  ffööllddrreennggééss  áállllttaall  ssúújjttootttt  iisskkoolláárróóll..
sslliikkee  oodd  oošštteeččeennee  šškkoollee
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TTiisszztteelltt  oollvvaassóó!!
Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a wwwwww..kkoopphhaazzaa..hhuu 

honlapon és a KKóópphháázzaa    KKoolljjnnooff  ffaacceebbooookk oldalon 

naprakész információkhoz juthat.
PPooššttoovvaannii  ččiittaatteelljj!!

Obratili bi vam pozornost da na web stranici 

wwwwww..kkoopphhaazzaa..hhuu i na facebook stranici KKóópphháázzaa    KKoolljjnnooff 

znate dojti do daljnjih informacijov

GGaarraaii  uuttaakk  rreennddbbeenn  ttaarrttáássaa
Tisztelt Földtulajdonosok!

Nagy örömmel vettük bírtokunkba a felújított 
garai utakat. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy 
néhány földtulajdonos az őszi szántás során 
kiszántott az útig, ezzel ráhordva a sarat a 
felújított útra. Kérünk mindenkit, vigyázzunk 
értékeinkre, hogy sokáig szolgálhassanak még 
minket.

TTiisszztteelltt  kkóópphháázzii  llaakkoossookk,,  kkeeddvveess  oollvvaassóókk!!

Örömmel számolhatok be arról, hogy 2020. augusztus 

04én, megalakult a Kópházi Szent Márton Ház 

Alapítvány, mely nyilvántartásba vételét a Győri 

Törvényszék, 2020. október 19én elrendelte. 

Szeretettel és nagy elhivatottsággal fogott bele a közös 

munkába az alapítvány kuratóriuma. 

A kuratórium tagjai, Aradi Beáta, Pinezits Beáta, Payrits 

Marianna, Grubits Mátyás és Grubits Ferenc. 

A Kópházi Szent Márton Ház Alapítvány azzal az elhatá

rozással jött létre, hogy a településen élő rászoruló 

családokat, időseket támogassa. 2020. év december

ében 59 kópházi család és egyedül álló időskorú kará

csonyát tudta az alapítvány, támogatásával segíteni.

Akik figyelemmel kísérték a karácsonyi ablaknyitásokat, 

azoknak már nem vagyunk teljesen ismeretlenek, hiszen 

2020. december 21. napján az alapítvány is csatlakozott 

ehhez a szép, közösségteremtő és megtartó hagyomá

nyhoz. 

2021. év szomorú eseménnyel kezdődött. Megrendülve 

hallgattuk, néztük a hírcsatornákon a horvátországi 

földrengés pusztításait.

Így az önkormányzat kezdeményezéséhez csatlakozva 

az alapítvány is támogatja a gorai Ivan Goran Kovacsics 

Általános Iskola újjá építését.

Az alapítvány egyik legfőbb célkitűzése, hogy az 

időskorú emberek életminőségét, életkörülményeit, 

önálló életvitelét javítsa, gyógyulási lehetőségeiket 

elősegítse, magányukat enyhítse.

Célul tűzte ki, hogy időskorúak nappali ellátását, tartós 

bentlakásos elhelyezését, napközbeni foglalkoztatását, 

24 órás nővérszolgálatát, egy családias légkört biztosító 

korszerű otthonban valósíthassa meg. Terveink szerint 

ennek építése már ebben az évben megkezdődik.

Bízom benne, hogy az alapítvány, munkájának 

köszönhetően Kópháza közösségének szerves részévé 

válik.

A Kópházi Szent Márton Ház Alapítvány nevében 

                             Aradi Beáta elnök 

AA  vvoolltt  pplléébbáánniiaa  hheellyyéénn  ééppüüllőő  iiddőősseekk  ootttthhoonnáánnaakk  
aa  llááttvváánnyytteerrvveeii
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Az újságot szerkesztette/urednik: Völgyi Géza


