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Önkormányzati hírek Visti Općine
Kópházán járt az új soproni rendőrkapitány

Gyalogút a temető körül

Bemutatkozó látogatáson volt az új soproni rendőrka
pitány Kópházán, ahova meghívta a környék polgármes
tereit, jegyzőit. A találkozón részt vettek Kovács József
alezredes KMB alosztály vezetője, Pék Zsuzsanna
Ágfalva polgármester asszonya, Palkovics János Fertő
rákos polgármestere, Duschanek Péter Harka polgár
mestere, Lutter Tamás Harka jegyzője, Grubits Ferenc
polgármester, Rabi Kinga jegyző asszony és Völgyi Géza
alpolgármester. A kötetlen beszélgetésen dr. Herczeg
Zoltán rendőr alezredes megbízott kapitányságvezető,
aki lassan fél éve vette át ezt a posztot, beszámolt az
eddigi tapasztalatairól és felvázolta a jövőbeli terveit,
elképzeléseit. A prioritásai között szerepel az ittas vezetés
visszaszorítása,
a
sebességtúllépés,
záróvonal
átlépésével kapcsolatos vétségek és a biztonsági öv
használatának ellenőrzése. Elmondta, hogy Sopronnak

Önkormányzati finanszírozásban elkészült a temető alatti
gyalogút, ami összeköti a nagytemplom környékén élőket
a falúközponttal. Így lerövidíthetik a településrész lakói az
utat a temetésekre és a faluközpont felé.

Pišačka staza pod cimitorom
S finansiranjem Samouprave Koljnofa smo načinjili pišač
ku stazu pod cimitorom, da stanovniki oko Velike crikve
budu mogli skratiti put na pokope i prema centru sela.

és a környékének országos kitekintésben is jó a Megemlékezés Blázovich János néhai kópházi
közbiztonsága, ez köszönhető a lakosság tudatos
plébánosra
Foto: Tiho
hozzáállásának, mindenki körültekintően védi az értékeit
és figyel a környezetére. Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy
a TAEGel együtt ellenőrizni fogják az erdei utakat a
quadosok és cross motorosok miatt. A több rendőri
jelenlét érdekében átszervezték a körzeti megbízotti
szolgálatot teljesítő rendőrök munkáját. Egy állandóan
járőröző akció csoport ellenőrzi a közlekedőket, bármikor
bárhol felbukkanhatnak.
Szombathelyen a szent Qvirin templomban megemlékez
A kapitány úr hangsúlyozta, hogy együttműködésre
tünk Blázovich János kópházi plébánosról, nyugat
törekszenek a környező települések vezetőivel és
magyarországi horvát irodalmárról, aki 1946ban Szom
lakosságával.
bathelyen halt meg. Halálának valódi oka a mai napig
nem tisztázott, van aki szerint orosz katonák verték meg
és ennek a következményében halt meg, a hivatalos
verzió szerint betegség áldozata lett.

dr. Herczeg Zoltán r. alezredes megbízott kapitányság
vezető és Kovács József r. alezredes KMB alosztály
vezetője

Šopronski kapetan u Koljnofu
Sef Šopronske policije je bio na nevezanom razgovoru
kod nas u Koljnofu, kade se je sastao i s načelniki i biljež
niki okolnih sel. Razgovor je prošao u dobroj atmosferi.
Novi zapovjednik je izrazio da mu je cilj dobra suradnja s
stanovniki ki živu na teritoriji šopronskih redara.

2

A megemlékezésen résztvettek Kópházáról, Nardáról és
Szentpéterfáról, hogy kifejezzék tiszteletüket az elfeledett
pap, költő és író előtt. dr. Horváth Sándor a szent Qvirin
egyesület alelnöke, etnográfus a megemlékező szavai
ban, mint Mate Mersich Miloradic a legnagyobb nyugat
magyarországi irodalmárunk, örököseként mutatta be. Az
ausztriai Frankenauban született papi hivatását Horvát
Járfaluban (Hr. Jandrof/Jarovce, Szlovákia) és Kópházán
végezte. A megemlékezésen a koszorú elhelyezését
követően, elhangzottak versei, Németh Antal kanonok
Kópháza plébánosával imádkoztunk az elhunyt lelki üdvé
ért, és elhangzott a gradistyei horvát himnusz is.
Kópházán a nagytemplom falán elhelyezett emléktáblánál
szintén elhelyeztük az emlékezés koszorúját és fejet
hajtottunk a néhai kópházi plébános emléke előtt.
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Prvo spomensvečevanje na 75. jubileju smrti az emberiségnek, melyben a megpróbáltatások idején a
Szűzanya biztos pontot jelent számunkra.
Ivana Blaževića u Sambotelu
Ljeta 1946. u Sambotelu je preminuo gradišćansko
hrvatski književnik i koljnofski farnik, čije spomen mjesto
se nahadja u kripti pod sambotelskom crikvom sv.
Kvirina. 29. marciuša su se po prvi put onde našli
poštovatelji iz Koljnofa, Narde i Petrovoga Sela da odaju
čast pozabljenomu duhovniku, pjesniku i prozaistu.
Nazočni su se pomolili s koljnofskim farnikom Antalom
Némethom za dušu pokojnika, dokle je dr. Šandor
Horvat, potpredsjednik Društva sv. Kvirina ukratko pred
stavio životni put mučenika, koga su Rusi pretukli i za
posljedicami je umro u sambotelskom špitalju. Po pola
ganju vijencov su preštane njegove pjesme i otpjevana je
himna Gradišćanskih Hrvatov. Pokidob rodjeni Frakana
vac, dušobrižnik Hrvatskoga Jandrofa i Koljnofa spomen
ploču ima samo na ugarskom jeziku, po skupnom

Győri Egyházmegye Sajtóiroda

Hrvatsko sodišće u Juri

dogovoru diozimateljev u planu je i postavljanje ploče s
hrvatskim natpisom.
Tiho/Hrvatski glasnik/MCC Po drugi put su morali održati online tradicionalno sodiš
če jurskoj Krvave suze točetoj Mariji. Kako je prelat
Ferenc Egresits u svojoj prodiki iztaknuo: "u povjesti
slike, Suzetočete Marije, koliko pute je moralo, i mora i
danas, čovječanstvo doživiti izvanredno stanje? Ali Divica
Marija je uvijek sigurna točka u izazovi. Jurski biškup dr.
Andraš Vereš je na hrvatskom jeziku održao ovo izvan
redno sodišće s ovom je izrazio da su crikvi važne
manjinske zajednice. Mašu su oblikovali s muzikom i
pjesmom Koljnofski tamburaši i pjevači. Ufamo se da
Polaganje vjenca kod spomen ploče kod Velike crikve. ćemo moćti kljetu u normalnom stanju sudjelivati na, od
1972oga ljeta već tradicionalnom sakupljanju našega
Koszorúzás a Nagytemplomnál lévő emléktáblánál.
hrvatskoga naroda.
Horvát hívek zarándoklata a győri Könnyező A szentmise megnézhető/mašu znate pogledati:
https://www.youtube.com/watch?v=POfXLkpd7AY
Szűzanyához
A Könnyező Szűzanya kegyképéhez vezető hagyomá
nyos horvát zarándoklat 1972 óta a győri Nagyboldog
asszonyszékesegyház kiemelkedő ünnepeinek egyike.
Az idei esztendőben a járványhelyzet miatt az Anyák
napi horvát búcsút hívek nélkül tartották, az imádságba
online nyílt lehetőség bekapcsolódni. Az ünnepi
szentmisét Veres András megyéspüspök mutatta be,
szentbeszédet mondott Egresits Ferenc pápai prelátus,
székesegyházi kanonok, győrbácsai plébános. A szent
misén koncelebrált Schmatovich János székesegyházi
prépost kanonok, Méry László püspöki titkár, szolgálatot
teljesítettek a Brenner János Hittudományi Főiskola
papnövendékei. A búcsúi szentmise fényét a kópházi
tamburazenekar emelte játékával.
Egresits Ferenc atya szentbeszédében kifejtette, hogy a
Könnyező Szűzanya kegyképének története során és a
jelen időkben is milyen rendkívüli helyzetet kell megélnie

Fotó: Pinezich Anna

Úrnapi körmenet a múlt század elejéből.
Upajanje na Tjelovu na početku prošloga
stoljeća
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Farnik Karol Klemenšić je preminuo
Utorak je umro rodjeni Koljnofac, farnik Karol Klemenšić.
Bio je u 87. ljetu života i u 61. ljetu svoje duhovničke
službe. Karol Klemenšić se je rodio 22. julija 1934. ljeta u
Koljnofu. Za duhovnika ja zaredjen 19. junija 1960. ljeta u
Juri. Kot kapelan je pokojni službovao u Halásziju,
Szőnyu, Császáru, Vitnyédu i u Rábaszentmihályu. Od
1973. do 2013. ljeta je bio farnik u Hrvatskoj Kemlji a od
1979. do 2013. ljeta se je skrbio i za Ugarsku Kemlju.
1985. ljeta je Karol Klemenšić imenovan časnim
desetnikom a od 2010. ljeta kanonik. Od svojega
umirovljenja 2013. ljeta je pokojni živio u Domu za
umirovljene duhovnike u Juri. Pokop Karola Klemenšića
je bio petak, 14. maja u Juri. Sveta maša zadušnica će
početi u 10.00 u crikvi svetoga Duha u Juri.
orf.volksgruppen.at

pok. Karol Klemensits i pok. Pavao Horvath

Elhunyt Klemensits Károly atya

2021.

IskolaŠkola
Kárpátmedencei Hungarikum vetélkedő
A Lakiteleki Népfőiskola – a Magyar Országgyűlés, a
Hungarikum Bizottság és a Nemzeti Művelődési Intézet
támogatásával – újra meghirdette vetélkedőjét a hunga
rikum mozgalom népszerűsítése, valamint nemzeti érté
keink megismertetése érdekében. A játékos vetélkedőre
most a Kárpátmedencei általános iskolák 7. és 8. osztá
lyában tanuló diákok és felkészítői jelentkezhettek. A
vetélkedő feladatai a Kárpátmedencei hungarikum
mozgalom során, az egyes települési, megyei, külhoni
értéktárakba választott értékek ismeretére irányulnak.
Az első fordulóra közel háromszáz csapat jelentkezett,
ahol egy hungarikumokkal és nemzeti értékekkel kapcso
latos 50 kérdésből álló totó feladatsort kellett megoldania
a tanulóknak.
A második fordulóban egy 30 kérdésből álló tesztet kellett
kitölteni, valamint korosztálytól függően prezentációt
készíteni egy szabadon választott településről, tájegy
ségről, megyéről, vagy hungarikumról, bemutatva a
legfontosabb értékeit, tulajdonságait.
Iskolánk csapata, 335 induló csapatból bejutott az elő
döntőbe, ahová a 7. osztályosok közül 24 csapat jutott.
A 3. fordulóban egy, a megyei értéktárból kellett válasz
tanunk egy megyerikumot amelyről prezentációt kellett
készítenünk. Csapatunk a Fürkészek Széchenyi István
szellemi hagyatékát választotta. Nehezítetté a munkán
kat, hogy a pandémia alatt nem tudtuk meglátogatni sem
a nagycenki múzeumot, sem pedig a családi kriptát.
A döntőbe a 12 csapat küzdötte be magát. Köztük mi is!
A feladat egyre nehezebbé vált. Egy olyan szellemi,
tárgyi, épített értéket kellett választanunk, amit szívesen
ajánlanánk a hungarikumok sorába.

Veres András győri megyéspüspök az Egyházmegye
papsága nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett
hittel tudatja, hogy Klemensits Károly plébános életének
87., papi szolgálatának 61. évében 2021. május 4én
szentségekkel megerősítve a győri kórházban visszaadta
lelkét Teremtőjének. Klementsits Károly atya Kópházán
született 1934. július 22én. Győrben szentelték pappá
1960. június 19én. Segédlelkészként szolgált 1960tól
1962ig Halásziban, 19621963 között Szőnyben, 1963
1964 között Császáron, 1964ben Vitnyéden, majd 1964
és 1973 között Rábaszentmihályban. 1973tól 2013ig
Horvátkimle plébánosa, 1979 és 2013 között ellátta
Magyarkimlét is. 1985ben tiszteletbeli esperes, 2010
ben címzetes kanonok. 2013tól nyugállományban a
Győri Egyházmegyei Papi Otthonban. Lelki üdvéért a
szentmiseáldozatot a győri Szentlélektemplomban
mutattuk be 2021. május 14én, pénteken 10 órakor. Ezt
követően helyeztük örök nyugalomra a nádorvárosi
temető papi parcellájában, a régi ravatalozónál.
Az örök világosság fényeskedjék Károly atyának! A loretoi Fekete Máriát, és a köré fonódó hagyományt
választottuk. Tettük ezt azért is, mert szerintünk fontos,
Imádkozzunk érte!
Győri Egyházmegye, Horvát Pasztorális Tanács hogy az országbanjelenleg egyedüli loretoi Fekete
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Mária kultuszát megőrizzük, a szikrát felélesszük, és
országszerte ismertté tegyük. Izgalmas volt ez a projekt
is. Sok érdekességet tudtunk meg a szoborral
kapcsolatban. Legendát, titkot...
Élveztük az „együtt munkálkodást”! A riportok készítését,
a bábozást, a sokszor felvett összekötő szövegek
készítését... Vidám pillanatokat éltünk meg együtt!
Többen is segítettek a gyűjtőmunkát. Sikerült sokak
érdeklődését felcsigáznunk. A téma őket is kutatásra
ösztönözte. Iskolánk, 335 induló csapatból bejutott az
elődöntőbe,onnét pedig a döntőbe, ahol 8.helyezést ért
el. Köszönjük mindazoknak, akik bármilyen módon
segítettek munkánkat! Reméljük, hogy egyszer majd
bemutathatjuk az érdeklődőknek azt az anyagot, amit
összegyűjtöttünk, elkészítettünk.
Tudták, hogy a Máriaszobor fertőrákosi mészkőből
készült? Tudták, hogy a súlya 94 kgos? Tudták, hogy
csak zárt ajtók mögött volt szabad öltöztetni? Ezt, és
ehhez hasonló érdekességeket  amit a kutatás során
megismertünk  szeretnénk a falunak is bemutatni,
egybekötve egy kiállítással, ahol a Mária összes ruháját
Önök is megcsodálhatnák.
Csapatunk tagjai: Brieber Jázmin, Fenyvesi Csaba, Nagy
Kleopátra
Felkészítő tanár:
Póczáné Németh Alojzia, Brindza
Gyöngyi
Póczáné Németh Alojzia

2021.

NyelvÉsz MatekÁsz versenyek
Iskolánk tanulói évek óta részt vesznek a háromfordulós
NyelvÉsz tanulmányi versenyen. Az idei évben Matek
Ász néven is indítottak a szervezők megmérettetést. A
NyelvÉsz verseny megyei fordulóján Kópházi Dalma 4.
osztályos és RádulyPreiner Fruzsina 5. osztályos tanuló
is a 2. helyen végzett.
A MatekÁsz verseny megyei fordulóján RádulyPreiner
Fruzsina 5. o tanuló kiváló eredményével bejutott az
országos döntőbe. Gratulálunk nekik! Csak így tovább!
Németh Pálné

A kópházi Nakovich Mihály Általános Iskola és
Óvoda ismét megrendezte a tavaszi
papírgyűjtési akcióját.

A pandémia miatt a diákok nem róhatták kullóikkal
az utcákat. Ennek ellenére ismét sok papírt
sikerült gyűjteniük. Vidám hangulatban, betartva a
járványügyi szabályokat, előírásokat ismét egy
kellemes napot tölthettünk közös munkával.
Eredmények:
AZ összegyűjtött papír mennyisége: 10623 kg
Az alsó tagozatosok közül a 3.osztályosok lettek az
elsők (oszt. f.:Grubits Gyuláné Edit tn.). Ők 1574 kg
 68.4kg/fő  papírt gyűjtöttek.
A felső tagozatosok közül a 6.osztályosok nyerték a
versenyt (oszt. f.:Póczáné Németh Alojzia tn.) 1595
kg  132.9 kg /fő – papírral növelték az össze
gyűjtött papír mennyiségét. A két osztály egy egy
kirándulásra fordítható napot kapott jutalmul.
Köszönjük a szülők, nagyszülők, ismerősök,
tanáraink munkáját. Hálásak vagyunk Payrits Attila
családjának, hogy ismét az iskolánkhoz szállítottak
a tulajdonukban levő mázsát, mellyel már évek óta
mérjük a diákok által összegyűjtött papírt.
Gyűjtőmunkánk bevételéből a tanulók programjait,
kirándulásait támogatjuk.
DÖK Póczáné Németh Alojzia
A Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda is

csatlakozott a Fő téren felállított, májusfa alatt
található "Táblácskamozgalom"hoz.
A fatáblákon található rajzok és idézetek a természet
szeretetéről és védelméről szólnak. A mi táblánk "Az erdő
fohásza" horvát nyelven. Létrehozásában Draskovics
Dorisz 5.o tanuló, Aratóné M. Katalin és Németh Pálné
vettek részt.
Iskolánkban már a legkisebbeknek is fontos a természet
védelem, az első osztályosok is készítettek egy saját
tervezésű táblát.
Németh Pálné
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A kópházi Nakovich Mihály Általános Iskola és
Óvoda 8. osztályos tanulóinak horvát és német
nyelvtudását, kitartó tanulásukat és
szorgalmukat nyelvvizsga bizonyítványaik
igazolják.
Jezični ispit iz hrvatskog
Učenice osmog razreda naše škole  po imenu: Anna
Gecse, Lili Horváth, Noella Körmendi, Jázmin Payrits,
Sára Stefán i Lili Völgyi  na prvi zalet su uspješno
položile u svibnju  usmeni jezični ispit osnovnog stupnja
ECL tipa iz hrvatskog jezika u Budimpešti. Naše učenice
marljivo su se pripremale na ovaj ispit već od sedmog
razreda. One će zasluženo preuzeti svoju svjedobžbu u
lipnju nakon napornog i izdržljivog rada, vježbanja i puno
uzbuđenja prije ispita. Hvala na potpori i njihovim
roditeljima! Čestitamo i želimo im i nadalje puno uspjeha
u srednjoj školi!

Középiskolásaink is nyelvvizsgáztak horvátból
Srednjoškolci su isto položili jezični ispit iz
Hrvatskog

A horvát nyelvvizsgások Budapesten 8. o.
Na jezičnom ispitu u Budimpešti 8. r.
Horvát nyelvvizsga
Iskolánk nyolcadik osztályos tanulói  név szerint: Gecse
Anna, Horváth Lili, Körmendi Noella, Payrits Jázmin,
Stefán Sára és Völgyi Lili  májusban Budapesten sikeres
ECL típusú alapfokú szóbeli nyelvvizsgát tettek horvát
nyelvből. A lányok szorgalmasan készültek erre a
vizsgára már a 7. osztálytól kezdve. Júniusban
megérdemelten vehetik át nyelvvizsga bizonyítványaikat
kitartó munkájuk eredményeként a vizsgák izgalmai után.
Köszönjük szüleiknek is a támogatást! Gratulálunk és
további
hasonló
sikereket
kívánunk
nekik
a
középiskolában is!
Aratóné Mohos Katalin
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Uspješno je položen jezični ispit iz hrvatskog
jezika za gimnazialce
Srce nam je puno radosti kad vidimo da je našim mladima
važan hrvatski jezik. Iako su svi već odavno
srednjoškolci i uče u gimnazijama u Sopronu, imali su
volje i snage poboljšati osnovno znanje hrvatskog jezika
koje su u osnovnoj školi usvojili i nastaviti s učenjem i
vježbanjem pod vođstvom nastavnice Biserke Brindze.
Svi su uspješno položili jezične ispite 23. i 24. travnja
2021. godine. Cvjetka (Virág) Erdősi i Alisa Boros viši
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stupanj C1 usmeni, a Zorka Bauer i Luka Gludovatz
srednji stupanj B2 kompleks (usmeni i pismeni).
Od srca im čestitamo. Jako je pozitivno da sve više
mladih u Koljnofu smatra bogatstvom hrvatski jezik i
kulturu i željni su još bolje ih naučiti i usvojiti. Na mladima
svijet ostaje. Jedino na ovaj način hrvatstvo može ostati
na ovim prostorima.
Biserka Brindza
Sikeresen letették a horvát nyelvvizsgát gimnazistáink.
Erdősi Virág és Boros Alisa felsőfokú C1 szóbelit, Bauer
Zorka és Gludovátz Luka középfokú B2 komplexet
(szóbeli és írásbeli). Gratulálunk nekik, örülünk, hogy
egyre több fiatal találja értékesnek a horvát nyelvet és a
kultúrát. Arra buzdítunk minden fiatalt hogy tanuljanak
nyelveket, hiszen több nyelv ismeretével nyitottabb lesz
számukra a világ és olyan ismeretek birtokába juthatnak
melyek nagy hasznukra lesz az életük során. Ehhez
Kópházán minden lehetőségkk megvan kérjük éljenek
vele.

Erika néni (Erdősi Antalné) gondozza évek óta
a Flórián szobrot és környékét. Köszönjük
szépen neki.

Elballagtak a nyolcadikosok  Odlučili su se iz škole naši osmaši
Borbély Botond Sebestyén, Boros Árpád Kornél, Csukovits Balázs, Csukovits Tamás, Félix Kármen, Gecse Anna,
Horváth Dániel, Horváth Levente, Horváth Lili, Király Dániel Zsolt, Korompai Nikol, Körmendi Noella, Körmendi
Petra, Márk Szilvia, Máté Zoltán Attila, Neubauer Ádám, Nickl Melissza Viktória, Payrits Jázmin Anna. Stefán Sára,
Szabados Virág, Takáts Martina Klaudia, Völgyi Lili, Walter Richárd Vendel. Osztályfőnők: Tauber Nikolett
Sok sikert kívánunk nekik a további tanulmányaikhoz  Čuda uspjeha im želimo za daljnje školovanje
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A Kópházi tojásfa
Egy régi német hagyományt ültettek át Kópháza minden
napjaiba húsvét alkalmából. A Kópházáért Za Koljnof
Egyesület lelkes tagjai elhelyeztek egy fát a Petőfi téren,
és megszólították a község apraját, nagyját, családjait,
hogy akasszák ki saját húsvéti tojásaikat.
Igazán
felemelő látvány volt ahogy napról napra kerültek rá az
egyedi tojások. De itt még nem ért véget a történet,
hiszen ezzel párhuzamosan indítottak egy másik dolgot
is, amivel a gyerekeket biztatták arra, hogy megmu
tassák mindenkinek milyen ügyesek. Farönkökből nyu
szikat lehetett festeni. Minden kis alkotót apró ajándékkal
leptek meg, és sorsolás után az egyik csöppség egy
nagyobb ajándékcsomaggal lett gazdagabb. A KZK
Egyesület ígérete szerint, évről évre megcsinálják ezt a
teret díszítő húsvéti figyelmességet. Ami még szebbé
teszi, hogy az idei nyuszikat és tojásokat jövőre mindenki
megtalálja a 2022es fán. Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani mindenkinek.
Megújuló tartalmakért kövessék a facebook oldalukat!
Nyúl István Kópházáért Za Koljnof Egyesület

Kópházi termelői piac
Termelői piacot nyitottunk Kópházán, a Tájházban, (Kos
suth utca 15.) a helyi és a környéken élő termelők,
árusok részére. Az első alkalommal május 07én, a rossz
idő ellenére, 22 árus kínálta a portékáját, ami a
következő alkalomra, reményeink szerint bővülni fog,
mint az árusok száma, mint a kínálat tekintetében is. (pl.:
késélezés, csokoládé stb.) Amint azt a látogatottság
bizonyította nagyon jól fogadta a lakosság a
kezdeményezést. Amellett, hogy házi készítésű
termékeket, szolgáltatásokat tudnak venni és igénybe
venni a lakosok a helyben élő és termelő vállalkozókat is
segítjük.
Az elkövetkező piacok időpontjai: 2021 június 11., július
09., augusztus 06., szeptember 10., október 08., novem
ber 12., december 10., A helyszín és az időpont változ
tatás jogát fenntartjuk! minden esetben a Kópháza/
Koljnof facebook csoportban értesítjük az érdeklődőket.
Szeretettel várjuk az árusokat és a vásárlókat. Érdeklődni
Egresitsné Taschner Mónikánál 20/9105335 telefon
számon.

A Sinkovits Mátyás Természetbarát Egyesület
2021.05.25.én közgyűlést
tartott,
melyen elfogadta a 2020. évi tevékenységről szóló be
számolót, valamint a 2021.évi tevékenység tervezetét.
Ugyancsak meg vitattuk a 2020. évben a Magyar Falu
Program Falusi Civil Alap pályázaton elnyert összeg
Stablo jaja u Koljnofu
felhasználását 2021. évben. Az egyesület tagjai az idei év
Stara nimška tradicija je donesena u kulturni žitak
eddigi időszakában is elvégezte a Mátyás kunyhó
Koljnofa. Člani Društva Za Koljnof su postavili stablo za
környékének rendben tartását (fűnyírás, szemét
vazmeno jaje na Petefijevom trgu i prosili ljude, da na
szedés)
Baranyai István egyesületi elnök
drvo stavidu svoja pofarbana jaja. Istovremeno su stavili
pod stablo iz drva oblikovane zečiće, ke su dica mogla
pofarbati po svojoj volji. Svaki mali kreativac je dobio
jedan mali dar od društva, i na kraju jedan srićni dobitnik
je dobio glavni dar. Člani društva su obećali, da ćedu
svako ljeto staviti stablo za jaje na trg, i očuvati ćedu i
ovogodišnja jaja za drugo ljeto. Društvo Kópházáért Za
Koljnof se zahvali svim ki su se priključili i su pomagali!
Pratite facebook stranicu našega društva! Fanni Sárközi
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Hosszú évek hagyományát követve idén is
felállították a falu Májusfáját a kópházi
legények.
Minden település közösség életében fontosak a hagyo
mányok, olyan kapcsolódási pontok, amihez igazodni
tudnak a lakók, amitől egy település valódi közösség.
Minél több hagyománya van egy településnek annál erő
sebb a közösség. Az idei Májusfa állítás azért is
különleges, mert talán minden ott lévő vágyakozott már a
normális megszokott életre, és a szabályok lassú
lazításával egy kis remény gyúlt erre.
Május hónap folyamán a KZK jóvoltából kicsi táblácskák
kerültek a fa alá ahol mindenki kitehette rövid üzenetét:
"Vidd haza és alkoss, üzenj a földnek" címszóval.
Nagyon sok kreatív táblát találhattunk a fa alatt.

2021.

Sikeresen kivágták az idei májusfát is.
Kópháza község önkormányzata együtt a Kópházáért Za
Koljnof Egyesülettel megrendezte a hagyományos
májusfa döntő rendezvényét. Az idei évben a szokásos
szerény zsíros kenyeres májusfa döntés helyett gulyást,
pörköltet, sült halat fogyaszthattak a jelenlévők. A főzésről
Mandl Ferenc, Filátz József, Nyúl István gondoskodtak.
A kicsik és nagyok vehettek fagylaltot és akinek volt
kedve annak Sárközy Fanni és Grubits Dóra kifestette az
arcát is. A Kópházi Tamburások is elővették a
hangszereiket és szórakoztatták a jelenlevőket. Nagyon
vidám és hangulatos délután és este kerekedett a
rendezvényből, ahol mindenki jól érezhette magát.
Reméljük, hogy magunk mögött hagyhatjuk az elmúlt
időszak bezártságát és egyre több hasonló rendezvényen
vehetünk részt. Köszönjük a Kópházáért za Koljnof
Egyesület aktivistáinak a szervezést és a rendezvény
lebonyolítását.

I ovo ljeto je postavljen i srušen majpan
Koljnofski mladi su i ovo ljeto postavili majuško drivo i na
koncu majuša, povezano sjednom uličnom feštom, su ga
srušili. Hvala našim mladim da ne daju zaspati ovu
tradiciju

fotó: Mandl Ferenc, Völgyi Géza
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Példaértékű összefogással újult meg a Mária minőségéről árulkodik és vélhetően olajos fém vagy
bútorfestékkel lett legutóbb lekenve. Látható, hogy a fes
szobor és a Szentháromság szobor.

A szobrok felállítójának leszármazottai keresték meg
önkormányzatunkat, hogy a nagyon rossz állapotban
lévő Mária szobrot és Szentháromság szobrot, valamint
ezek környezetének a felújítására lehetnee valamilyen
megoldást találni. Külön kérésük volt, hogy a Mária
szobor mellett álló gesztenyefa állapotát is ellenőrizzük,
mivel a gyökere emeli a szobrot, és nehogy az is egy na
gyobb vihar után kidőljön, mint ahogy az történt a mellet
te álló ugyan olyan fával, és kárt tegyen a szoborban.
Mivel a Mária szobor és a Szentháromság szobor is fon
tos műemléke a falunak, ezért azonnal elkezdtük keresni
a lehetőségeket. Meg is találtuk a Teleki László Alapít
vány jóvoltából. A felújítást Faragó Zsolt okleveles kő
szobrászrestaurátor kőfaragó mester végezte, együtt
Biacsi Karolina okleveles műemléki szakmérnök, szakta
nácsadó építésztechnikussal. Továbbá a Pályázat keze
lő saját a felújítás folyamatát kontroláló mentort jelölt ki
dr. Veöreös András műemléki szakügyintéző, a győri
Széchenyi István Egyetem Építészettörténeti és Város
építési Tanszékén tanszékvezető egyetemi docens
személyében, aki itt volt Kópházán és végig ellenőrizte a
restaurálást.
A restaurátor így írta le a Mária szobor állapotát:
„Az egész emlék teljes felületnek olyan a hatása, mintha
nagyon vastagon át lenne festve sokszorosan. A festés
színe és minősége nem megfelelő az eredeti ikonográfiai
festésnek. A festék réteg több helyen hólyagos, néhol
levelesen válik el a felülettől, Mária alakján „pókhálósan”
repedezett, ami annak igen nagy vastagságáról és rossz
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tés nem szakértő kezek által készült mivel a festékanyag
ilyen típusú elvál
ása egyértelműen arra utal, hogy nem „lélegző” festéket
használtak, hanem valamilyen műanyag bázisú
fedőfestéket. Az ilyen fedő festés alatt sajnos a szobor
kőanyaga erősen károsodni szokott, mivel a festékréteg
repedésein keresztül a szoborba jutó nedvesség nem
tud eltávozni. Ennek jeleit a szobor felületén már
láthatjuk néhány helyen. A gömb és felhők felületén már
feltáródott a sérülékeny, kötőanyag vesztett kőfelület,
ahol a festék héjszerűn vált el. A legutóbbi (de akár a
korábbi) festés során is használtak/használhattak fém
poros un. csőfestéket. Ennek következménye lehet, hogy
a kőanyagba olyan bronz és rézszemcsék kerülnek
melyek oxidációja során, elzöldülhet, elfeketedhet a kő
anyaga. A szobor ezen állapota így nem fenntartható
ezért beavatkozás szükségeltetik.”
A felújítás folyamatát pedig így írta le a restaurátor:
„A Mária szobrot a posztamensével együtt gépi erővel
bontottuk és műhelybe szállítottuk. A restaurálás teljes
folyamata műhelyben történt. Első lépésben megtisztí
tottuk, magasnyomású vizes technológiával, ez a tisztí
tás a repedezett zománcfesték részeket távolította el.
Ezután kézi szerszámokkal aprólékos munkával tisztí
tottuk tovább a szobrot és posztamensét. Miután a kézi
tisztítással a zománcfesték 9095 % a letisztításra került,
Rotec technológiával üvegliszt felhasználásával értük el
a végleges, teljes kő tiszta felületet. A szobor olyan
vastagon volt átfestve, hogy a szobor beforduló formáin,
aprólékos finom faragásain csak a kézi tisztítás hozott
eredményt, melyhez apró éles szerszámokat, szikéket
használtunk. A szobor feje korábban letörött, melyre a
tisztítást követően derült fény, a fej nyakrészében egy
faágat helyeztek el csapolás gyanánt. A fejet bontottuk
majd vörös réz csapolással kőragasztó segítségével újra
ragasztottuk. A tisztítást követően Remmers OH konzer
váló anyaggal kezeltük a szobrot és posztamensét. A
megfelelő technológiai idő eltelte után Remmers RM
restauráló habarccsal egészítettük ki a formai hiányokat.
A kiegészítéseket azok megszilárdulása után kézi
szerszámok segítségével alakítottuk végleges formára. A
posztamensben található anyag idegen gránit táblát eltá
volítottuk és mivel a posztamens anyaga jó megtartású
volt ezért a feliratot az eredeti kőanyagba véstük vissza.
A szobrot a Mária ábrázolás ikonográfiája szerint színez
tük, Remmers color LA szilikát alapból kevert színekkel.
A posztamens is lazúros színezést kapot natúr kő
színben. A restaurálás során a szobor fejében megtalál
tuk a glória eredeti rögzítési pontjait, amik a vastag
festés alatt nem látszottak. Analógiák alapján vörös
rézből új glória került legyártásra, melynek felülete arany
színű festést kapott. Sajnos anyagi okok miatt
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laparanyozásra nem volt lehetőség. A restaurálás végső
fázisaként hidrofóbizáltuk az emlék felületét. A szobrot
restaurált állapotában a helyszínre szállítottuk és rozsda
mentes anyagú fém csapok beépítésével felállítottuk”
A szobrot a Mária ábrázolás ikonográfiája szerint a Sar
lós Boldogasszony színeire színezték a szakemberek,
mely színek megegyeznek a Kegytemplomban látható
Mária kép színeivel.
A mellette álló nagyon öreg gesztenyefát a Soproni Egye
tem, valamint a kataszrófavédelem szakemberei veszé
lyesnek ítélték, valamint a fa gyökerei is emelték a szob
rot, ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy kivágatja és
kettő új fát ültet helyette. Továbbá folyamatban van még
egy tető készítése és a környezet rendbetétele is.
A szobrok felállításának feltételezett története Payrits
Ferenc iskolaigazgató Úr leírása szerint.
(a horvátul leírt szöveg alapján)

A két emlékművet Joanes Pajrich (1836.02.06.  1908)
állította. A leszármazottak elmondása szerint, szarvas
marhákkal kereskedett leginkább Túró mezőről (horvát
országi Velika Gorica vidékéről). Voltak emberei, akik
hajtották az állatokat. Egyik napról a másikra nagyon
meggazdagodott. Mivel Istenfélő ember volt, meg szeret
te volna köszönni a jóistennek a nagy szerencséjét. De
hogyan? Elment a helyi plébánoshoz gyónni, aki java
solta neki, hogy állítson szobrokat a falu elejére és a vé
gére. A Falu elején volt földterülete, ahova a felújítani
kívánt szent Háromság szobrot állította, de a végén nem,
így az egyházközségi testület járult hozzá, hogy egyházi
földterületre állítsa fel a szintén felújított Mária szobrot.
Egy másik elmélet szerint 1862ben házasodott, első
gyermeke 1864ben született utána nagyon sokáig nem
volt gyermekük majd 1873ban született a következő fiuk,
akit 5 másik gyermek követett. Esetleg a gyermekáldás
elősegítésére állíthatta a szobrokat. Mesélnek róla, hogy
egy harmadik szobrot is állított a harkai út mellé. Egy
Szent Rókus szobrot, hogy megvédje a falut a pestistől, a
száj és körömfájástól. Ezt a szobrot a termelőszövetke
zetek létrehozásakor ledöntötték egy darabját beépí
tették a régi parókia épületébe, hogy megmentsék, ez a
mai napig meg van a helyi múzeumban. Sajnos a pontos
indokot már nem fogjuk megtudni, de mindenesetre
nagyon szép szakrális emlékeket hagyott hátra az utó
kornak, amelyekről gondoskodnunk kell és jó állapotban
tovább adnunk az utódainknak. A felújított szobrok a mai
napig hirdetik a település keresztény hagyományokhoz
való kötődését.
A felújítás egy fantasztikus összefogás eredménye, ahol
összefogtak a szobrok állítójának leszármazottai, helyi
vállalkozók, a Soproni Horvát Önkormányzat és a helyi
önkormányzat. Méltatlan ez a hangulatkeltés, ami a
szobrok felújítása körül zajlik. Tisztelettel kérnénk min
denkit, akik a szobrok és a környékéért aggódnak, hogy
járuljanak hozzá személyesen a felújításhoz, akár pénz
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ben vagy munkával! Mindenkit, aki részt vett és részt
vesz a felújításban a jószándék vezérel és azért dolgo
zik, hogy újra a legszebb pompájában csodálhassuk a
szobrokat.
Fontos megemlítenünk, hogy a két szobor teljes felújítási
költsége, 2.498.090,Ft volt. a Teleki László Alapítvány
Népi Építészeti Programtól kaptunk 1.910.080,Ftot,
Kópháza Község Önkormányzata eddig 110.490,Ftot, a
Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 100.000,Ft
ot és a leszármazottak adtak össze 378.000, Ftot, ezzel
kifejezve tiszteletüket az ősük elött. A Mária szobor
környezetének a rendbetétele most van folyamatban.

Peldodavnom suradnjom se je obnovil pij
Marije i Trojstva
Na inicijativi nasljednikov je Samouprava Koljnofa počeo
rad oko obnove Marijinog pija i Trojstva. Hvala Bogu našli
smo fondaciju Teleki Laslo kamo smo se mogli naticati i
dobili smo pinez za obnovu. svoj dio troškov su skupa
dali nasljedniki, Sopronska hrvatska samouprava i Kolj
nofska samouprava. Piji su jako važni spomeniki našega
sela zato smo s veseljem stali na čelo ove inicijativi i po
čeli obnovu ne samo piljev, nego i okolice. Uvjereni smo
da ćedu za obnovom naši vjerski spomeniki opet blistati
u zasluženom sjaju.
Kratko pripetenje: Pilj B.D.M. i Sv. Trojstvo. Iz ruk učitelja
školskoga direktora u mirovini Franje Payrića (1940)
18.08. 2020.
„Moj djed Joannes Pajrich (06.02.1836.) je rodjen u Kolj
nofu. Pokrstio ga je Fabiankovits Ferenc ki je bio farnik u
Koljnofu 1806 – 1837. Sumich Karoly 1837 – 1866. ga je
poručio s Katarinom Payrich 1862.02.18. Berlakovich
Janos 1866 – 1882. Ov farnik je preubrnuo iz nimškoga
jezika na hrvatski jezik iz Jerusalema donesenu molitvu.
Sziherle Janos 1883 – 1930. Ov farnik ga je pokopao
Tržio je s rogatom blagom i to najveć iz Turopolja. Imao
je ljude ki su gonili (Jedna ulica se i denas zove Gonik)
od Turopolja do Koljnofa. Od jednoga do drugoga dana je
postao jako bogat. Bio je jako Bogabojeć. On se j kanio
zahvaliti Bogu za ovu veliku sriću. Ali kako? Prošao je
ondašnjemu farniku i spovidao se je. Gospodin farnik mu
je svitovao da postavi pilje na početku i na kraju sela. Na
početku sela je imao grunta, a na kraju ne, pa mu je crik
vena stolica dopustila da postavi pilj na crikvenolj zemlji
na Šinkljari, kade danas stoji pij Blažene Divice Marije.
(1870) Sveto Trojstvo je postavio 1871 ljeta na početku
svojega vinograda, uz cestu staru (ova ka j sada se j
gradila 1938).
Povida se da je postavio još jedan pilj za Capinin vrtom
uz huaruški put, Svetoga Rokuša da brani selo od kuge i
trubne boli. Ovoga pilja jedan djel su zazidali u stari farof
da ga spasu budućim generacijam. Mi stariji kad se po
minamo i velimo Kod Rokuša, su se kada koč dica igrala
– znamo kade je to bilo. a beszámolót.összeálította Völgyi Géza
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KÓPHÁZI HÍREK

XXVI. Évfolyam/ljeto 3. szám/broj

2021.

FIGYELEM
NE VIGYÉK A HULLADÉKOT A
KÜLTERÜLETRE ÉS AZ ERDŐBE!
Zöldudvarba a lakosság meghatározott kvóta
alapján díjmentesen szállíthat be szelektív
hulladékot.
A Kópházi Hírek lehetőséget biztosít a helyi
vállalkozóknak, hogy hirdessék
tevékenységüket. Amennyiben igényt tart
hirdetése megjelenésére úgy kérjük, vegye fel
a kapcsolatot a Hivatal elérhetőségein.
Tisztelt olvasó!
Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a www.kophaza.hu
honlapon és a Kópháza  Koljnof facebook oldalon
naprakész információkhoz juthat.

Poštovani čitatelj!
Obratili bi vam pozornost da na web stranici
www.kophaza.hu i na facebook stranici Kópháza  Koljnof
znate dojti do daljnjih informacijov

Az újságot szerkesztette/urednik: Völgyi Géza
12

