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ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  hhíírreekk  VViissttii  OOppććiinnee

AA  kkééppvviisseellőő  tteessttüülleett  22002211..  jjúúnniiuuss  
3300..aaii  üülléésséénn  aa  kköövveettkkeezzőőkkrrőőll  ttáárrggyyaalltt

1. Grubits Ferenc polgármester beszámolt a képviselő

testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, 

valamint a veszélyhelyzet ideje alatt kihirdetett rendele

tekről, amit a képviselő testület 5 igenel és 2 tartóz

kodással elfogadott.

2. Grubits Róbert 9495 Kópháza, Határőr u. 17. szám 

alatti lakos kérelméről, amelyben a lovardájához jelenleg 

használatos út helyes nyomvonalának a megállapítását 

és út létrehozását kérte az önkormányzattól. A testület az 

út kiméréséről határozott és árajánlatok beszerzésével 

bízta meg a polgármestert.

3. Grubitsné Jámbor Mária 9495 Kópháza, Határőr u. 31. 

szám alatti lakos kérelméről, mely szerint a Határőr utca 

páratlan oldalának a vízelvezetési problémájára találjon 

megoldást az önkormányzat. A testület 5 igennel és 2 

ellenszavazattal úgy döntött, hogy árajánlatot kér az út 

szegély létrehozására.

4. Szabó Péter 9495 Kópháza, Savanyúkút u. 77. szám 

alatti lakos kérelméről, mely szerint a Savanyukút utca és 

Vasút utca összekötő utat hozza rendbe az önkormány

zat. A testület 7 igennel elfogadta, hogy árajánlatot kér az 

út lemurvázására.

5. Egresits Károly 9495 Kópháza, Temető u. 44. szám 

alatti lakos kérelmével. A szennyvízhálózat és az ivóvíz

hálózat kiépítéséről a Pacsirta utcában. 

6. Pacsirta utcai lakók kérelmével mely szerint az utca 

bejáratának a szélessége valóságban nem felel meg a 

tényleges földhivatali szélességeknek. Képviselőtestület 

úgy döntt, hogy a Kópháza 1171 hrszú, az önkormány

zat tulajdonában lévő utat földmérő által kiméreti.

7. Műfüvespálya karbantartásával kapcsolatban a testület 

egyhangúlag elfogadta, hogy a sportegyesület rendezze 

ezt a karbantartási feladatot mivel a pálya átvételekor ezt 

vállalta és ők használják azt.

8. Kapuvári Vizitársulat kérelmével mely szerint a falu 

fizessen díjat a patakmeder rendfenntartására. A testület 

egyhangúlag elutasította, mivel saját magunk is el tudjuk 

végezni a feladatot.

9. Bölcsőde építése. Az önkormányzati testület már hosz

szabb ideje foglalkozik a faluban egy bölcsőde létrehozá

sának lehetőségéről a faluban. A helye az óvoda és a 

nagybolt között lenne. A testület egyhangúlag elfogadta, 

hogy a bölcsőde építésének engedélyes tervével együtt a 

tervező készítsen költségbecslést a kétszer 12 fős 

bölcsöde létrehozásához, mely megfelel a Pénzügymi

nisztérium által meghirdetett „Bölcsőde fejlesztési 

program” nak. 

10. Kerékpárút pályázat. Önkormányzatunk Nagycenk és 

Harka településekkel kerékpárútként használható külterü

leti útra szeretne pályázni a régi határsáv nyomvonalán, 

amely pályázat benyújtására a testület megadta a 

felhatalmazást a polgármesternek.
11. Pályázati lehetőségünk lenne egy vásárterekre kiírt 

pályázaton a Vidékfejlesztési Program keretében, a 

Nagytemplom környékén egy közösségi tér létreho

zására. A testület erről a döntést elhalasztotta, további 

egyeztetést kért egy későbbi rendkívüli testületi ülésen.  

12. Ivartalanítási pályázattal. A Magyar Falu program 

keretén belül állatok ivartalanítására lenne lehetőség, de 

egyeztetve a község állatorvosával, ő úgy ítélte meg, 

hogy az ivartalanitások csekély száma miatt nem éri meg 

lebonyolítani a procedúrát, amely javaslatot a testület 

elfogadta.

13. Mária szobor fölé tető készítésével. A Kópházi Horvát 

Egyesület nyert 750.000,Ftot egy tető létrehozására a 

Mária szobor fölé és a környezetének a rendbetételére. 

Természetesen ez az összeg kevés lett volna a 

létrehozáshoz, így kérték az Önkormányzati testületet, 

hogy egészítse ki a hiányzó összeggel a projektet. A 

testület 2 igennel és 5 ellenszavazattal úgy ítélte meg, 

hogy a tető létrehozására nincs szükség. 

14. A Képviselőtestület 2021. évi munkatervét elfo

gadták, mely a település honlapján megtekinthető.

15. A beszámolót a Polgármesteri Hivatal 2020. évben 

végzett munkájáról szintén elfogadta a testület.
16. Törvényességi felhívást kapott a hivatal a Jurisich 

utca végén lévő út cseréjével kapcsolatban. E szerint a 

csere az ügy további rendezéséig fel lett függesztve. 

Lakossági bejelentés vizsgálati eredményeként a képvi

selő testület törvényességi felhívást kapott, mert a Juri

sich utca végében tervezett útcserében nem hozhat 

addig döntést, amíg a változási vázrajzok el nem készül

nek. A képviselő testület így szándéknyilatkozat formájá

ban hozott döntést. A gazdák közlekedését egyelőre a 

magánterületen a tulajdonos engedi, mivel az önkor

mányzati út olyan keskeny hogy azon gépjárművel, 

mezőgazdasági géppel nem lehet közlekedni.  

17. Az egyebeknél a polgármester Úr kérte a képviselők 

javaslatát az utcai közvilágítás fejlesztésével kapcso

latban. Továbbá Csapadékvíz elvezetési pályázaton 

nyertünk 34 millió Ftot, ezért  elkezdjük a Soproni utca 

páratlan oldalán a csapadékvíz elvezetés kivitelezésével 

kapcsolatos ügyintézést. Temető parkoló két szélét a 

területnek sikerült megvásárolni és kisajátítani. Középen 

van 2 telek, melynek az ügye a Kúria előtt van. Két 

ingatlan tulajdonos nem fogadta el a kisajátítási döntését 

a GyőrMosonSopron Megyei Kormányhivatalnak, ezért 
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bírósághoz fordultak. A bírói döntés miatt a Kúriához 

fordult az önkormányzat, amit az egyik ingatlan esetében 

a Kúria befogadott

KKóópphháázzaa  KKöözzsséégg  kkééppvviisseellőő  tteessttüülleettee  22002211..  
jjúúlliiuuss  1122éénn  rreennddkkíívvüüllii  tteessttüülleettii  üülléésstt  ttaarrttootttt..

Amely ülésen a kialakítandó közöségi tér pályázat kér

désében tanácskozott, amiről a döntést ismételten elha

lasztotta, mivel Rabi Géza a Nagytemplom melletti lakos 

javaslatára, a műemlék védelmi hivatal állásfoglalását is 

meg szeretnék kérni.
Továbbá a képviselők hozzájárultak a tető elkészítéséhez 
a Mária szobor főlé, amit Milkovits László Ácsmester 
felajánlásból ingyen végez el.

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattuunnkk  ttáávvllaattii  tteerrvveeii..  MMiillyyeenn  
pprroojjeekktteekkeett  tteerrvveezzüünnkk  aa  jjöövvőőbbeenn..

Minden Kópházára látogató dicséri a falunkat, milyen 

szép rendezett, látszik, hogy gondos szorgalmas embe

rek lakják, akiknek fontos, hogy milyen környezetben 

élnek. Önkormányzatunk legfontosabb feladatának tekinti 

a település állandó fejlődését, ehhez igyekezünk kihasz

nálni minden pályázati lehetőséget. A pályázati lehető

ségek nem mindig a mi elképzeléseink szerint vannak 

kiírva ezért kénytelenek vagyunk az elképzeléseinket 

hozzájuk igazítani úgy, hogy elérjük a valódi célunkat.

Így pályázaton nyertünk a Soproni utcai csapadékvíz 

elvezetésre, a temetőben egy parkoló létesítésére. 

További terveink között szerepel egy kétszer 12 fős böl

csőde építése és a Nagytemplom környékén egy közös

ségi tér kialakítása. Benyújtás előtt áll egy külterületi utak 

felújítását célzó pályázat, amely során bicikli úttal lesz 

összekötve Nagycenk – Kópháza – Harka a régi rend

szer úton, ami reményeink szerint fellendíti a kerékpáros 

turizmust is, és sikerül a Fertő partjáról felcsalogatni a 

turistákat.

Amikor a képviselő testület egy bbööllccssőőddee  létrehozásának 

lehetőségéről döntött, akkor az volt a célja, hogy segítse 

a településen élő kisgyermekes családokat abban, hogy 

akiknek ez elengedhetetlen, azok vissza tudjanak menni 

minél előbb a munka világába és ne keljen más telepü

lésre vinni a gyermekeiket. A bölcsődét az óvoda és a 

nagybolt közötti területre tervezzük felépíteni (A régi 

kultúrház helyére). Így szinte egy helyen lenne a két 

intézmény. A bölcsödéből óvodába menő gyermekek 

számára könnyebb lenne a változás hiszen a közelség 

miatt a bölcsőde alatt megismernék az óvodai életet és 

kapcsolatba kerülnének az óvónénikkel is. 

A nagytemplom melletti kköözzöössssééggii  ttéérr létrehozásával egy 

a zarándok templomunkhoz illő, a zarándokok és az 

odalátogatók kulturált fogadására alkalmas közösségi 

teret szeretnénk létrehozni. A felépíteni tervezett épület

ben a vendégek fogadását szeretnénk biztosítani mosdó

val közösségi térrel. Az előtte lévő területet pedig parko

sítani, alkalmassá tenni akár szabadtéri szentmise, 

esküvők tartására és nagyobb zarándoklatok esetén 

szeretnénk kegytárgyak, frissítők árusítását lehetővé 

tenni. A megírt pályázatnál vállalnunk kell, hogy évi 12, 

(havonta egy) a tájházban tartott vásárhoz hasonlóan a 

helyi és környékbeli kézműveseknek lehetőséget bizto

sítsunk az árusításra, hogy ezzel segítsük a településünk 

termelőit. Tervbe van véve továbbá a templom körül egy 

keresztút létrehozása, amely további zarándokokat von

zana és a csodálatos templomunkat megtöltenénk élettel. 

Hosszú évek óta szépítjük a templom környékét kezdve 

az előtte álló térrel, szent Rókus szoborral, parkolókkal, 

ezt a munkát folytatjuk az új plébánia és környezetének 

rekonstrukciójával. Célunk, hogy minden idelátogatót egy, 

a már minden zarándok helyen megtalálható környezet 

és infrastruktúra fogadja. 

Ezekkel a pályázati lehetőséggel minimális önrésszel 

több száz millió forinttal növekedne a falu vagyona és 

szépülne fejlődne településünk.

Pontos információkért forduljanak a polgármesteri 

hivatalba személyesen ügyfélfogadási időben, vagy akár 

emailben az ismert elérhetőségeken.

KKöözzöössssééggii  ttéérr  aa  NNaaggyytteemmpplloommnnááll
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IIsskkoollaaŠŠkkoollaa
88..  oosszzttáállyyoossookk  vveesszzpprréémmii  oosszzttáállyykkiirráánndduulláássaa

A tanév utolsó napján iskolánk minden osztálya kirándulni 

ment. Nekünk, nyolcadik osztályosoknak, ez volt az 

utolsó együtt töltött napunk. Izgatottan vártuk az indulást. 

Kirándulásunk első megállója a kislődi Sobri Jóska 

Kalandpark volt. Minden játékot kipróbáltunk. Csúsz

dáztunk, ami a tóban végződött, mindenki csurom vizes 

volt, de nagyon meleg volt, így hamar megszáradtunk. 

Bicikliztünk 12 méter magason, vízibicikliztünk, hullám

vasutaztunk és még sok játékot kipróbáltunk. 

Délután Veszprémbe mentünk. Ott fagyiztunk, majd 

csapatokban szabaduló szobában mérhettük össze 

logikánkat, ügyességünket. A mi csapatunk nagyon 

ügyes volt, kiszabadultunk. 

Utolsó közös búcsú pizzázásunk után haza indultunk. Az 

úton a magyarportugál meccset néztük és együtt 

szurkoltunk. 

Köszönjük a felejthetetlen osztálykirándulást! 

Körmendi Noella és Völgyi Lili  8. osztály

MMáárriiaa  óóvvóónnéénnii  kköösszzöönnttééssee  9900..  
sszzüülleettééssnnaappjjáánn.. 

Grubits Ferenc polgármester dr. Rabi Kinga Jegyző 

asszony és Völgyi Géza alpolgármesterek köszöntötték 

Grubits Ferencné Mária óvónénit 90. születésnapja alkal

mából. Az Önkormányzat és Orbán Viktor miniszterelnök 

nevében átadtunk egyegy emléklapot, valamint egy 

csokor virágot nagyon sokunk óvónénijének. Mesélt 

nekünk a régi időkről, melyekre mindig örömmel emlé

kezik. Az Ő idejében lett bevezetve például a napközi 

otthonos óvoda. 

Még hosszú, a családjában egészségben eltöltött éveket 

kívánunk neki.                                     V.G.

MMáárriiaa  óóvvóónnéénnii  jjee  9900  lljjeett  ssttaarr..

Načelnik sela Franjo Grubić notarka dr. Kinga Rabi i 

zamjenik načelnika Geza Völgyi su binčali Mariji Grubić 

(Mária óvónéniki) za njen 90. rođendan. U ime Samo

uprave i premiera Viktora Orbana predali su spomenicu, 

buket kiticov. Povidala nam je od stari vrimen i da u 

njenoj dobi su upejali naprimer u čuvarnicu obdanište.

Želimo joj još čuda ljeta u zdravlju u krugu svoje 

familije.                  G.V. 

HHeennrriicchh  PPaallii  bbááccssiitt  iiss  kköösszzöönnttööttttüükk  9900..  sszzüülleettééss  
nnaappjjaa  aallkkaallmmáábbóóll..

Pali bácsi, akinek betegsége miatt fia vette át az 

önkormányzat és Orbán Viktor miniszterelnök nevében 

átadott emlékplakettet, azóta már sajnos elhunyt. Isten 

nyugosztalja!

PPaavvii  HHeennrriicchhuu  ssmmoo  iissttoo  bbiinnččaallii  zzaa  nnjjeeggoovv  9900..  
rrooddjjeennddaann

Za njegov 90. rodjendan smo binčali od tada već 

pokojnomu Pavi Henrich (Spirkl). Zbog bolesti njegov sin 

je preuzeo u ime samouprave i premiera Viktora Orbana 

predatu spomenicu. Neka mu Bog da miran počivak!
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SSiikkeerreesseenn  mmeeggttaarrttoottttuukk  aa  MMúúzzeeuummookk  

ééjjsszzaakkáájjáátt.

Idén Kópháza is csatlakozott a Múzeumok éjszakája 

program sorozathoz. Az érdeklődőknek lehetősége volt 

megnézni az Interaktív múzeumot és a Tájházat. Az 

Interaktív múzeumban rövid előadásokkal mutattuk be a 

nyugatmagyarországi horvátok történelmét, és minden 

érdeklődő kipróbálhatta tudását a különböző kvíz és 

ügyességi feladatokban.

A Tájházat Dániel Lászlóné Teri Učiteljica mutatta be, 

melynek keretében, a kiállítással kapcsolatos kvíz 

kérdésekre válaszolhattak a látogatók. A gyerekek és 

lelkes felnőttek kipróbálhatták a nemezelést, virágokat és 

kis figurákat készítettek. Különféle társasjátékokkal 

játszhattak, és számos népi fajátékot is használhattak.

Az estét énekszóval zártuk, amihez a zenei aláfestést a 

tamburások adták.                                                      V.G.

UUssppjjeeššnnoo  ooddrržžaann  NNooćć  mmuuzzeejjaa

Ovo ljeto se je i Koljnof priključio na svijetu poznatom 

programu Noć muzeja. Zainteresirani su imali mogućnost 

pogledati naš Interaktivni muzej i Starinski stan. U 

Interaktivnom muzeju smo kratko ispričali povjest 

zapadno ugarskih Hrvata, i svaki je imao mogućnost da 

isproba svoje znanje na različitim kviz pitanja, da posluša 

video snimke i pogleda stare kipiće.

U starinski stan je Teri učiteljica predstavila, i na kviz 

pitanja su mogli nazočni dati odgovore. A ki je tio se je 

mogao igrati na interaktivnim igrama i isprobati ručni rad. 

Noć smo završili skupnom jačkom s tamburaši.          G.V.

44..  jjuulliijjaa  ssmmoo  ooddrržžaallii  66..  jjuurr  ttrraaddiicciioonnaallnnoo  ssooddiiššććee,,  
uu  nnaaššoojj  hhooddooččaassnnoojj  ccrriikkvvii..  

Mašu je celebrirao i prodikovao Pandrofski farnik Franjo 

Borenić. Muzički su pratili kantor Laslo Knull i Koljnofski 

tamburaši. Na početku je naš farnik kanonik Antal 

Nemeth posvetio obnovljeni oltar ki je stao 28 milioni 

forintov ča su platili naš farnik Antal Nemeth i velikodušni 

koljnofski vjerniki.

HHaattooddiikk  aallkkaalloommmmaall  ttaarrttoottttuukk  mmeegg  aazz  iimmmmáárroonn  
hhaaggyyoommáánnyyooss,,  aa  BBúúccssúújjáárróó  tteemmpplloommuunnkk  

ffeellsszzeenntteelléésséénneekk  éévvffoorrdduullóójjáánn,,  aa  
zzaarráánnddookkllaattuunnkkaatt.. 

Az idei évben a szentmisét a pandorfi Franjo Borenic 

atya celebrálta. A szentmise elején Németh Antal 

kanonok atya felszentelte a felújított oltárt, ami 28 millió 

forintba került, amit az atya és a nagylelkű kópházi hívek 

adományaiból újítottak fel. A zenei kíséretet Knull László 

Kántor és a Kópházi Tamburások szolgáltatták.
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FFeellaavvaattttuukk  aa  nneemmzzeettii  öösssszzeettaarrttoozzááss  eemmlléékkéérree  
ffeelláállllííttootttt  eemmlléékkmműűvveett  KKóópphháázzáánn

A nemzeti összetartozás napja  az 1920as trianoni béke

szerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4

ére eső nemzeti emléknap Magyarországon, melyet 

2010. május 31én  iktatott törvénybe az Országgyűlés.

Az avató ünnepségen részt vett Szedlacsek Emília a 

Nemzeti Művelődési Intézet szakmai igazgatója, aki 

beszédében kifejtette, hogy hasonló emlékhelyekkel 

szeretnének egy zarándok hely láncolatot létrehozni 

számos településen, ahol mindenkinek lehetősége lesz 

leróni a tiszteletét és emlékezni a magyar történelem 

eme szomorú eseményére és gondolni a határon túlra 

szakadt nemzettársakra. 

Grubits Ferenc polgármester köszönetét fejezte ki a 

Magyar Művelődési Intézetnek, hogy a falu nem csak az 

emlékműre, hanem a környezetének a rendbetételére, 

parkolók létrehozására is kapott támogatást. Beszédében 

elmondta, hogy Trianon a magyar nemzet tragédiája 

mellett nekünk a valamikori NyugatMagyarországon élő 

horvátoknak is egy külön tragédiája, mivel a döntéssel ez 

az egységes népcsoport három országba, Ausztriára, 

Szlovákiára és Magyarországra szakadt. A megem

lékezésen Németh Antal Kanonok Atya megáldotta az 

emlékművet. Az avató ünnepségen a község és a helyi 

Fidesz helyezte ki az emlékezés virágait.

KKöösszzöönnttööttttüükk  aa  kköörrzzeettii  mmeeggbbíízzoottttaakkaatt  aa  
rreennddőőrrnnaapp  aallkkaallmmáábbóóll..

A járványhelyzet miatt kis csúszással, Kópházán 

köszöntöttük a környék körzeti megbízott rendőreit. Az 

alkalomra eljöttek Pék Zsuzsanna Ágfalva polgármester 

asszonya, Palkovics János Fertőrákos polgármestere is, 

akik Grubits Ferenc polgármesterrel együtt köszönték 

meg a jelenlévő Herczeg Zoltán soproni rendőrkapi

tányának, Kovács József alezredesnek a KMB alosztály 

vezetőjének, Kertész Zoltán, Szolyák Gábor, Dobos Béla 

és Nagy Márk körzeti megbízottak munkáját. Köszönjük, 

hogy segítségükkel biztonságban érezhetjük magunkat.

U Koljnofu su se načelniki sela Fertőrákosa (Kroisbach), 

Agfalve (Agendorf) i Koljnofa. zahvalili mjesnim policaj

cem za njihov trud i zalaganje za red u naši sela. Na 

priredbi su bili nazočni šef sopronske policije, prvač 

mjesnih policajcev i sami policajci. Hvala za njihov 

neumoran rad.

KKeerrttéésszz  ZZoollttáánn
SSzzoollyyáákk  GGáábboorr



7

KÓPHÁZI HÍREK                           XXVI. Évfolyam/ljeto 4. szám/broj                                     2021.

PPllééhhkkrriisszzttuuss  aa  GGaarráábbaann

A Pléh Krisztus a „Gora” szőlőhegy úgynevezett mély út 

tetején a háromágú elágazásában található. A földbe 

állított, kissé megdőlt talapzat tartja a fakeresztet, melyet 

egy keskeny csipkézett szélű, íves fémlemez zár le. 

Magára a fakeresztre van felerősítve fém korpusz. (A 

pléhkrisztusok útonútfélen állnak, védelmezik a termést, 

a vándorokat, a helyieket, vagy bárkit, aki látja őket.)

A méltatlan állapotban lévő emlékművet Regényi Lajos 

és Dr. Payrits Ferenc kezdeményezésére és közre

működésével újította fel Taschner Anikó, hogy megújult 

pompájában lássa el a feladatát amiért odaállították 

elődeink.

  

PPlleehheennii  KKrriissttuušš

Pleheni Kristuš stoji kod raskrižja dibokoga puta zgora va 

gori. Na čuda mesti znamo najti plehenoga Kristuša 

komu je zadaća da brani sad, putnike, mjesčane ili bilo 

koga ki ga vidi.

Na inicijativu Lajoša Regénjija i Dr. Franje Payrića je 

Aniko Taschner obnovila našega Plehenoga Kristuša ki 

sada u polipšanoj formi vrši svoju dužnost zaku su ga 

postavili naši predaki.

AAzz  aallkkoottóó  ggoonnddoollaattaaii

A mi feszületünk nagyon rossz állapotban volt már! 

Tudom mert sokat járok fel a szőlőhegyünkre ami nekem 

a Mátyás kunyhó és a kereszt nélkül nem a Gara! Soha 

el nem megyek mellette úgy, hogy meg nem állnék! A 

lemez lekopott és rozsdásodott, a fa elkorhadt, bár még 

állta az időjárás viszontagságait. A csőszkunyhó 

gondnoka kért meg, hogy nem festeném újra? 

Gondolkodás nélkül igent mondtam. Kisebb 

előtanulmányokat végeztem a munka megkezdése előtt. 

Amerre csak jártam fotóztam az útmenti kereszteket. Arra 

a megállapításra jutottam, számomra a népművészet 

olyan, mint a legszebb virágok között a mezei virág. 

Jézus menybemenetele előtt két héttel álltunk neki. Lajos 

lecsiszolta és lealapozta mivel az eredeti lemezt meg 

akartam menteni. Igy kaptam meg számomra oly kedves 

pléhkrisztust. Soha nem csináltam még ilyet, de a 3 nap, 

amit szinte csak vele töltöttem csodálatos volt! Nem volt 

célom teljesen naív (bár ezek a keresztek a naív 

művészek legszebb alkotásai) sem nem túl modern 

stílusban elkészíteni. A mi pléhkrisztusunk már meghalt a 

kereszten, de nem szerettem volna szenvedőn 

ábrázolni. Arra törekedtem, hogy nyugalmat és bizalmat 

árasszon az arra járó emberek felé. Glóriáját arannyal 

festettem meg, mert nem titkolt vágyam volt, hogy ha rá 

süt a déli nap a mély úton ballagó emberek tekintetét 

odavonza. Témát nem kell keresnem egyikből következik 

a másik. A régi keresztet próbálom megmenteni és egy 

modern feszületet megalkotni belőle. Köszönöm a 

bizalmat a kópházi embereknek, a segítséget 

Édesapámnak, Dr. Payrits Ferencnek és Regényi 

Lajosnak. A munkafolyamat teljes egészében megte

kinthető a Facebook oldalamon „Nagymamáim emléke” 

című albumomban. Kópháza 2021.05.20.  Anikó (Taschner Anikó)

EEllkkéésszzüülltt  aazz  AAkkáácckköözz  ffeellúújjííttáássaa

Önkormányzatunk saját beruházásban, 4 millió forintból, 

elkészítette az Akácköz vízelvezetését és murvázását. 
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Az újságot szerkesztette/urednik: Völgyi Géza

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

MMiinnddeenn  éévvbbeenn  ffoollyyaammaattoossaann  kkaarrbbaann  ttaarrttjjuukk  
úúttjjaaiinnkkaatt  iiddéénn  iiss  ttööbbbb  aallkkaalloommmmaall  ttööbbbb  hheellyyeenn  

kkeerrüülltt  ssoorr  aazz  úútthhiibbáákk  kkiijjaavvííttáássáárraa..

EEllkkéésszzűűlltt  KKóópphháázzaa  JJeerruussaalleemmaa  vviiddeeóójjaa  iiss..

Köszönet és hatalmas gratuláció minden résztvevőnek! 
Külön köszönet Egresits Andreának aki a táncokat 

betanította és Gazsovits Krisztiánnak aki a videót 

elkészítette. A videó ezen a linken tekinthető meg: 

https://www.youtube.com/watch?v=5gpYgNTcCmQ 

GGoottoovv  jjee  nnaašš  vviiddeeoo  zzaa  JJeerruussaalleemmaa  ttaannaacc.

Zahvaljujemo se i čestitamo svim sudionikom. 

Posebna hval Andreji Egresits da je naučila ples i 

Krisztianu Gazsovicsu za video. 


