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A Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozója és a
Képviselőtestület nevében, áldott békés Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk.
Maradjon mindenki egészséges!
U ime svih zaposleni općine i zastupničkog tjela, Blažene
Božićne svetke i srićno novo ljeto želimo.
Ostanite zdravi!
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Önkormányzati hírek Visti Općine
Energia hatékony Önkormányzat díjat kapott
Kópháza Község Önkormányzata.
2021. október 27én, szerdán vehette át Dr. Szili Katalin
Miniszterelnöki Biztostól és Dr. Molnár Ferenctől a
Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. tulajdo
nosügyvezetőjétől Grubits Ferenc polgármester a
Magyar Parlamentben az Energia hatékony Önkor
mányzat díjat.
A Magyar innovációs és Hatékonyság Nonprofit Kft. által
2011ben elindított Virtuális Erőmű Program a legna
gyobb szakmai és társadalmi összefogással rendelkező
hazai energiahatékonysági program, amelyhez eddig
több ezer vállalkozás, iskola és önkormányzat
csatlakozott. A meghirdetett pályázat célja, hogy
Magyarország olyan virtuális erőművet „építsen fel”
igazolt energiamegtakarításból, amely gyakorlatilag
kiváltja egy valódi erőmű létrehozását. www.webradio.hu

Samouprava Koljnofa je dobila Potvrdu o
Energetsko učinkovitoj samoupravi.

Kópháza Község Képviselő Testülete 2021.
november 29én (hétfőn) 18.30 órakor testületi
Sigurnost opskrbe energije, zaštita okoliša, i smanjenje
ülést tartott a Polgármesteri Hivatal
trošaka potrošene na energiju je interes svakoga od
tanácstermében.
nas. Svjesna, učinkovita potrošnja energije je istaknuti
štrateški cilj kako Mađarske, tako i Europske unije. Pod
glavnim pokroviteljstvom Predsjednika države, pod
pokroviteljstvom vjeća Nacionalnog održljivog razvoja u
parlamentu, Mađarskom inovativnom i djelotvornom
doo.u kao pokretač, programa virtualne elektrane,
osnovano za energetsko učinkovitom i obnovljenoj
energetskom razvoju su u 27. 11. 2021 godine u
Mađarskom parlamentu dodjelili potvrdu Općini Koljnof
kao Energetsko učinkovita općina.
Nagradu su predali Dr. Katalin Szili Povjerenica
predsjednika vlade i Dr Ferenc Molnár vlasnik i direktor
Mađarskog inovativnog i učinkovitog nonprofitnog dooa.

Elfogadták a beszámolót a település közművelődési hely
zetéről. Elfogadták a község egészségügyi helyzetéről Dr.
Balázs Katalin házi felnőttorvos, Dr. Juronics Ilona házi
gyermekorvos, Dr. Payrits Ferenc fogorvos, Joó Anikó
védőnő beszámolóját. Meghallgatták a tájékoztatás
Egresits Károlyné kártérítési igényével kapcsolatban.
Elutasították az önkormányzati ingatlanokra érkezett vételi
ajánlatokat. Elfogadták a Polgármesteri Hivatal 2021. évi
tevékenységét. Elfogadták a helyi adók felülvizsgálatát,
amelyek változatlanok maradtak. Elfogadták a 2022. évi
munkatervet. Elfogadták a közművelődési rendeletet.
Módosították a Szervezeti és Működési szabályzatot.
Elfogadták a Polgármester 2021. évi szabadságolási
A Sinkovits Mátyás Természetbarát Egyesület tervét. Elfogadták a 2022. évi belső ellenőrzési tervet.
hírei:
Változatlanul hagyták 2022. évi étkezési térítési díjakat.
A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében Bölcsőde építési pályázat benyújtásához szükséges
2020. évben elnyert pályázati pénzből fűkaszát, fűnyírót, képviselőtestületi határozatokat meghozták.
fűrészgépet és szerszámokat szereztünk be a Mátyás
Orvosi rendelő hírei
kunyhó és környékének rendben tartására és
Ünnepi Rendelés
karbantartására. Megújítottuk a kunyhó fűtését egy
sparheltel, a helyben főzés lehetőségét egy gáztűzhely
December 27. 28. 30. a szokott rendelési idő
beszerzésével. Megoldottuk a kunyhó és a konyha
december 29. 31. szabadság miatt nem lesz
raktár világítását is új világító testekkel.
rendelés, délután ügyeletben megtalálnak
Az Önkormányzati támogatásból elkészült a tetőcsapa
sürgős probléma esetén.
dékvíz földalatti elvezetése, valamint újra építettük a kül
ső tűzrakó (szalonnasütő) helyet. Baranyai István elnök
Dr. Balázs Katalin
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IskolaŠkola
Újabb támogatást kapott iskolánk
A közoktatási és nevelési intézményeket fenntartó nem
zetiségi önkormányzatoknak a Magyar Kormány által
nyújtott kiegészítő támogatásokat adott át Soltész Miklós,
a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcso
latokért felelős államtitkára a Parlamentben. Az ünnepi
átadáson részt vett Firtl Mátyás, Sopron és térsége
korábbi országgyűlési képviselője. Az eseményen,
amelyen Ritter Imre német nemzetiségi képviselő, NEB
elnök is köszöntötte a megjelent önkormányzatok képvi
selőit, intézményvezetőket, elhangzott: az elmúlt 7 évben
a nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása
közel a duplájára nőtt, a helyi nemzetiségi önkor
mányzatok működési támogatását négyszeresére emelte
a magyar kormány, míg a feladatalapú támogatások a két
és félszeresére növekedtek. Ez a támogatási mérték,
továbbá az, hogy a fenntartói jogok, továbbá az ingat
lanok tulajdonjoga is átvételre került az önkormányzatok
által, a nemzetiségi kulturális és oktatási autonómia
megerősödését is eredményezte. Országos szinten 51
intézményfenntartó, illetve tulajdonos között 47 német,
egy horvát és román, 2 szlovák nemzetiségi önkor
mányzat részesült kiegészítő támogatásban.
A soproni és Sopron térségi nemzetiségi önkormányzati
fenntartású intézményei 2022ben csaknem 200 millió
nagyságrendű kiegészítő támogatáshoz jutnak. A
Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzata a kópházi
Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda épületkor
szerűsítésre kapott 18 millió forint kiegészítő kormányzati
támogatást. Így iskolánk idén már 68 millió forint
támogatást kapott felújításra. A Nemzetiségi Önkor
mányzatot Mogyorósi Péter képviselte a Parlamentben.

2021.
Zajačimo si

Hrvatska samouprava Koljnofa je organizirala skupno
jačenje u kulturnom domu. Svi zainteresirani su imali
priliku skupa s Koljnofskimi tamburaši jačiti stare
koljnofske jačke.
Ako stanje oko pandemija nam dopusti onda ćedu još
već ovakove priredbe prirediti nam.

Énekeljünk együtt
Kópháza Horvát Önkormányzata közös éneklésre hívott
mindenkit a kultúrházba. A Kópházi Tamburások kísére
tében lehetősége volt a megjelenteknek régi kópházi
dalokat énekelni. Ha a vírus helyzet megengedi, akkor
több ilyen rendezvényre is sor fog kerülni.

https://www.kisalfold.hu/helyiertek/tudosito/terseginemzetisegi
onkormanyzatokoktatasiintezmenyeinektamogatasa
11519672/

Borkostoló  Kušanje vina
November 13.án hagyományteremtő szándékkal
újborkostolót tartottunk Kópházán a Petőfi téren helyi és
környékbeli borosgazdák részvételével.
13.oga novembra smo održali kušanje vina kade su
mjesni i vinari iz okolice nudili svoje novo vino. Ova
priredba će vjerovatno biti navada u Koljnofu.
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Plebiscit, Narodno ispitivanje
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100 éve volt Sopron és környékén a népszavazás,
amelynek az eredménye ismert, de fontos kiemelnünk,
hogy a Kópháziak tanúságot tettek hazaszeretetükről és
mi az ő büszke leszármazottai vagyunk. A Népszavazás
kiírásának az oka nagyon sok világpolitikai és Európai
érdek és események összjátékának a következménye
volt. Amiket jól mért fel az akkori magyar kormány és
megpróbálta kihozni a legtöbbet, amit lehetett. A velencei
jegyzőkönyv értelmében 1921. december 14e és 16a
között Sopron és környékének lakossága népszavazáson
döntötte el, hogy összesen 257 km² Magyarországhoz
vagy Ausztriához tartozzone. Ez volt a trianoni
békeszerződés egyetlen komolyabb területi revíziója, amit
a nagyhatalmak tartósan elfogadtak. Bár a kisebb
községekben általában Ausztria felé billent a mérleg, ám
végül Sopron magyarpárti többsége bizonyult döntőnek. A

Pred 100 leti je bilo u Šopronu i u okolni sel narodno
ispitivanje kade su Koljnofci dali dokaz o svom ljubavi
prema ugarskoj domovini, i ovomu narodu smo mi gizdavi
potomci. Po venecijskom zapisniku, od 14 – 16 decembra
1921. ljeta su stanovniki Šoprona i okolnih sel na narod
nosnom ispitivanju mogli odlučiti kamo neka slišu. Austriji
ili Ugarskoj. Ovo je bila jedina ozbiljna teritorijalna revizija

falvak közül Magyarországra csak Nagycenken,
Fertőbozon és Kópházán szavaztak többségben. Az
országgyűlés a soproni népszavazás emlékének
törvénybe iktatásáról szóló 1922. évi XXIX. törvényben a
Civitas Fidelissima, azaz a Leghűségesebb város címmel
jutalmazta Sopront, ahol a 61 méter magas Tűztorony déli
részén ezután alakították ki az ún. Hűségkaput. A
szavazásban résztvett környező települések pedig egy
egy utcanevet kaptak Budapesten.
1921ben a kántortanító Wilcsinszky Lajos volt további
tanárok Wilcsinsky Győző, Vereczkei Gizella és Vereczkei
Richárd voltak.
A pap Szicherle János volt, érdekesség, hogy 1883 
1930ig volt Kópházán pap. Káplán Blázovics Iván volt,
aki később 19341946ig volt pap Kópházán.

ulice.
1921 ljeta je bio školnik Lajoš Wilcsinszky, daljnji učitelji
su još bili Győző Wilcsinszky, Gizela Vereczkei i Richard
Vereczkei.
Farnik je bio Ivan Sicherle Kapelan mu je bio onda Ivan
Blazović.

forrás: Wikipédia, dr Tóth Imre előadása, id. Völgyi Géza,
összeállította VG.
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koju su velesile prihvatili.. U 8 okolni sel 7905 osoba s
pravom glasa uz 83,9% prisutnost 54,5% glasalo za
Austriju. Jedino Cenka, Buza i Koljnof su glasali većinom
za Ugarsku. I ako u manji sela su se vage prema Austriji
vagnula na kraju je šopronski rezultat odlučio sudbinu ove
krajine. Ugarski parlamenat je zavo darovao u zakonu od
1922 XXIX. ljeta gradu Civitas Fidelissima (najvjerniji
grad) titulu koju su stavili na Ognjeni turam na lesu
vjernosti. A okolna sela su dobila u Budimpešti ime jedne

fotó: Szabó László forrás: facebook
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Plesačnica  Táncház
Hrvatska samouprava Koljnofa je drugi put organizirala
plesačnicu. Za muziku su se skrbili orkestar Vizin iz
Pečuha a plesače je predvodila Vesna Velin isto iz Pečuha.
Ako stanje oko pandemija nam dopusti onda ćedu još već
ovakove priredbe prorediti nam.
Kópháza Horvát Önkormányzata táncházat szervezett
ismét a kultúrházban. A zenéről a pécsi Vizin zenekar
gondoskodott, a táncokat pedig Vélin Vesna vezette
szintén Pécsről. Ha a vírus helyzet megengedi akkor
további hasonló rendezvényekre is sor kerül.
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Egyházi hírek Crikvene visti
Plébániai Tanácsadó Testület
Dr. Veres András Győri Megyéspüspük új Plébániai
Tanácsadó Testület megválasztását rendelte el Kóphá
zán. Erre a választásra 2021. október 31én kerűlt sor a
Nagytemplomban. A választás eredményeképpen az új
testület a következő tagokból áll.
Elnök: Németh Antal kanonok plébániai kormányzó TB
esperes
Elnökhelyettes: Klemensits Ingrid
Jegyző: Pilsits Adrienn
Pénztáros: Payrits Károlyné
Sekrestyés: Egresits Viktor
Hitoktató: Sipőtz Csaba
Számvizsgáló: Grubits Mártonné
Számvizsgáló: Milkovits László
Grubits Istvánné
Egresits Károlyné lemondott így Knull László, kántor, ju
tott be a testületbe.

2021.

Potpredsjednica: Ingrid Klemenčić
Bilježnica: Adrienn Pilšić
Blagajnica: Terezija Pajrić
Crikvešnjak: Viktor Egerešić
Vjeroučitelj: Csaba Sipocz
Revizor: Marija Grubić
Revizor: Laslo Milković
Katarina Grubić
Ana Egrešić je otpovidala i tako je došao Laslo Knull
kantor med člane.

Novu crikvenu stolicu imamo
Po naredjenju jurskoga dijecezanskoga biškupa Dr.
Andrasa Veresa 31. oktobra 2021. ljeta smo u Koljnofu
odibrali novu Crikvenu stolicu.
Prema izboru su člani:
Predsjednik: Antal Nemeth kanonik, farnik

Grubits Mártonné Tinka néni végzi a
templomnak a ruhanemű mosását.
Köszönjük neki.
Teta Tinka perje za našu crikvu. Hvala joj.

A lakók és az Önkormányzat összefogásában
le lett aszfaltozva a Mária lakóparkhoz és a
Mária szoborhoz vezető út.

Egresits Jánosné Paula néni hosszú évek óta
díszítí és takarítja a templomot. Köszönjük neki
Teta Paula jur dugo ljet čisti i kinči našu crikvu.
Hvala joj.
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Megemlékezés a 56os foradalomról.
Dani domovinskog boja u Koljnofu
A megemlékezés koszorúzással kezdődött az emlékpark
ban, ahol a falu nevében Grubits Ferenc polgármester és
Németh Antal kanonok atya és a helyi Fidesz szervezet
képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit. Ezt
követően a kultúrházban Grubits Ferenc polgármester
tartott ünnepi beszédet majd a 7. osztály megható
műsorával emlékeztünk 1956 hőseire.

Tradicija je već da svake godine organizira Dr. Franjo
Pajrić predavanje o domovinskom boju. Ove godine su
bili predavači Goran Sokol, umirovljeni pukovnik Hrvat
ske vojske, Nikola Masnikosa, umirovljeni bojnik HVa,
Branimir Jokić časnički namjesnik HVa, dragovoljac
obrane Vukovara, zapovjednik jednoga punkta na Saj
mištu i Mirko Horvatin, general specijalne policije i ratni
zapovjednik postrojbe specijalne policije „Baruni”. Preko
zanimljivi predavanja smo dobili uvid u ta škura vremena
kada su braneći svoj Vukovar i Dubrovnik preživili
strahote. Kako se znadu ljudi preobraziti i nastati zvjeri i
klati susjeda, prijatelja. Uz ove strahote smo mogli čuti i
bojno štrateške zbivanja kako su mogli tako dugu najzad
držati neprijatelja i kako su napravili jedno malo čudo
stim da su tako dugo držali varoš. Kako su izjavili: zato
idu po Hrvatskoj i po svitu da širu mir i da se ovakove
strahote već nikada ne stanu, Na koncu je još Srđan
Nogić govorio o doživljaji, koje je kot 14 ljetni mladić iz
obloka gledao zračne napade i borbu za Srđ u
Dubrovniku.
Na kraju predavanja Goran Sokol je prikdao i brojne
Spomen svečevanje na revoluciju u 1956. ljetu
knjige Moniki Egresits Taschner voditeljici naše
Spomen svečevanje se je počelo s polaganjem vjenca u knjižnice.
parku spominkov, kade je u ime sela Franjo Grubić i Antal
Előadás a horvát honvédő háborúról
Nemeth farnik, kod i zastupniki mjesne organizacije
Fidesa položili vjence. Za ovim je u kulturnom domu Hosszú évek óta hozzászokhattunk, hogy novemberben
održao Franjo Grubić načelnik svetačni govor i 7. razred Dr. Payrits Ferenc szervezésében előadásra kerül sor a
se je prisjećao s jednim ganutljivim programom na heroje horvát honvédő háborúról. Idén az előadók: Goran
Sokol a horvát hadsereg nyugalmazott ezredese, Nikola
1956. ljeta
Masnikosa a horvát hadsereg nyugalmazott zászlósa,
Branimir Jokic a horvát hadsereg tiszthelyettese, a
vukovári védelem önkéntese, Mirko Horvatin a speciális
rendőrség tábornoka, a „Baruni” speciális rendőrségi
alakulat parancsnoka. Nagyon érdekes előadásokon
keresztül kaptunk hiteles emberektől rálátást Vukovár és
Dubrovnik védelméről. Hogyan tudnak emberek kivet
kőzni emberi mivoltukból és legyilkolni szomszédot,
barátot. A szörnyűségeken kívül háborús stratégiai
érdekességeket is meséltek a csatákról. Rálátást kaptak
a jelenlevők arra, hogy hogyan lehetett egy kisebbfajta
csodát végrehajtani Vukovár ilyen hosszú védelmével.
Ahogy elmondták azért tartják az előadásokat, hogy
soha többet ezek a szörnyűségek ne történhessenek
meg. Az előadások végén Srdjan Nogic mesélt arról,
hogy 14 éves gyerekként, hogyan élte át Dubrovnik
bombázását. Majd Goran Sokol könyveket adott át
Egresitsné Taschner Mónikának a könyvtár vezetőjének.
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FIGYELEM!

2021.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítvány felhívása!

2021 decemberi zöldhulladék gyűjtési
"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN  INGYENES
időpontok:
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Kiskópháza: december 28 kedd
Ha Ön vagy szerette segítségre számított a pszichiátrián,
Kópháza december 16 csütörtök de ehelyett borzasztó tapasztalatai voltak (pl.
bántalmazás, egészségkárosodás, gyógyszerfüggőség),
hívja ingyenes jogsegélyszolgálatunkat!
"PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA"
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési
rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy
érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy
rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 061 3426355, 06703305384
Email: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"

Az újságot szerkesztette/urednik: Völgyi Géza
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