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   KÓPHÁZI HÍREK

XXVII. évfolyam/ljeto 1. szám/broj                                                            2022. Február/Februar

Kópháza Község Önkormányzatának tájékoztatója  List Koljnofske samouprave  

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  hhíírreekk  VViissttii  OOppććiinnee

KOLJNOFSKE VISTI

JJeeggyyzzőő  ttoolllláábbóóll  

MMiirree  kkeellll  ffiiggyyeellnnii  aa  ffööllddffoorrggaallmmii  üüggyyeekk  kkaappccssáánn  22002222ttőőll??

2021. december 22. napján kihirdetésre került az egyes 

agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CL. 

törvény, amely jelentős módosításokat eredményez a 

mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. 

évi CXXII. törvényben.

A módosítás értelmében a mező és erdőgazdasági 

hasznosítású földek tulajdonjogának, illetve haszon

élvezeti jogának megszerzése vonatkozásában 2022. 

január 1. napjától a korábbi gyakorlattól eltérően az adás

vételi, vagy haszonbérleti szerződést első körben nneemm  aa  

fföölldd  ffeekkvvééssee  sszzeerriinnttii  tteelleeppüüllééssii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  jjeeggyyzzőőjjéénneekk  

kkeellll  mmeeggkküüllddeennii,,  hhaanneemm  aa  sszzeerrzzőőddééss  eellőőzzeetteess  

mmeeggvviizzssggáálláássaa  ccéélljjáábbóóll  aa  mmeezzőőggaazzddaassáággii  iiggaazzggaattáássii  

sszzeerrvvnneekk. A Földhivatal a szerződést megvizsgálja és 15 

napon belül döntést hoz a szerződés jóváhagyásának 

megtagadásáról, vagy annak közzétételéről.   Abban az 

esetben, ha a Földhivatal az előzetes vizsgálat során 

nem tagadja meg az adásvételi, vagy haszonbérleti 

szerződést, akkor hivatalból elrendeli a közzétételt (azaz 

a kifüggesztést).

További részletek a Magyar Közlöny 237. számában 

olvashatók.                                 dr. Rabi Kinga jegyző

              TTiisszztteelltt  SSzzüüllőőkk!!

Szeretném tájékoztatni Önöket arról, hogy 2022. január 1 

jétől az étkezés díja emelkedett. A teljes összeg szülők 

által fizetendő része nem változik, az Önkormányzat 

átvállalja a szolgáltató áremelése miatti többletköltséget.

Az Önkormányzat 460 Ft támogatással járul hozzá a 

gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított 

intézményi étkezés biztosításához. 

Kérjük, hogy a fentiekben részletezett megnövekedett 

anyagi terhek viselése miatt az ingyenes étkezésre 

jogosult családok is, kiemelt figyelmet fordítsanak a 

hiányzások telefonon vagy emailben történő jelzésére. 

Távollét jelentése legkésőbb a hiányzás első napján 9 

óráig, ill. közösségbe való visszatérés a megelőző 

munkanapon 9 óráig.  

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a térítési díjak pontos 

összegét kérjük befizetni.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a számlák kiegyenlítését 

a határidő (minden hónap 15e) pontos betartásával 

szíveskedjenek teljesíteni.

Megértésüket köszönjük!          

  Kópháza Község Önkormányzata 

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ffiizzeett SSzzüüllőő  ffiizzeett

nnyyeerrssaannyyaagg  

nnoorrmmaa  bbrruuttttóó  

((FFtt//  nnaapp))

rreezzssii  bbrruuttttóó  

((FFtt//  nnaapp))

ÖÖsssszzeesseenn  

bbrruuttttóó  ((FFtt//  

nnaapp))

bbrruuttttóó  ((FFtt//  

nnaapp))

557711,, 441199,, 999900,, 553300,,

ÉÉvvffoorrdduullóókk  22002222  éévvbbeenn

 250 éve 1772 július 02 Szentelték fel a Nagy

templomunkat

 1922ben 100 éve, előadták az első horvát nyelvű 

színdarabot Kópházán.

 1922 A község krónikása szervező aktivistája Horváth 

Laci bácsi születése 100. halálának 10. évfordulója, 

2012ben halt meg

 1927 április 27 én született, 95 éve, és1972 december 

24én, 50 éve, halt meg Mate Sinković községünk 

polihisztora, kántor, költő, festőművész a településünkről 

megmaradt legtöbb fotót ő készítette.

 1977óta 45 éve, van kulturális kapcsolatunk Busevec 

településsel ami az idők folyamán iskolai szintre is 

átkerült.

 1987ben 35 éve, avattuk fel a Tájházat. 

 1992. január 15én, 30 éve, Ismerte el a legtöbb álam 

Horvátországot. Magyarország az elsők között tette meg.

 2007 ben, 15 éve, megindult  s kéttannyelvű oktatás az 

iskolánkban.
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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 megje

lenjenek az anyakönyvi hírekben értesítsék  hivatalunkat.

HHáázzaassssáággoott  kkööttöötttteekk  22002211bbeenn::

Turi Alexandra – Márk Gábor

2021. január 30.

Takács Alexandra – Derdák Csaba

2021. február 6.

Szallmer Anett – Mester Tibor

2021. május 15.

Horváth Bettina – Stachura Dávid

2021. június 25.

Sinkovits Rita – Sasdombi Alajos

2021. július 3.

Szabó Mónika – Mesterházy Dávid

2021. július 30.

Rákóczi Alexandra – Breitenbach Philip

2021. augusztus 7.

Rasztovits Szilvia – Feldmann Róbert

2021. augusztus 14.

Grubits Regina – Kiss Balázs

2021. szeptember 14.

Kanász Klaudia – Havasi Gergő

2021. szeptember 25.

Visi Veronika – Démi Benjámin

2021. október 8.

Gulyás Henrietta Erzséber – Balla András

2021. november 20.

Schneider Ingrid – Nagy Zoltán Mihály 

2021. december 17.

Horváth Krisztina – Tóth András 

2021. december 18.

Papp Fanni – Grubits Gergely 

2021. december 18.

ÚÚjjsszzüüllöötttteekk  22002211bbeenn::  

Kovács Luca (január 12.)

Feldmann Janka (február 5.)

Geréb Bercel (február 9.)

Sinkovits Martin (március 8.)

Gógán Julianna Éva (március 14.)

Derdák Anna Karolina (március 22.)

Horváth Loretta Elizabet (március 28.)

Gergácz Dominik (április 17.)

Rabi Lujza (május 20.)

Payrits Zalán (június 18.)

Boda Olivér (július 17.)

Nagy Áron (július 27.)

Gombás Milán (szeptember 5.)

Torkos Zétény Alex (szeptember 6.)

GalántaiGrubits Zvonimir (szeptember 7.)

Kóczán Kinga Kata (szeptember 21.)

Radasics Nolen (szeptember 28.)

Visi Vincent (október 17.)

Fábiánkovits Dávid (október 26.)

Baróthi Ádám (október 27.)

Tóth Kamilla Debóra (november 2.)

Helebrand Flórián (november 10.)

Nagy Klea Éva (november 10.)

Payrits Milla Jelena (november 29.)

Vasi Flórián Zoltán (december 26.)

Payrits Olivér (december 27.)

EEllhhuunnyyttaakk  22002211bbaann::      
Kovács Kálmánné Sinkovits Angéla 1966 – 2021.jan. 19.

Tölgyes Anna 1966 – 2021.február 4.

Grubits József 1946 – 2021.március 4.

Payrits János 1949 – 2021.március 7.

Egresits János 1950 – 2021.március 15.

Köböl Lászlóné Kópházi Jusztina 1947 – 2021.márc. 22.

Egresits Károlyné Fodor Margit 1941 – 2021.április 23.

Schneider Jánosné Egresits Jusztina 1933 – 2021.máj. 1.

Fekete Jánosné Németh Margit 1923 – 2021.május 8.

Payrits Jánosné Pinezits Katalin 1938 – 2021.május 7.

Grubits Genovéva 1940 – 2021.május 17.

Grubits József 1933 – 2021.június 2.

Gludovátz Mátyásné Fábiánkovits Katalin 

1925 – 2021.június 16.

Grubits János 1953 – 2021.június 23.

Egresits Józsefné Neubauer Katalin 1930 – 2021.júni. 29.

GácsiFekete Tímea 1986 – 2021.június 19.

Heinrich Pál 1931 – 2021.július 9.

Heinrich Jánosné Grubits Mária 1926 – 2021.július 25.

Pinezits Ferencné Lovranits Anna 1932 – 2021.aug. 15.

Fátrai Ferencné Göltl Éva 1942 – 2021.szeptember 6.

Szabados Sándorné Knull Mária 1951 – 2021.szept. 18.

Döngölő István 1955 – 2021.október 1.

Györkös István 1934 – 2021.október 27.

Kertész Mátyás 1957 – 2021.november 5.

Fási Katalin 1989 – 2021.november 29.

Derdák Istvánné Rasztovics Margit 1959 – 2021.dec. 2.

Payrits Ferencné Tauber Anna 1940 – 2021.december 12.

Grubits Istvánné Presits Ágnes 1922 – 2021.dec. 24
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IIsskkoollaa,,  ÓÓvvooddaaŠŠkkoollaa,,  ČČuuvvaarrnniiccaa

AA  NNaakkoovviicchh  MMiihháállyy  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  ééss  ÓÓvvooddaa  
ffeellúújjííttáássii  ééss  áállllaaggmmeeggóóvváássii  mmuunnkkááiinnaakk  

ttáámmooggaattáássaa
A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcso

latokért Felelős Államtitkára 2020 ban a Kópháza Horvát 

Nemzetiségi Önkormányzat által képviselt szervezet 

részére a nemzetiségi támogatási igénye alapján „A 

Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda felújítási és 

állagmegóvási munkálatainak támogatása” támogatási 

célra támogatási előleg formájában 15.000.000 forint 

vissza nem térítendő támogatást biztosított.

A támogatásból az iskolában az aulát és étkezdét 

összenyitottuk így tágas közösségi teret kaptunk és 

egyidejűleg új éttermi bútorokat vásároltunk.

Felújítottuk az iskola udvari nagykapuját, amit a szélső

séges időjárás sajnos tönkretett. 

Az óvodában beépített tároló szekrényeket készíttettünk, 

melyben kényelmesen elférnek a foglalkozásokhoz szük

séges anyagok, játékok, valamint bútorokat szereztünk 

be. 

Ugyancsak az óvodában a terasz fölé polikarbonátos 

fedésű terasztetőt alakíttattunk ki, mely így a kicsik 

biztonságos játszóhelye és foglalkozási tere lett.

Állagmegóvás címen pedig festettünk, parkettáztunk az 

intézményekben. 

A program az EMMIEgyházi és Nemzetiségi 

Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság támogatásával a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.n keresztül valósult meg.

További képek: http://www.nakovich.hu/iskolaskola/palyazatok/

AA  NNaakkoovviicchh  MMiihháállyy  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  ééss  ÓÓvvooddaa  
eenneerrggiiaahhaattéékkoonnyyssáággoott  ccééllzzóó  kkoorrsszzeerrűűssííttéésséénneekk  

bbeeffeejjeezzééssee,,  vvaallaammiinntt  áállllaaggmmeeggóóvváássii  
mmuunnkkáállaattaaiinnaakk  ttáámmooggaattáássaa

AA  ttáámmooggaattááss  öösssszzeeggee::  5500..000000..000000  fftt

A Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda többcélú 

intézmény iskolaépületénél megtörtént a központi épület 

teljes tetőhéjazat cseréje. Mivel a térségünkre jellemző 

viharos szelek a tetőt többször megbontották. Ehhez a 

meglévő napelemeket le majd vissza kellett szerelni. 

Ezen kívül szükséges volt még, hogy az épület 

szigetelését és színezésétmelynek egy részét a kópházi 

önkormányzat energiahatékonysági pályázat keretében 

korábban szigetelte és színezte folytassuk, és a szige

telési/színezési munkákat az épületegyüttes kimaradó 

részein is befejezzük (régi óvodaépület és iskolai 

tornaterem).

A Kossuth Lajos utcai oldalon lévő földszinti termek nagy 

ablakfelületeire zsalurendszert szereltünk fel, így sokkal 

jobban lehet szabályozni a fényviszonyokat a teremben, 

valamint irányítottan lehet kiszűrni az erős napfényt.

A program az EMMIEgyházi és Nemzetiségi 

Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság támogatásával a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.n keresztül valósult meg.

További képek: http://www.nakovich.hu/iskolaskola/palyazatok/
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ŠŠKKOOLLAA  UU  PPRRIIRROODDII  ......    ii  oovvee  ggooddiinnee

I ove školske godine su naši učenici sudjelovali na omilje

nom programu: „Škola u prirodi“.  Znatiželjni učenici 4. i 5. 

razreda proveli su 22 dana u šumama Šoprona i Balfa, 

kako bi pomoću i pod vodstvom  gospodina Tamaša 

Varge  proširili svoje znanje o prirodi: o šumama, o životi

njama, o biljkama. Na treći dan su zajedno posjetili Muzej 

šumarstva u Šopronu, gdje su se oduševljeno igrali i 

natjecali u „Kasinu prirode“. 

EERRDDEEII  IISSKKOOLLAA  ......  iiddéénn  iiss

Ebben a tanévben is részt vettek tanulóink a kedvenc 

programon: az Erdei iskolában. Kíváncsi 4. és 5. 

osztályosaink 22 napot töltöttek el Sopron és Balf 

erdejében, hogy Varga Tamás bácsi segítségével, vezeté

sével bővítsék tudásukat a természetről: erdőkről, állatok

ról, növényekről. A harmadik napon közösen látogatták 

meg Sopronban az Erdészeti Múzeumot, ahol lelkesen 

játszottak és versenyeztek a „Természet kaszinójában“. 

IIsskkoolláánnkk  88..oosszzttáállyyaa  aa  LLáázzáárr  EErrvviinn  PPrrooggrraamm  
kkeerreettéébbeenn  aa  TTáánnccsszzíínnhháázz  eellőőaaddáássáátt  tteekkiinntteettttee  

mmeegg  22002222..0011..1177éénn.. 

A Kossuth és Prima Primissimadíjas koreográfus

rendező, néprajzkutató, a Magyar Koreográfiai Iskola 

megteremtője Novák Ferenc  egy rendhagyó történelem 

óra keretében vezetett be minket az erdélyi, magyar és 

román táncok rejtelmeibe. Kialakulásuk sorrendjében 

bemutatta a Kárpátmedence dialektusait és tánctípusait, 

illetve azok napjainkban is táncolt megfelelőit. Az előadás 

célja megismertetni a közönséggel, hogyan alakultak ki, 

ezek a táncok, hogyan rétegződtek és épültek be a 

magyar szellemi vagyonba, mindez sok humorral, zenével 

és tánccal. 

IIsskkoolláánnkk  nnyyoollccaaddiikkooss  nnéémmeett  nnyyeellvveett  kkeeddvveellőő  
ttaannuullóóii  sszzíívveesseenn  vveesszznneekk  rréésszztt  aa  FFááyy  AAnnddrrááss  

KKöözzééppiisskkoollaa  áállttaall  mmeeggsszzeerrvveezzeetttt  mmeeggyyeeii  nnéémmeett  
nnyyeellvvii  vveerrsseennyyeenn..

Diákjaink a következő helyezést érték el: 

1. helyezettek : Dallos Zelma, Völgyi Gina, Brieber 

Jázmin 

3. helyezettek : Fenyvesi Csaba, Gergelyffy Félix, Hideg 

Marcell                                      Gratulálunk a tanulóknak!

KKóópphháázzii  ffeellffeeddeezzőősszzíínneezzőő

A Kópházi színező c. kiadvány megjelentetésével az volt 

a célunk, hogy községünk épített örökségeit megismer

tessük, a horvátság összetartó, értékmegőrző munkáját 

bemutassuk. Mindig akad egyegy a feledés homályába 

merült szobor, vagy épületrom, esetleg egy kőtábla, egy 

síremlék, melyre mi magunk is rácsodálkozunk. Munkán

kat, a Kópházi színező c. kiadványunkat ünnepélyes 

keretek között iskolánk igazgató asszonya Sárközi Ágnes, 

és a színező szerzője Póczáné Németh Alojzia mutatta be 

és adta át, melyből minden tanuló és nagycsoportos 

gyermek kapott egyegy példányt. Nagy örömmel 

forgatták kicsik és nagyok egyaránt. Nagyon várták már, 

hogy megkezdhessék a színezést a füzetben! Főleg a 

diákoknak meghirdetett versenyfelhívás után. A legszeb

ben elkészült rajzok ugyanis kikerülnek az iskolai faliúj

ságra, és készítőik jutalomban részesülnek. Örömmel 

bocsátottuk útjára ezt a kiadványt, mellyel célunk és 

feladatunk, hogy a horvátság értékeit megőrizve, azt a 

jövőben is segítsük meglelni a saját természetes 

közegünkben, itt, ahol élünk, itt, ahol létrehoztuk, ahol 

máig odafigyelünk azokra.
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AAddvveennttii  aabbllaakknnyyiittááss

Klemensits Ingrid, a Kópházi Horvát Nemzetiségi Önkor

mányzat finanszírozásával, 2014 óta szervezi az Adventi 

ablaknyitásokat. A kezdeményezés, amely Ausztriából jött 

át hozzánk nagyon meghitt és családias hangulatban ad 

lehetőséget a karácsonyra való felkészülésre.  Rohanó 

világunkban nagyon jó minden este megállni egy kicsit 

egy ablak elött, amelyet nekünk díszítettek fel a házigaz

dák, és elgondolkodni Németh Antal atya szavain, aki 

estéről estére új gondolatokkal sarkall minket az elmélke

désre. Természetesen nagyon jól esik az ezt követő for

raltbor vagy egy tea melletti beszélgetés a barátokkal, 

ismerősökkel. 

AAddvveennttsskkoo  oottvvaarraannjjee  oobbllookkoovv

Ingrid Klemenšić, uz finansiranje Hrvatske samouprave 

Koljnofa od 2014oga ljeta organizira otvaranje advent

skih oblokov. Inicijativa koja je došla iz Austrije uz jako 

intimnom i obiteljskoj atmosferi daje nam mogućnost da 

se pripremamo na Božić. U našem ubrzanom svitu je jako 

dobro svaku večer malo postat kod jednoga obloka, koga 

su nam domaćini nakinčili, i razmišljati se na riči našega 

farnika ki svaku večer s novimi misli nas tjera na 

meditaciju. Naravno jako dobro spadje tročanje s prijatelji 

i poznanci uz zakipljeno vino i tee. 

AAddvveennttii  ggyyeerrttyyaaggyyúújjttááss  aazz  éévvffoorrdduullóórraa  aa  
ttrraaddiicciioonnáálliiss  kkaappccssoollaattookkkkaall

Az immáron 17. alkalommal megrendezésre kerülő 

gyertyagyújtást tavalyi Adventen sem maradt el. Az első 

alkalommal november 28án az undi Biseri női énekkar 

kápráztatott el bennünket csodálatos énekükkel. A 

következő gyertya meggyújtásánál december 4én 

Gyurity István színművész és BalázsSzentai Cecília 

zongora művésznő előadása során merülhettünk el 

gondolatainkban.  A december 11ére eső szombaton a 

szentpéterfai Koprive tambura zenekar örvendeztetett 

meg minket az Adventkor szokásos tradicionális 

dalaikkal. Az utolsó Adventi szombaton december 18én a 

Kópházi iskolások, tambura zenekar és Kónyai Frórián 

hegedűművész és Migovics Zoltán harmonika művész 

zárták a programsorozatot. Hatalmas hála Antal atyának, 

aki lelkesen áll oda minden kezdeményezés mellé és 

jelenlétével emeli rendezvényeink színvonalat.

AAddvveenntt  uu  KKoolljjnnooffuu

Sedamnaesti put po redu su organizirali svaku subotu u 

Adventu, nažganje sviće. Prvu subotu, 28 novembra su 

naz začarali, ŽVS Biseri iz Unde. Drugu adventsku 

subotu 4. decembara su bili naši gosti, Stipan Đurić 

glumac i Cecilija Balaž Sentai umjetnica na klaviru  

11.decembra su našu vječer polipšali TŠ Koprive, ki su 

tradicionalne adventske jačke nam igrali. I kako je to već 

navada, zadnju subotu 18. decembara su naši Koljnofci 

začarali naše srce. Školska dica, tamburaši su svojim 

lipim programom pomogli nam da ne samo fizički neko i u 

duši se pripremamo na Božić. Ove godine smo mogli 

poslušat i umjtnika na violini Floriana Konjai i umjetnika 

na harmoniki Zoltana Migovića. Izrazit morami riči velike 

hvale našemu farniku Antalu Nemethu ki od početka 

podupira i podržava nase inicijative i svojim nazočnošću 

uveličava naše priredbe.

VVáárrhhaattóó  pprrooggrraammookk  áápprriilliiss  vvééggééiigg
FFeebbrruuáárr  

11. Iskolai farsang
16. 18.30. beszélgetés a KUME ETNOban
18. Óvodai Farsang
19. Szülők bálja
25. 19.00 Zajacimo si/Énekeljünk együtt
26. Disznóvágás KZK Gmász ház

MMáárrcciiuuss
02. Hamvazó szerda
11. Március 15. ünnepség
18. 19.00 Horvát táncház a kultúrházban
22. 18.00. Tájékoztató a nyugdíjas otthonról a  
                Művelődési házban
 

ÁÁpprriilliiss
Tojásfa állítás
03. Parlamenti választás
10. 10.00 Passió éneklése a nagytemplomban
15. Nagypéntek
1718 Húsvét
1419 Tavaszi szünet
2122 Beiratkozás az óvodába, iskolába
25. Kosárfonó szakkör kiállitása
30. Májusfa állítás



6

KÓPHÁZI HÍREK                           XXVII. Évfolyam/ljeto 1. szám/broj                                    2022. 
.

MMeemmoorriiaallnnii  kkoolleeggiijj  uu  KKoolljjnnooffuu  ppoovvooddoomm  3300  
ggooddiiššnnjjeegg  pprriizznnaannjjaa  RReeppuubblliikkee  HHrrvvaattsskkee..

Prisjetili smo se subotu, 15. januara, u Koljnofu na 30. 

obljetnicu, međunarodnog priznanja naše Matične domo

vine, Hrvatske. 

EEmmlléékkrreennddeezzvvéénnyy  HHoorrvvááttoorrsszzáágg  eelliissmmeerréésséénneekk  
3300..  éévvffoorrdduullóójjáárróóll..

Megemlékeztünk Kópházán, anyanemzetünk Horvátor

szág nemzetközi elismerésének 30. évfordulójáról. 

HHoorrvváátt  bbááll  aa  kkóópphháázzii  TTeerrcciiáábbaann

Immáron 44. alkalommal szervezte meg a Kópházi 

Horvát Egyesület a tradicionális horvát bálját 2022. január 

15én a kópházi Tercia étteremben. 

  TTrraaddiicciioonnaallnnii  hhrrvvaattsskkii  bbaall  uu  TTeerrcciijjii

Koljnofsko hrvatsko društvo je i ovo ljeto organizirao svoj 

bal u gostioni Terciji.Bal su otvorili naši tamburaši.

Ingrid Klemenšits glavna organizatorica bala je rekla da i 

ove godines u bile bogate tombole od ljetovnja na moru 

do raznih vrijednih nagrada. Za jako dobru atmosferu su 

se skrbili grupa Pinka bend iz Petrovog sela
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HHaaggyyoommáánnyy  tteerreemmttőő  sszzáánnddéékkkkaall  aa  KKóópphháázzii  HHoorrvváátt  EEggyyee

ssüülleett  kköözzööss  ÓÓ  éévv  bbúúccssúúzzttaattóó  ffoorrrraallttbboorroozzáásstt,,  tteeáázzáásstt  

sszzeerrvveezzeetttt  sszziillvveesszztteerrkkoorr  aa  PPeettőőffii  ttéérrrree.. 

A cél az volt, hogy az egész éven át tartó mókuskerékből 

kilépve, egy pillanatra elfeledve a gondokat bajokat, 

nyújtsuk egymásnak kezet és kívánjunk Boldog Új évet.

UUzz  zzaakkiipplljjeennoo  vviinnoo  ii  ččaajj  ssmmoo  ddaallii  zzbbooggoomm  ssttaarroommuu  lljjeettuu..  

Cilj organizatorom je bio da stupimo van kratko iz 

svakidašnjega viveričinog kotača i dajmo ruku jedan 

drugomu uz binčanje srićnog novog ljeta.

SSoopprroonn  ééss  kköörrnnyyéékkee  nneemmzzeettiissééggii  ttaalláállkkoozzóó

December elején, Szent Borbála napján a Kópháza Hor

vát Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére meg

tartották a Sopron és környéki intézményfenntartó 

nemzetiségi önkormányzatok első nemzetiségi találko

zóját. A rendezvényen részt vettek a nemzetiségi

önkormányzatok képviselői, valamint az intézmények 

vezetői.

SSaassttaannaakk  mmaannjjiinn  ŠŠoopprroonnaa  ii  ookkoolliiccee

Na početku decembara, na dan svete Barbare održao se 

je prvi sastanak manjin Šoprona i okolice na inicijativu 

Hrvatske samouprave Koljnofa. Pozvani su bili člani svih 

narodnosnih samoupravov iz okolice Šoprona, ki obdrža

vaju jednu instituciju, i voditelji tih ustanovov.
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