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Kedves Olvasóink!
Köszönti Önöket az idén 5 éves Agghegyalja MOZAIK!
Megtartottuk éves szerkesztőségi találkozónkat, mely estén
többek között igény merült fel arra is, hogy megújulva,
- mind külalakban, mind tartalomban – jussunk el Önökhöz a jövőben. Kitűztünk tehát egy időpontot az olvasóinkkal való személyes találkozásra, melyre várjuk az érdeklődőket és
reméljük azt is, hogy fellelhetünk köztük olyan szerkesztőtársakat,
kik újabb témákkal, írásokkal örvendeztethetik meg lapunk olvasóit.
A személyes találkozás szerkesztői részről is fontos, mert közvetlen
információkat kaphatunk az olvasók igényeiről, véleményükről, mely
munkánkat segíti. Várjuk Önöket!
Mondhatom tehát ünnepinek a februári lapszámot, bár nekem mindegyik az. Ismét közölhetünk benne olyan dokumentumokat, melyek ez
időig feledve voltak, s lám, a jó szerencse és szerkesztői szorgalom önök
elé tárhatja településünk élettörténetét, legalábbis annak töredékeit. Remélem, hogy olyan örömmel olvassák majd, mint amilyen jóleső érzéssel
készítettük mindenki számára. Szokásos rovatainkban megtalálják Sopronkövesd életének aktuális híreit, információit a faluvezetés részéről.

A közbiztonság megtartása érdekében, új egyesület alakult községünkben, mely szerveződés létrejöttének mindannyian örülhetünk a majdani
helyi rendőrség állandó jelenlétével párhuzamosan.
Gyermekeinknek, kik szerencsére megtöltik a számukra kialakított intézményeket, egy biztonságos, élhető és
élvezhető lakóhelyet biztosíthatnak. Mostani lapszámunkban is több írás foglalkozik a felnövekvő generáció életének mindennapjaival, fontos ünnepeivel. Az
örömteli pillanatok mellett a veszteségek közös megélése is ugyan olyan fontos. Szerkesztőtársunk búcsúzik, - mindannyiunk nevében – néhai iskolaigazgatónktól, Török Istvántól. Jó szívvel és hálával emlékezünk Rá és mindazokra, kik életünket szebbé, jobbá
tették. „ Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
/Juhász Gyula/

Iváncsicsné H. Krisztina

Önkormányzati hírek
2015 decemberének vége. Gyönyörködöm a karácsonyfa
fényében, közben egy 80 évvel ezelőtt, - 1935 karácsonyánJóna István kántortanító által készített szociográfiát olvasgatok
falumról. Nagyon érdekes szembesülni azzal, milyen volt, hogy élt,
öltözködött, szórakozott, mit olvasott, hogy gyakorolta vallását akkor a
kövesdi ember. Hatalmas kincs ez az összefoglaló, ez a kordokumentum.
Ezért is döntöttünk úgy a főszerkesztőkkel és helytörténészünkkel, hogy
az idei első lapszámban teljes terjedelmében közreadjuk. A helytörténeti
informáláson túl, bízva abban, - amint a nyugdíjasok karácsonyán a régi
fotók-, úgy ez a szociográfia is régi, majdnem elfeledett emlékeket
ébreszt az idősebbekben, melyet velünk megosztva gyarapodhat falunk
írott, dokumentált múltja. Az emlékek összegyűjtése - úgy érzem -,
nem csak egy lehetőség, hanem kötelességünk is. Vajon mit gondolnának rólunk, utódokról, és falujukról most, a 80 évvel korábbi
„Kövesdi Őseink”?
Nézzük sorban, mi történt a 80 évvel későbbi Sopronkövesden, az elmúlt
két hónapban! Elárulhatom, nem unatkoztunk, és ügyes bajos dolgainkkal ügyvédeinket sem hagytuk pihenni. Meg is kaptuk tőlük az
„impulzív önkormányzat” elismerő jelzőt. (Köszönjük.) Legrégebbi eseményünk, ami említést érdemel az Alkotóház egyik szombatjának két
programja: Iván István vadászfestő kiállításának sikeres megnyitója , majd
közvetlenül utána egy jól sikerült borkóstoló. A sikereken felbuzdulva
további sör és borkóstolóban is gondolkozunk. Örülök, hogy a gyönyörű
festményeket is nagyon sokan látták a kiállítás ideje alatt.

Az önkormányzat megtartotta éves közmeghallgatását. Ennek keretében rendőrségi beszámolót is hallhattunk, valamint a falu tettre
Kiállításmegnyitó
kész önkénteseiből megalakult a Sopronkövesdi Polgárőr Egyesület, amely még vár
a hatóságok bejegyzésére. Szükség lesz rájuk, ahogy a
tavasszal induló rendőrségre is. Bízom benne, hogy
mindkét szervezetnek munkája nagy részében megelőző
feladatot, prevenciót kell végeznie, hiszen mindig jobb a
bajt megelőzni. Nagy szomorúsággal töltött el, hogy a
vízmű szakemberei a kamerás átvizsgálások után három
újonnan aszfaltozott utcánkat is felbontogatták. Ígéretet
kaptam a kivitelezőtől, hogy azonos minőségben helyreállítják a bontásokat. Bármennyire igyekeztek is, sajnos
olyan már akkor sem lesz, mint volt. Első tavaszi munkálataink közé tartozik majd a Liliom utca új házai előtti
aszfaltozás és járda építése, mivel az első sorban már
szinte minden ház áll, és a rendőrség is ide költözik.
A vízmű szakemberei sem restek, ők is folytatják a bontásokat a Kossuth Lajos utcában, de ezek a munkálatok
állítólag aszfaltot nem, csak zöldterületeket érintenek.

(Folytatás a következő oldalon.)
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A Liliom utcai övárok

A Liliom utcai tóban
(övárokban) már gyűlik a víz.
Várjuk egy év alatt a vízszint
beállását. A veszélyt jelző
táblákat kihelyeztük. Főként
ebben az állapotában veszélyes
a közvetlen közelébe menni
a tónak, mert aki most oda
belepottyan nehéz kimásznia a
magas part miatt. Vigyázzanak

az ott kószáló gyermekeikre!
Jó szándékból, adakozásból
sincs a falunak szégyenkezni
valója. Az iskola szervezte
Mikulás futás, és Michael
Fohler és Angéla karácsonyi
vásárban a sclerosis multiplex-es betegeknek szervezett
leveses adománygyűjtése
sikeres volt. Összegben is,
Az adomány átadása
de nagyon jó volt látni a sok
piros mikulás sapkában futót és a szimpátiájukat dudaszóval,
integetéssel kifejező autósokat, valamint a karácsony előtti
estén adomány átadási szándékkal meglátogatott, könnyes
szemű hálás betegeket. Valamennyien szívből köszönik.

Jó volt azt is tapasztalni, hogy többen úgy mentek ki a regisztrációhoz és adták le nevezési díjukat, hogy közben nem állt
módjukban részt venni a futáson. Úgy tudom, a vásárban
Karitasz és a Gyermekekért Alapítvány gyűjtése szintén nem
várt sikert hozott. Köszönet Mindenkinek! Majdnem kifelejtettem a sorból az óvoda által már hagyományosnak mondható Vidám Adventi Forgatagot, ahol hasonlóan szépen gyűlt a
támogatás a már három csoportos óvodánk javára. Haza sem
akartak menni az emberek, ami ugyancsak a sikert jelezte. Így
volt ez a 140 fővel megtartott Holdfénytúra utáni harmonikás
mulatáson is. (Másnap egy másik harmonikás csoport adott
koncertet az Alkotóházban, kiegészülve szombathelyi színészekkel. Aki halotta őket, kérte, hogy máskor is hívjuk meg
őket falunkba.) Jó volt együtt lenni itt is, ott is, ahogy az Újévi
józanodó sétán is. Hihetetlen, de a fotóra összeállt emberek
mellett még továbbiak,- összesen kb. hetven fő-, érezték úgy,
hogy érdemes egy kis közös új évi köszöntésre, falunk egyik
legszebb pontján - már hagyományosan - összegyűlni. A falu
karácsonyi ünnepségén az iskolások és vendég fellépőik csaltak könnyet a szemünkbe. Az itt megcsillanó örömkönnyek
mellett sajnos búcsúztunk is. A bánat, a gyász könnyeivel
kísértük utolsó útjára néhai iskolaigazgatónkat, Török Pista
bácsit, akinek munkássága, kitartása nélkül nem tudom,
lenne-e ma iskolánk. Köszönjük Pista bácsi! Béke Veled!

Fülöp Zoltán polgármester

Sopronkövesdi Családi Napközi
és Baba-mama klub
December a gyerekek számára izgalmas hónap.
Kezdetnek a Mikulás látogatott meg minket a
Mikulás napi Baba-Mama Klub alkalmából.
Köszönjük Neki, hogy örömöt szerzett a kövesdi kisgyermekeknek és szüleiknek, és természetesen kedves segítőjének, Kati védőnőnek, aki mindig
nagy lelkesedéssel szervezi ezeket a közös alkalmakat. Az eredménye
megvan, hiszen nagy örömünkre újfent sokan vettek részt az ünnepségen,
megtöltöttük a két csoportszobát. Nagyon jól érezték magukat kicsik és
nagyok egyaránt.
Nálunk remekül teltek
a várakozás napjai,
ahogy minden héttel
egyre több gyertya
égett az adventi koszorún, úgy várták a
gyerekek
egyre
nagyobb lelkesedéssel a
karácsonyt, míg végül a
4. héten megérkezett
hozzánk is a Jézuska és
boldogan bontogathatták a megérdemelt
ajándékokat, amiket
azonnal használatba is vettek.

A karácsonyi
szünet után 4 kisgyerek búcsúzott el
a családi napközitől és kezdte az óvodás éveket.
Nagy örömmel kezdték az óvodát az új közösségbe
kerülés nem okozott gondot számukra. Ebben a
korban a gyerekek rugalmasak, a már közösséghez
szokott kisgyermek könnyen veszi az ilyesfajta
akadályokat, ez a szülők számára is megnyugvás.
2016 januárjától családi napközinkbe fogadóórákat
tartunk, ahol lehetőség nyílik az érdeklődő szülők
számára közelebbről megismerni az intézményt,
feltenni a felmerülő kérdéseiket egy kötetlen
beszélgetés formájában. Szeretettel várjuk az érdeklődőket. Az időpontokról az interneten vagy telefonon tájékozódhatnak.

Kissné Fekete Andrea, Kottrik Gabriella
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A falu jegyzőjének tollából

Az év eleje mindig a változások időszaka. Vegyük sorra, mi változik településünkön:
1. Az avar és kerti hulladék tavaszi időszakban március 16. és április 30. között, őszi időszakban pedig október 16. és november
30. között égethető, hétfőtől szombatig.
2. 2016. február 1-jétől módosulnak az ellátásért fizetendő térítési díjak a gyermek- és szociális étkeztetés kapcsán:
Óvodába és családi napközibe járó gyermekek
Általános iskolai tanulók

Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen

Fizetendő bruttó árak (Ft/adag)
(kedvezmények nélkül)
100.219.100.419.-

Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen

Fizetendő bruttó árak (Ft/adag)
(kedvezmények nélkül)
100.351.100.551.-

Szociális étkeztetés
Szociális étkeztetés
jövedelmi kategóriái
Fizetendő bruttó árak
(Ft/ebéd)

Nyugdíjmin.
150%-a alatti:
42.750.255.-

Nyug.min.
151-200%
42.751-57.000
320.-

Nyug.min.
201-250%
57.001-71.250
410.-

Nyug.min.
251-300%
71.251-85.500
465.-

Nyug.min. 300%-a
felett: 85.501 530.-

A szociális étkeztetés - egységesen - a Fehér Csárdából történik.
3. Felhívjuk a figyelmet, hogy változott az állatvédelemmel kapcsolatos jogszabály, amely szerint 2016. január 1-jétől
tartósan nem lehet láncon tartani a kutyáka t. Kérjük, erre a megváltozott rendelkezésre fokozottan figyeljenek! A törvény
betartásának ellenőrzése jegyzői hatáskörbe került, amelyhez pénzbírság társul szankcióként.
4. A 300 négyzetméternél kisebb lakások esetén is eltörölték az építési engedélyezési eljárást, csak bejelentési kötelezettség
áll fenn. Ennek ellenére azt javasoljuk minden építtetőnek, hogy a későbbi viták, problémák elkerülése érdekében a településrendezési tervben foglalt szabályok betartása mellett építkezzen! Községünk rendezési terve megtalálható honlapunkon
és az Önkormányzati Hivatalban is.
5. Az idei évtől is változnak a magánfőzés szabályai. A 2015. évi adóbevallási és fizetési kötelezettségről hirdetőkön és honlapunkon tájékoztattuk az érintetteket, amelynek határideje 2016. január 15. 2016-tól bevezetésre került a párlat adójegy,
amelynek igénylésére csak a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság által regisztrált magánfőző jogosult. Felhívjuk
a figyelmet, hogy párlat adójegyet csak az a magánfőző igényelhet, aki a desztillálóberendezés megszerzését - a tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül - bejelenti az önkormányzati adóhatóságnak. A magánfőzőnek tárgyévi első párlat előállítása
előtt, legalább 5 darab, 700 forint értékű párlat adójegyet kötelező igényelnie a lakóhely szerint illetékes Nemzeti Adó-és
Vámhivatal megyei adó- és vámigazgatóságától. Mindig a főzés előtt kell az igénylést benyújtani, amelynek tárgyévi maximuma 86 db párlat adójegy, tehát 86 liter mennyiségű párlat állítható elő. A párlat adójegy igényléséről, a párlat jövedéki adójának megfizetéséről, a magánfőzés szabályainak ellenőrzéséről, valamint az adózási szabályokról az NAV Jövedéki Főosztálya
tájékoztatót adott ki, amelyről az Önkormányzati Hivatalban bővebb felvilágosítást tudunk adni.
Mint minden téli időszakban, az idén is gondoljunk arra, hogy a ház körüli járda síkosság-mentesítése kötelező. Első lépés a
hó-eltakarítás, amelynek a megfelelő hólapát és seprű fontos kelléke. Ezzel elkerülhető, hogy a letaposott hóréteg csúszóssá
váljon. Vannak olyan területek, amelyeken a községi kistraktor eltolja ugyan a havat - pld. kerékpárút - de kérjük, hogy az ingatlantulajdonosok a traktor után a területet még tisztítsák meg, mert ennek hiányában a letaposott terület megfagy, csúszóssá és
baleset-veszélyessé válik. A síkosság megszüntetéséhez napjainkban a felületek sózása, fűrészporos behintése az általános eljárás.
A mezőgazdasági boltokban kapható nagy kiszerelésben az úgynevezett útsó (keverhetjük homokkal). A só használata terheli a
környezetet, kifejezetten káros üledékes kőzetek alkalmazásánál, de hosszú távon a beton burkolatok is megsínylik. Ennél jóval
kedvezőbb a fűrészpor alkalmazása.

Fücsökné Torma Lívia
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Óvodás csodavárás
A Mikulás december 4-én, pénteken látogatott el óvodánkba, a
gyerekek már hetekkel előtte készülődtek: naponta figyelték a
távcsőben az ősz szakállút, s többször előkerült a földgömb is,
hogy megkeressük rajta Lappföldet. A kicsik nagyon bátran
kérdezgették a Télapót, a nagyobbak csodás énekekkel köszönték meg messziről jött ajándékát. Délután a nagycsoportosok
többsége részt vett az iskola támogatására szervezett, hangulatos Mikulás futáson.
A hagyományos Adventi forgatag ismét a Fehér Csárdában
került megrendezésre, advent első vasárnapján. Az ovisokat
várták a Mikulás segítői, a csodás manók, akik megtanították a
gyerekeknek a vidám hópihe táncot. Ezúton is köszönjük a
Manó-lányok kedves együttműködését! A forgatag színes vásári
portékákkal, finom süteményekkel, meleg punccsal, a templomi kórus dalcsokrával, illetve az ovisok kis műsorával várta a
vendégeket. Nagy népszerűségnek örvendett a csillámtetkó
készítés, az est végére sokak arcán csillogtak a hópihék, s csillagok. A Szülői Munkaközösség tagjainak köszönjük buzgóságát,
önzetlen segítségét, a falu aprajának-nagyjának a részvételt,
melynek jóvoltából óvodánkat támogatták, s így heteken belül
önálló, igényes honlapot indíthatunk.
Az ovis karácsonyra december 18-án, pénteken került sor, a
gyerekek nagy izgalommal várták az ünnepet. Előző napokban
mézeskalácsot sütöttünk, a Maci csoportosok pedig vendégül
látták az elsősöket egy karácsonyváró, játszó-délelőttön.
A meghitt ünnepen minden gyermek, csillogó szemekkel állt
az ajándékkal körülvett, csodaszép karácsonyfák előtt. A három
csoportot közösen körbejártuk, közben karácsonyi dalokat
énekeltünk, s örültünk, hogy együtt lehetünk.
Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet, hogy mindhárom óvodai csoportunk hagyományos és meghitt karácsonyához fenyőfa felajánlásokkal hozzájárultak: Kustor József, Michael Fohler és Angela
Liharzik, Pékné Horváth Klára

Köszönjük megtisztelő támogatásukat! Danke schön!

Szeretnénk köszönetet mondani annak a családnak, akik már
évek óta, az év közbeni sok-sok segítségen túl, karácsonykor
100.000 Ft-tal támogatják intézményünket. A nevük elhallgatását kérő szülőknek és nagyszülőknek köszönjük a segítséget
óvodánk minden gyermeke és dolgozója nevében!

Óvodába lépés = szobatisztaság!?
2016. január elején új kisgyermekek érkeztek a Süni csoportba,
így az első hónapban 22 fő jár a legkisebbek közösségébe.
A gyerekek befogadása folyamatosan zajlik, ám egyre gyakrabban találkozunk a szobatisztaság elérésének nehézségeivel.
A szobatisztaság lelki és testi érettséget is feltételez a kisgyermek
részéről, ez tulajdonképpen az önállóvá válás első lépcsőfoka.
A legjobb módszer ez esetben is a következetesség, ha már levettük a pelenkát a gyermekről, ne adjuk rá vissza. Eleinte előfordulhatnak kisebb balesetek, de türelmesnek kell lenni, s pár nap
alatt a gyermek érzékelve a szülői elvárást, gyorsan megtanulja
majd, hova lehet pisilni, illetve szólni fog. A balesetektől sem
kell kétségbe esni, inkább számítani kell rájuk, s ha bekövetkeznek, gyorsan orvosolni kell a bajt. A szobatisztaság kialakulásának szinte spontán, természetes folyamatát megakadályozhatja,
késleltetheti a szülői tétovázás, szorongás, ami legtöbbször
a kapkodásban, következetlenségben nyilvánul meg. Azt tanácsoljuk, ne csak a gyermekükben, önmagukban is bízzanak!
Biztatni, bátorítani kell őket, egyre több elvárást támasztani
velük szemben, s ezzel párhuzamosan egyre több önállóságot
biztosítani számukra.

"A nevelés nem csak elveken és okos taktikán múlik, mert
elsősorban a lényünkkel nevelünk. A nevelés: titkos metakommunikáció. Ami jó benned és tiszta, és ami rossz és koszos, továbbadod. A gyerek remegi félelmeidet, aggódja az aggodalmaidat - de éli a nyugalmadat és derűdet is - ha valódi."
( Müller Péter )

Ugyan az óvodába lépéskor nem előírás az, hogy szobatiszta
legyen a gyermek, de a gyakorlatban látni kell, hogy az óvoda
személyi és tárgyi feltételeiben sincs felkészülve a pelenkázásra.
Az óvoda elvár egy bizonyos önállóságot, amit a gyereknek az
első három évben kell elérnie, ilyen az önálló evés, az önálló
öltözködés (akár egy-egy ruhadarab le-felvétele, próbálkozások)
és a szobatisztaság.
A gyermekek óvodai életét, szocializációját könnyítjük meg
azzal, ha otthoni környezetükben hagyjuk kibontakozni önállósodási törekvésüket, kisebb megbízatásokkal erősítjük egyéniségüket.
Tanácsokkal, nevelési kérdésekben, bizonytalanságuk esetén
kérjük, hogy bátran forduljanak hozzánk, óvó nénikhez, fogadó
órák keretében is szívesen állunk rendelkezésükre!

HorváthPálla Barbara
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November és december az iskolában
A 2015. év vége mozgalmasan zajlott az iskolában.
A november és a december
rengeteg programot tartogatott tanulóinknak. A 8. osztályosok
izgalmas laborórákon vehettek részt a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban. Lezajlottak a nyílt napok, több középiskola helyi tájékoztatót tartott a végzős diákoknak. A 7-8. osztály részt vett a

Suli hírek

Liszt Ferenc Művelődési Központban megrendezett Pályaválasztási Kiállításon (képünkön), ahol a megyei középiskolák mutatkoztak be egy színes interaktív program keretein belül. Tanulóink szépen szerepeltek a sopronkövesdi és az újkéri Idősek-napi
műsorban. A 8. osztály gyárlátogatáson vehetett részt az
Autolivben. Tájékoztatást kaptak a gyár profiljáról, a bővítésekről, az itt végezhető munkákról, betölthető munkakörökről.
Bérletes tanulóink a Bocsáss meg madárijesztő című darabot
látták, melyet a soproni színház társulata helyben adott elő.
Az előadásba a gyerekek is bekapcsolódhattak. Elkezdődtek
tanulmányi versenyink is. Sok tanuló vett részt a Szépolvasási
versenyen melyet Tóthné Bódi Katalin magyar szakos tanárnő
és Horváthné Domján Zsófia tanítónő szervezett. A Számolási
versenyt az alsós tanítónők szervezték, erre is sok tanuló nevezett. Folytatás is lesz, már készülnek alsós tanulóink a Meseismerő versenyre és tervezünk egy Népdaléneklési versenyt is.
Márton-napon Horváth Csilla tanító néni és kis harmadikosai
adtak kedves műsort Szent Márton tiszteletére.
Adventkor minden hétfőn egy-egy felsős osztály adott meghitt
adventi műsort és együtt gyújtottuk meg az adventi koszorún a
négy gyertyát. December 4-én érkezett ismét hozzánk a jóságos
Mikulás. A gyerekek nagy-nagy örömmel fogadták, az 5. osztály
Völfer Istvánné és Udvarhelyi Júlia tanárnők vezetésével, vidám
versekkel és angol dalokkal köszöntötte Télapókát, akinek mindenkihez volt egy-egy kedves szava. Kiosztotta ajándékait és
folytatta útját. Ezen a napon délután egy fergeteges hangulatú
programon vett részt az iskola apraja és nagyja. Mikulás futást
rendeztünk, a sok mikulássapkás, és -ruhás gyerek és felnőtt
együtt futott egy nemes cél érdekében. Kb. 110 ezer Ft gyűlt
össze a nevezési díjakból és adományokból. Ennek az összegnek
a fele egy sopronkövesdi SM-es beteg támogatására, fele pedig
az iskolai kosárpalánk felújítására fordítódik.

A Mikulás futáson az óvodások és magánszemélyek
is részt vettek. Hagyományt szeretnénk teremteni
ezzel a vidám programmal. A futás után a díjátadás következett
az Alkotóház udvarán. Itt az Szülői Munkaközösséget alkotó
szülők és a Nyugdíjasklub tagjai sült almával, zsíros kenyérrel,
sütivel, teával várták a gyerekeket. 16 órától 18 óráig jó hangulatú diszkó volt a felső tagozatosoknak az Alkotóházban. Ifjú
focistáink lelkesen vettek részt a Bozsik-program keretein belül
rendezett mérkőzéseken Bokor Dóra tanárnővel. Karácsony
előtt a 2. osztály moziban járt, míg az 1. osztály mézeskalácsot
sütött. Mindegyik tanteremben ragyogtak a karácsonyfák, az
aulában is ott állt a hatalmas feldíszített fenyő, melyet a Bertha
család ajánlott fel. A Diákönkormányzat 30 rajzzal nevezett az
Adventi Rajzpályázatra, melyet a Pro Kultúra Sopron Nonprofit
Kft. hirdetett meg. Péter Dorina 6-os tanuló rajzát beválogatták
a Fő-téren kiállított adventi naptárba, Dorina oklevelet és édességcsomagot vehetett át Sopronban a díjátadón. Szintén a Diákönkormányzat hirdette meg a Karácsonyi vers és meseíró pályázatot, erre kb. 25 vers és mese érkezett. A Falukarácsonyt
december 18-án tartottuk (képünkön), iskolánk tanulói színvonalas műsorral köszöntötték a szeretet ünnepét. Tóthné Bódi
Katalin jelenetekkel és versekkel, az énekkar dalokkal színesítette a műsort. Győri Edit igazgatónő vidám, modern dalokat
csempészett a
műsorba. Bokor
Dóra testnevelő
pedig egy kedves
táncot tanított be
az 5-6. osztályos
kislányoknak.
Várfalvi
Lilla
fuvolázott,
Scheffer Imre
szintetizátoron kísérte a kórust. Az utolsó dal a Csendes éj volt,
ebbe bekapcsolódott az összes szereplő és a tantestület egy része
is. A Falukarácsony alkalmából Győri Edit igazgatónő okleveleket adott át azoknak, akik egész éven át önzetlenül támogatták
iskolánkat. Ezúton is szeretnénk megköszönni a sok-sok tárgyi
és anyagi juttatást, melyek emelték programjaink színvonalát.
A január a félévzárás jegyében zajlik. Tanulóink egymás után
írják a félévi dolgozatokat, sokan
még javítani szeretnének a jegyüCsigó Lili: Újév
kön. Január 12-én A bábjátékos
Egy év lezárul,
című darabot tekintették meg
és egy új kinyílik.
diákjaink a Soproni Petőfi Szín- Elfelejtjük a rossz emlékeket,
házban. Közben már a farsangra
és a jókat megőrizzük.
is készülünk. Az idei tanévben a Ám megbocsátani nehéz,
farsangi mulatságunk február
és kibékülni is.
5-én, pénteken kerül megrendeÚj barátokat szerzünk
zésre. De erről majd a következő
és veszítünk el.
számban számolok be.
Elfogadjuk a segítséget
Csókáné Maráz Kornélia
és az elfogadást.
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Gyermeklélek,

avagy a ránk bízott csodák...
„ Arra a kérdésre, hogy mikor
kezdődjék a gyermek zenei
nevelése, azt találtam felelni:
kilenc hónappal a születése
előtt… Még tovább mennék:
nem is a gyermek: az anya
születése előtt kilenc hónappal
kezdődik a gyermek zenei nevelése.”

Kodály Zoltán

Azzal sokan egyetértünk, hogy az ember közösségi lény. Születésünktől halálunkig mások közelségében élünk. De vajon
abba belegondoltunk-e már, hogy az ember ugyanakkor muzikális lény is? A zene a bölcsőtől a sírig elkísér minket. A zene
nem csak hangulatunkat, érzéseinket befolyásolja, hanem segítségével ki is fejezhetjük, mi lakozik lelkünkben, vagy éppenséggel magunkra vonhatjuk embertársaink figyelmét.
A fejlődéslélektannal foglalkozó szakemberek úgy gondolják,
hogy a zenére való fogékonyság belénk van kódolva. Az újszülött kisbaba már a világra jöttét követő első percben, a hangforrás felé fordítja fejét, sőt az egészen apró változásokat is képes
érzékelni a dallamokban, mint például, egy dallam transzponálását, vagyis teljes egészében magasabb, vagy mélyebb hangfekvésben való előadását. Megfigyelhetők olyan reakciók is, amik
azt bizonyítják, hogy az egyes hangközök, vagyis két hang egyidejű megszólalása, kellemes, vagy éppen kellemetlen élményt
vált ki a csecsemőkben.
Ahogy maga a zene, úgy az édesanyák éneke is megtalálható
minden kultúrában. Elmondható, hogy a különböző célú anyai
énekekben nagyon sok eltérés mutatkozik. A bölcsődalok magasabb hangfekvésűek, tempójuk lassabb, és a hangszín sokkal
érzelemdúsabb, mint más jellegű dalokban. Említésre méltó,
hogy az anyai ének a gyermek életkorához és szükségleteihez is
alkalmazkodik. A csecsemőknek szóló ének legalább egy félhanggal magasabb, mint pl. az óvodáskorú gyermeknek énekelt
dal. Érdekes, hogy a nők énekhangja magasabb, mint a beszédhangjuk, de az anyai beszédnél és az anyai éneknél ez megfordul, ekkor a beszéd akár két hanggal is magasabb.
A különböző zenei tényezőket az édesanyák, egyszerű ember
számára is megfigyelhető módon, nem csak dalaikban, hanem
gyermeküknek szánt beszédjükben is alkalmazzák. Az anyai
beszéd az átlagos női beszédtől nem csak érzelmi gazdagságában különbözik, hanem tempójában, ritmikájában és hangmagasságában is, és ezeket az édesanyák ösztönösen alkalmazzák.
A fent említett eltérések mind arról tanúskodnak, hogy az
édesanyák az éneklés által, a gyermek születésétől kezdve arra
törekednek, hogy az anyai kép az éneklés révén beivódjon a
gyermekükbe, mely biztonságos és erős köteléket biztosít.
Ugyanakkor azt a pszichés védelmet is hivatott erősíteni, hogy
a csecsemők hosszabb időn keresztül képesek figyelni édesanyjuk énekére, s ezalatt testmozgásuk lelassul, megnyugszanak,
szelídebbek lesznek.

A te hangoddal ismerem meg lelkemet.

Nem számít, hogy az énekszó teljesen tiszta, vagy egy kicsit
hamis, a lényeg a dallamon, a ritmuson, az édesanya hangján
van. A legtöbb anya ösztönösen is tudja, hogy gyermekének jót
tesz, ha énekel neki, ha együtt mondókáznak. A dalok által
ismereteket, tudást is nyerhet a gyermek, és olyan érzésekről is
hallhat, amelyeket ugyan még nem tud teljes mértékben felfogni, mégis sokat tanulhat belőlük.
Ahhoz, hogy valaki lelki egészségben nőjön fel, gyerekkorában
tapasztalnia kell a meleg és folyamatos kapcsolatot az édesanyjával, amelyik mindkettejük számára kielégítő és örömteli, mert
a közös boldogságunkkal tesszük a legtöbbet gyermekünkért.
Éppen ezért énekünk és mondókánk ne csak úgy kötelességből
történjen, hanem gyermekünk és saját szórakoztatásunkra.
Biztos, hogy találunk olyan mondókákat, gyermekdalokat,
zenét, amit mi magunk is szívesen énekelünk, hallgatunk. A
közös éneklés zenehallgatás az örömforráson túl, egy varázslatos élmény is, amely ráébreszti a gyermekeket a zene szépségére, segíti őket a jellemfejlődésben, és nem utolsó sorban igazi
összetartó köteléket kovácsol. Segítségükkel új világ kapui nyílnak meg előttük.
Mindezek után bátran kijelenthető, hogy a természetes emberi hang, a gyermek életének első percétől fogva, ugyanolyan
fontossággal bír, mint az emberi érintés.
Kívánom, hogy az Önök otthonában is helye legyen az élő
emberi hangnak, a személyes kapcsolatnak, és hogy megtapasztalják, hogy a családban történő kisgyermekkori zenei nevelés
mit tud hozzáadni az ember első és legfontosabb kapcsolatához, az anya.-gyermek kapcsolathoz.

„Az anya nem csak testét adja gyermekének, lelkét is a
magáéból építi fel.”
Kodály Zoltán

Galavics-Horváth Gabriella

Farsang
alkalmából
fogadják
szeretettel
ezt a festményt
helyi lakosunk,
Vörös Renáta
ecsetéből.

7

Nap mint nap EGÉSZSÉG

Változások a háziorvosi rendelési időben és a telefonos elérhetőségben, bejelentkezés a praxisba
2016 januárjától
 hétfőn, Nagylózson 9-12 óráig
 kedden, Sopronkövesden 8-12 óráig
 szerdán, Nagylózson 14-17 óráig
 csütörtökön, Sopronkövesden 13-17 óráig
 pénteken, Nagylózson 8-10 óráig lesz rendelés.
Az eddigieknél több lehetőséget biztosítunk Tisztelt Pácienseink számára előzetesen bejelentkezni orvosi vizsgálatra, időpontot kérni, gyógyszert íratni, beutalót kérni. Egy új mobiltelefonos elérhetősége is lesz a praxisnak: 20/233-6676. Ezt a
számot munkanapokon 8-16 óra közt – rendelési időn kívül –
tudják hívni, asszisztens fogja felvenni. A rendelések idején
továbbra is a rendelők vezetékes számát lehet hívni:
Sopronkövesd: 99/536-020, Nagylózs: 99/363-515.
Kérjük, ha szokásos receptjeiket (is) szeretnék felíratni, azt
legalább egy nappal korábban jelezzék.

Természetesen továbbra is ellátunk minden megjelenő beteget
bejelentkezés nélkül is. Ilyenkor érkezési sorrendben, az időpontra érkező páciensek között tudjuk Önöket behívni, várhatóan hosszabb várakozási idővel.
Erdélyi doktor mobilszáma változatlanul megmarad, amennyiben orvosi segítségre van szükség: 20/568-7856. A beteghez
hívást lehetőleg reggel 8 óra után jelezzék, délután csak sürgős
esetben kérjenek házhoz hívást.
Azok a sopronkövesdi lakosok, akik szeretnének bejelentkezni
településük háziorvosának praxisába - személyi igazolvánnyal,
lakcímkártyával, TAJ-kártyával és korábbi orvosi leletekkel bármikor megtehetik. A bejelentkezéskor egy átjelentkezési
nyilatkozatot kell aláírnia a háziorvosnak és a páciensnek.
A nyilatkozatot a rendelő továbbítja a korábbi háziorvos felé,
akit személyesen nem kell felkeresniük. Amennyiben ismert
betegségei vannak a bejelentkezőnek, gyógyszereket szed,
célszerű időpontot kérni.
DR. Erdélyi Miklós

EGYHÁZI ÉLET
Gondolatok a nagyböjt kezdetén
„Itt van számunkra a bűnbánat ideje, hogy bűneinkért
vezekeljünk és így lelkünket megmentsük!” – mondja

az egyház a zsolozsmában. 2016. évben február 10. napjával, a hamvazószerdával kezdődő, és húsvét vasárnapig tartó 40 napos böjti
időszak az egyházi év egyik kiemelkedő időszaka: a tavasz közeledtével a természet életre kel, a rügyek kipattannak a fákon. A keresztény ember is újra Isten felé fordul, hogy lelkét megnyissa Isten
kegyelmének befogadására. A böjt célja, hogy testünk és lelkünk
megtisztuljon, megújuljon. A böjt ugyanakkor nem passzivitást,
hanem aktivitást kíván: saját lelkünk ápolásával, imádságban, jótettben, jó célokra történő adakozásban, a másikra való odafigyelésben,
embertársaink segítésével nemcsak hitünkben leszünk erősebbek,
hanem emberi mivoltunk is fejlődik: jócselekedeteink által életvitelünk is humánusabbá válik. A böjt értelme ugyanakkor a lemondás
is: a jelen korunk fogyasztói világát próbáljuk kizárni életünkből,
és a felszínes örömök helyett egy mértékletes életvitelt kialakítani.
Alakítsuk úgy életünket, hogy Krisztus keresztjénél valóban le
tudjuk rakni bűneinket őszinte bánattal, és vele együtt fel tudjunk
támadni a bűn sírjából! Szeretettel várunk mindenkit a nagyböjti
időszakban is a templomba és az egyházközség által szervezett lelki
alkalmakra! A lelki építkezéshez indulásként álljon itt Tompa
Mihály Bűnbocsánat c. versének részlete:
„Az arc porban hever s a könny ömöl,

A hű vezeklő bűnét látja csak….
S hogy Istenhez fordúl bocsánatért:
Szétválni kezd lelkében szín, salak.
S ha a szív meglágyult, mint a viasz,
Új ember lenni a bűnös ha kész.
Felé hajlik az égi irgalom:
Bízzál fiam, bűnöd bocsátva lész!”

Peke-Pikó Endre bácsi
pápai kitüntetése
Az advent első
vasárnapján kezdődő egyházi év
kimagasló eseménye volt, hogy a
84. éves Pete-Pikó
Endre bácsit köszöntötte az egyházközség. Endre bácsi
Pápai Áldásban részesült a sopronkövesdi római katolikus
egyházért végzett áldozatos munkájáért. A Pápai Áldás
a Vatikánban kiállított, Ferenc pápa fényképével és aláírásával ellátott magyar nyelvű elismerő díszes oklevél.
Az okiratot szentmise keretében adta át Gábor atya. Endre
bácsi több mint 50 éven keresztül egyházközségi képviselőként sokat tett és tesz a mai napig is a templom, a plébánia, és az egész egyházközség lelki és fizikai javainak
gazdagodásáért. Isten fizesse meg munkáját!

dr. Barkó Péter
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Sopronkövesdi Labdarúgó Club
Ebben az írásban a teljesség igénye nélkül
összefoglaljuk a sopronkövesdi labdarúgás
múltját, jelenét és jövőjét. Visszatekintésünket
a 2013/2014 es bajnoki évaddal kezdjük.
A jelenlegi vezetés (Márk Gábor elnök, Csigó Géza elnökségi
tag) az évad felénél vette át az akkor nehéz helyzetben lévő
egyesületet, amely addig 14 bajnoki mérkőzésen 7 pontot
szerzett. Célkitűzésük az volt, hogy a helyi fiatalokból, illetve
Sopronkövesdhez valamely szálon kötődő játékosokból alakítsanak ki csapatot. A munka megkezdésének biztosításához
felszerelésre került a felújított világítás, ezzel lehetővé téve,
hogy sötétedés után is lehessen edzést tartani. A téli felkészülési időszakban hetente kétszer igénybe vehettük a Sopronkövesdi Általános Iskola tornatermét, valamint heti egy alkalommal
lehetőség volt Fertőszentmiklóson a sportcsarnokban terembérlésre. Az első félévben jelentős változások nem voltak tapasztalhatóak, hiszen a bajnokság végére a csapat 16 pontot
gyűjtött, ezzel utolsó lett a 2013/2014-es bajnoki évadban.
Az ezt követő nyári felkészülés során a vezetőség igyekezett
megerősíteni a keretet, ezért 2014 őszén megbízták Fehér
Ferencet vezetőedzőnek. Az új edzővel a játékosok új szemléletet kaptak, a játék is kezdett átalakulni. Ez lassú folyamatnak
bizonyult, hiszen a csapat abban az idényben 14 mérkőzést
követően csak 6 pontot gyűjtött (2 győzelem 12 vereség
15 (lőtt)-46 (kapott) gólkülönbséggel). Ezután következett
a téli felkészülés, amely során ismét igénybe tudtuk venni a
Sopronkövesdi Általános Iskola tornatermét, így a szabadban
és a tornateremben hetente két alkalommal, valamint heti egy
alkalommal Fertőszentmiklóson a sportcsarnokban is tudtunk
edzeni. Ennek a munkának már a 2015. évi szezonban kezdett
láthatóvá válni az eredménye, hiszen a második félévben

17 pontot gyűjtve, összesen 23 ponttal zárva az évadot, a csapat
a 13. helyen végzett a bajnokságban.
Elérkeztünk a jelenleg is zajló 2015/2016-os bajnoki évadhoz.
Nyáron a csapatnál nem történtek nagy változások. A bajnokság felénél, 15 fordulóban 27 pontot gyűjtve (7 győzelem
6 döntetlen 2 vereség, gólarány 52 (lőtt)-21(kapott)) 6. helyen
állunk a tabellán. Örömteli hír, hogy csatlakoztunk a Bozsik
programhoz, így a gyerekek már U7-es (7 év alatti) korosztálytól kezdődően bajnoki rendszerben sportolhatnak . Ezt követően
a Sopronkövesdi LC megalakította az U16-os korosztályt is,
szintén Fehér Ferenc vezetésével. Az őszi szezon feladata a keret
kialakítása volt, célja pedig a helyi játékosok felkészítése és
nevelése a felnőtt csapatban való szereplésre. Az U16-os korosztály jelen állás szerint 8 mérkőzést követően, 4 ponttal az utolsó
helyen áll ugyan, de reméljük ez nem szegi kedvét a sportolni
vágyó gyermekeknek.
Ősszel korszerűsítésre került a világítás, így a pálya két
oldalára felállított lámpatestekkel az egyik térfél bevilágított,
ezáltal növelve sötétedés után az igénybe vehető terület nagyságát. A 2015. évben a vezetőség az önkormányzattal együttmű-

ködve, megkezdte az öltöző mögött a pálya és a vasút közötti
területen egy edzőpálya kialakítását. A terület feltöltése, egyen-

getése, illetve fűvel való bevetése már megtörtént. A csapat a
felkészülést január 9-én kezdte meg a tavaszi szezonra.
A csapat jövőjével kapcsolatban a vezetőség célja egy stabil
sopronkövesdi futballcsapat kialakítása, megfelelő utánpótlásbázis létrehozása, minél több lehetőséget adva a helyi és
környékbeli gyerekeknek a sportolásra, valamit a sporttelep
folyamatos fejlesztése során a körülmények javítása, hogy
a szülők, gyermekek, játékosok, szurkolók mind jól érezzék
magukat Sopronkövesden.

Fehér Ferenc, Halwax Mihály

A felnőtt csapat tagjai: álló sorban Gulyás Gábor, Jakubovics Nándor, Práznek Péter, Kebelei Tamás, Halwax Mihály,
Csigó Zoltán, Sárközi Bence,Fehér Ferenc (edző), Bencze Gábor
Térdelő sor: Markó Zsolt, Rácz Ákos, Márk Gábor, Szamosi Mátyás, Csigó Bence, Olasz Martin, Rácz Andor
A képről hiányzik: Takács Arnold, Berber Máté

9

Mozgásban a falu
Új tervekkel, új reményekkel kezdünk el egy új évet, de jöjjön most egy kis visszatekintés.
Ami a Holdfénytúrát illeti, ismét nagy volt rá az érdeklődés, és még az időjárásra sem panaszkodhattunk, igaz,
megint hiányzott a hó. 138 fő vett részt, jó hangulatban a túrán. Sok volt a gyermek, aminek nagyon örültem és előző évekkel
ellentétben jól együtt haladt a csapat. A Homoklyuknál a modellezők tartottak nekünk egy kis bemutatót a kivilágított repülőmodellekkel, aminek záró akkordjaként élvezhettük a tűzijátékot szóró kis repülő látványát. A Vasfüggöny emlékmű érintésével, a
Szent Donát szobor mellett haladtunk tovább a kápolnához, ahol tábortűz fogadott bennünket. Mécseseket helyeztünk el a kápolnában és figyelemmel kísértük a már hagyományos sortüzet, amit a hagyományőrzők lőttek a háborúkban elhunyt katonák tiszteletére, emlékére. Következő megállónk a Mária-képnél volt, ahol Bors Péter vendégelt meg bennünket forralt borral. Meglepetésként két harmonikás várt bennünket, megalapozva a jó hangulatot, és zenei kíséretet biztosítottak a Himnusz éneklésekor. A Fehér csárdába érve, kicsit átfagyva, kicsit fáradtan talán, várt bennünket a forró tea, forralt bor és jó sok hagymás zsíros kenyér.
Horváth Attila és Vlasits György harmonikások fokozták a hangulatot sok jó nótával és egy élvezetes harmonika párbajjal. Mindenki élvezte és kellően ráhangolódtunk az ünnepre. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt a túrán, és bízom benne, hogy
hasonló szép élményekben lesz részünk a 2016-os évben is.

Józanodó séta

Ez év első kis sétája már meg is történt, a már hagyományossá vált január elsejei kis újévköszöntő sétánk. Igaz
ennek nem adunk oly nagy publicitást, de szájról-szájra
terjed, így az év első napján, 14:30-kor szép létszámmal
indultunk fel a kápolnához. A közel negyven fő a kápolnánál már 50 fölé duzzadt. Jó hangulatban, pezsgővel, borral,
pálinkával, kívántunk egymásnak boldog új évet. A tábortűz lángjainál melegedve beszélgettünk, nevetgéltünk.
Amikor átjárt bennünket a hideg, szép lassan, de nem egyszerre lesétáltunk a faluba, hogy mindenki kedve szerint
folytassa az estét. Remélem mindenki jól érezte magát.
Az idei évben bekövetkező túráról, kirándulásokról szórólapban, újságban igyekszünk mindenkit értesíteni.
Faluújságunk 5. születésnapja alkalmából az
A mozgás jót tesz az egészségnek!!

MOZAIK szerkesztősége olvasótalálkozót
Kottrik Zoltán Agghegyalja
szervez, amelyre valamennyi olvasóját szeretettel várja.
A találkozón részt vevőknek lehetőségük nyílik

- beszélgetésre a rovatvezetőinkkel
- betekintésre a kulisszák mögé,
- új téma-, illetve rovatjavaslatok felvetésére:
miről olvasna vagy esetleg írna szívesen?

Az önkormányzat és a KÖN szervezők
várják a 2016. évi KÖN-re segítők,
helyszínfelelősök, fellépőket fogadók

jelentkezését!

Ajánljuk a lehetőséget a friss
Sopronkövesdre költözötteknek is,
hiszen ez egy jó alkalom új kapcsolatok
teremtésére, a helyiek megismerésére.

Jelentkezni a polgármesternél:

Jöjjön és mondja el véleményét eddigi munkánkról,
hogy olvasóink igényeinek megfelelően újulhasson meg az Önök lapja!
Új szerkesztőtársak jelentkezését is várjuk, akik kedvet éreznek az újságíráshoz!
Csatlakozzon hozzánk, s írjunk együtt
Sopronkövesdről Sopronkövesdnek.
Találkozzunk a MOZAIKPontban!

Szeretettel várja Önt:
az Agghegyalja MOZAIK szerkesztői csapata

„Sopronkövesd megér egy próbát.”
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„Gyöngyre fűzve”- Egészségnap Sopronkövesden
Az idei évet a megelőzés jegyében kezdtük.
Sopronkövesd község is csatlakozott ahhoz a
66 magyarországi Mályvavirággyöngyös Településhez, ahol
az Európai Méhnyakrák Megelőzési Héten információkat
kaphatnak a megelőzéséről. Ennek a rendezvénysorozatnak
keretében 2016. január 16-án „Gyöngyre fűzve” - Egészségnapnak adott helyet az Alkotóház. Évente több mint 500 nő, édesanya, lány hal meg méhnyakrákban, miközben ez a betegség
szinte teljesen elkerülhető lenne. Megelőzése egyszerű: legalább
három évente szűrés és a védőoltás. A magyar nők 2/3-a
azonban nem jár el szűrésre.
Fülöp Zoltán polgármester megnyitó beszédében kiemelte,
hogy ennek, betegségnek a megelőzése nem csak a nők érdeke,
hiszen férjeik, gyermekeik, életét is megkeserítheti a családanya
elvesztése. Dr. Berkesné Dr. Ács Gabriella járási tiszti főorvos
és Lénártné Kócsi Éva járási vezető védőnő is megtisztelte
jelenlétével rendezvényünket. „Méhnyak-szűrés napjainkban”
című előadásukban a védőnői szűrés lehetőségéről is beszéltek. Közben a részt vevőknek folyamatosan lehetőség volt
vércukor-, vérnyomás- és testsúlymérésre, kinezio tapet kérhettek fájó ízületeikre, reform-büfé ételeit kóstolhatták, ízelítőt
kaphattak Rákócziné Molnár Hajnalka masszázs variációiból.

A délután folyamán gátizom
erősítő gyakorlatokat tanulhattunk Kovács

Marietta gyógytornásztól, majd Molnár Ildikó avatott be ben-

nünket egészségmegőrzés lehetőségeibe, akupresszúrával. A
rendezvényen készített karkötőket, kitűzőket, kulcstartókat a
Soproni kórház nőgyógyászati osztályára juttattam el, ahol
Dr. Nagy Bálint osztályvezető főorvos elmondta, hogy évente
kb. 60 nőn végeznek méhszáj-műtétet. 2015-ben 13 daganatos betegségből 9 esetben időben felfedezték elváltozást és
100 %-os gyógyulás volt. A horgolt és selyem mályva virág
kitűzőket a Mályvavirág Alapítványnak ajánlottuk fel, amivel
hozzájárulhatunk ahhoz, hogy minél több nőhöz eljuttathassák a megelőzéssel kapcsolatos információkat és segíthessenek a rehabilitációban azoknak a nőknek - anyáknak, lányoknak, feleségeknek - akik sajnos már nem tudták elkerülni a
betegséget. A mályvavirágot az érett nő virágaként választotta az alapítvány szimbólumának, mely szívós, kitartó és
nagyon szép virág, olyan, mint a női lélek. Köszönöm mindenkinek, aki munkájával, kreativitásával, jelenlétével hozzájárult rendezvényünk sikeréhez!

Virágh Imréné védőnő,
a rendezvény szervezője

Kövesdi Kertész
Az emberi immunrendszer a téli hónapokban különösen nagy erőpróbának van kitéve. A nélkülözhetetlen C-vitamin pótlására ilyenkor a savanyított
káposztán kívül a különböző citrus fajok alkalmasak leginkább, melyek minden trópusi ország ültetvényeiben
megtalálhatóak, rendszertanilag a kétszikűek osztályába, a rutafélék rendjébe és családjába tartoznak. Terméseik általában
éterikus olajokban gazdagok. Több fajukon a levelek tövében
ágtövisek fejlődnek. Egyes kutatók 15, mások 100-nál is több fajt
különböztetnek meg egymástól. Indiában és Kínában számtalan
vadon élő citrus található, de aligha lehet egyértelműen eldönteni, hogy valódi természetben előforduló fajokról vagy ültetvényekből kiszökött fajtákról van-e szó.
A Citrus grandis, azaz "pomelo" valószínűleg a malájok lakta
vidéken keletkezett, ma főleg Indiában és Dél-Kínában termelik.
Terméseinek átmérője elérheti a 20 cm-t, az egyes termésrekeszeket több cm vastag, szivacsos, fehér, középső termésfal veszi
körül, amelynek annyira bőrnemű a fala, hogy emiatt teljesen
élvezhetetlen. Ezért azt fogyasztás előtt el kell távolítani.
A Citrus paradisi, a grape-fruit, lényegesen kisebb a pomelo
termésénél. Kiemelkedő mennyiségű C-vitamin tartalma miatt
különösen értékes gyümölcs. Emellett sok benne az éterikus olaj,
amiért étvágygerjesztőnek számít. Ipari feldolgozás során az

Citrusfélék
egész termést szétnyomják, és
az ún. frakcionált centrifugálással elkülönítik a könnyebb
éterikus olajokat a tulajdonképpeni terméslétől. Hasonló módon nyerik a narancslevet is.
A Citrus sinensis, a narancs, a citrusfélék legelterjedtebb
kultúrfaja. Valószínűleg Kínából származik. A termesztett
fajták változatos ízét az aromatikus savak és a különféle cukrok változatos aránya adja. A narancsfajták száma rendkívül
nagy, amelyeket oltással, szemzéssel szaporítanak. Magról
nevelt narancsfák apró, maggal teli, keserű terméseket érlelnek. A Citrus reticulata, a mandarin, középső termésfala igen
gyengén fejlett, a gyümölcshúsról könnyen leválik, ezért az
érett gyümölcs jól hámozható. Leginkább Dél-Kelet-Ázsiában
termesztik. A Citrus limon, vagyis a citrom, magas citromsavtartalmával tűnik ki, mely az északi féltekén novemberben éri
el a legnagyobb töménységet, ekkor van általában a szüret
időszaka is. Nagyon kedvelt limonádé és fűszernövény. A nálunk használt citromot savanyúcitromnak (C. aurantiifolia) is
nevezik. Ennek gyümölcse citromsárga, a zöld termésű faja az
édescitrom, lime néven ismert (C. limetta). Ez sajnos rövid
ideig tárolható, levéből kiváló üdítőitalok, koktélok készülnek.

Kazinczy Péter
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Háztartási Praktikák
Februárban még javában tart a tél,
sajnos ilyenkor még sokan küszködünk a kellemetlen velejáróival:
náthával, megfázás különféle tüneteivel. Ezek átvészeléséhez szeretnék
ismét egy kis vitaminos, gyógynövényes segítséget kínálni.
Nem csak a folyadék pótlása miatt
fontos a forró italok, teák kortyolgatása, hanem azért is, mert a felszálló meleg pára nem engedi
kiszáradni az orr nyálkahártyáját. Ha pedig elég nedves
a nyálkahártya, a baktériumok nem tudnak olyan gyorsan
elszaporodni. Immunrendszerünk fontos „őre” a fehérje.
Reggelire együnk tojást, mert rengeteg olyan vitamin van
benne, ami erősít ezen kívül laktat és tele van fehérjével.
Ha pedig a tojás unalmassá válik, még mindig ott van fehérjeforrásnak a joghurt és a halkrém is.

A gyömbérből készíthetünk teát, melynek
legegyszerűbb változata:
reszeljünk le egy diónyi gyökeret,
forrázzuk le fél liter vízzel.
Hagyjuk állni 10 percig, tegyünk
bele egy kiskanál mézet és egy
citrom levét. Minél csípősebb
az íze, annál erősebbek benne az
illóolajok, annál erősebb tehát a hatása is.
A kakukkfű is sokat segíthet, hiszen erős hatású gyógynövény is. Baktérium, vírus és gombaölő, fertőtlenítő hatású.
Erős hurutoldó, makacs orrmelléküreg gyulladásnál, vagy
köhögésnél érdemes vele gőzölni vagy meleg fürdőt venni.
Végül egy immunerősítő zöld koktél receptet ajánlok
az olvasók figyelmébe, melynek hozzávalói: 1/2 avokádó,

szagától, kisebb gerezdet nyeljünk le bő vízzel, így nem kell
tartani a zavaró szagtól és gyomrunkat sem irritálja majd.

Jó egészséget kívánok!

1 banán, 1/2 citrom leve, 1 dl búzafű lé, 2 narancs kifacsart
Legjobb természetes fertőtlenítőként tartják számon a gyöm- leve. Ezeket turmixoljuk össze és készen van az immunerősítő
bért és a fokhagymát. Ha félünk a fokhagyma kellemetlen koktél.

Édes pillanatok
Üdvözlöm olvasóinkat!
Ezennel - kissé rendhagyó módon - nem a
szakács énem szólítja meg Önöket, hanem az alakulóban lévő,
bennem elbújt cukrász. Egy kis csokis édességgel, cupcake-kel
készültem most Önöknek, melyet személy szerint én is sokat
készítek. Néhány szó a cupcake-ről, hogy tudjuk mi is ez:
A cupcake egy amerikai édesség, mini tortácska, ami a 19. században keletkezett, és már egyre elterjedtebb hazánkban is!
A cupcake két részből áll: a muffinra hasonlító tésztából és a
tetejét borító édes krémből! Mind a tésztáját, és mind a tetején
lévő krémet is milliónyi variációban, színben, ízben el lehet
készíteni. Ezért is olyan kedves ez számomra, mivel kis kézügyességgel, kreativitással nagyon mutatós, de mégis nem túl
bonyolult vendégváró süteményt készíthetünk, melyet garantáltan imádni fognak gyermekeink, unokáink, de még mi
magunk, felnőttek is. Egyszóval a siker garantáltan
nem marad el!
Jó szórakozást kívánok az elkészítéséhez!
Extra csokis cupcake
Hozzávalók 12db-hoz: 2 db tojás, 210 g finomliszt,
85 g étkezési keményítő, 100 g vaj, 120 g barna
cukor (lehet sima is), 360 ml főzőtejszín, 50 g cukrozatlan kakaópor, 100 g csokoládé pasztilla (vagy
bármilyen csoki apróra vágva), 1 kiskanál sütőpor
Csokoládé krém: 2 dl habtejszín, 200 g étcsokoládé,
100 g tejcsokoládé

Kissné Fekete Andrea

CUPCAKE
Elkészítés: (Először a krémet készítjük el!)
A tejcsokit és az étcsokit feldaraboljuk.
A tejszínt gőz fölött felhevítjük, de nem
forraljuk. Beleszórjuk a kétféle csokit és állandó keverés mellett
megolvasztjuk. Folpackkal letakarjuk és legalább 2 órára
hűtőbe állítjuk.
Közben elkészítjük a tésztát. Melegítsük elő a sütőt 200 fokra,
alsó-felső sütő üzemmódban.
Olvasszuk fel a vajat, majd tegyük félre. A lisztet, kakaót és a
sütőport szitáljuk egy tálba. Adjuk hozzá a cukrot és csokoládét, majd keverjük össze. Egy másik tálban verjük fel a tojásokat a tejszínnel. Ezután adjuk hozzá a vajat, és keverjük össze.
Majd öntsük a masszát az előző edénybe és óvatos mozdulatokkal keverjük össze. A muffinformánkat béleljük ki muffinpapírral és a formákat töltsük meg 3/4-ig a masszával. Ezután
mehet a sütőbe 200 fokon 25 percre.
Ha jól lehűlt a tészta és a krém is, akkor a
behűtött csokis tejszínt habosra keverjük,
majd csillagcsöves nyomózsákba töltjük és
a muffinokra nyomjuk! (A nyomózsákot
helyettesíthetjük egy erősebb zacskóval is
melynek a sarkát kivágjuk!)
A tetejét dekorálhatjuk pl.: tortadarával,
vagy bármilyen cukorgyönggyel, csoki-vagy
cukordísszel, csak a képzeletünk szabhat
határt! Jó étvágyat kívánok hozzá!

Pölöskei Ivett
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Mi a véleménye a helyi
polgárőrség megalakulásáról

KÖVESD VÁLASZOL

Aki kérdez:
Nagyné
Kun Zsuzsanna

Bevezetésképpen írnék néhány szót a Sopronkövesdi Polgárőr Egyesületről, hiszen bizonyára vannak, akik még nem
hallottak róla. Többszöri próbálkozásra összejött a megfelelő létszám ahhoz, hogy létre jöhessen az egyesület, így a 2015. november
17-ei alakuló ülésen 14 alapító taggal megalakult a polgárőrség Sopronkövesd en. A hivatalos bejegyzésre még várni kell, de ha
minden jól megy, néhány hónap múlva teljes erőbedobással megkezdheti tevékenységét a szervezet. Ezt követően további tagok
felvételére nyílik lehetőség, amelyre szükség is lesz a jól működő szolgálati beosztáshoz.
Elnök: Zselenkó Gábor (06/30-400-3210), alelnök: Szántó László, titkár: Kazinczy Péter, tagok: Marácz Péter, Bognár Csaba, Horváth Zsolt, Nagy Tamás, Torma László, Raffai Géza, Balogh Ádám, Gagyi Endre, Csigó Ferenc, Kucsera Zsolt, Reinhoffer Balázs
Sebestyén
Sándor:
Személy szerint nem olyan
rég óta vagyok
sopronkövesdi
lakos. Az előző
lakóhelyemen
volt polgárőrség, de ez a lakosság
összetétele miatt indokolt is volt.
Mindennapos eset volt, hogy lopások vagy egyéb erőszakos cselekmény miatt intézkedniük is kellett.
Remélhetőleg erre itt nem fog
gyakran sor kerülni. Jónak tartom
a kezdeményezést, hallottam is
már korábban róla, sőt ha fiatalabb
és egészségesebb lennék, én magam is belépnék.

Gróf Gáborné:
Nagyon örültem
neki, amikor hallottam róla, a környező falvakban is
van. Jónak tartom
és támogatom is
ezt a kezdeményezést, hiszen sajnos szükség van rá. A
szomszédaimnál konkrét betörések is
voltak. Bízom benne, hogy ez egy visszatartó erő lesz, és ezáltal javul a közbiztonság. Arról, hogy toborozzák az embereket, a hirdetményből hallottam, a
megalakulásról pedig a képviselőktől és
a polgármestertől. Minden tagot személyesen is ismerek, és becsülendő dolognak tartom, hogy szabadidejüket feláldozzák a nemes cél érdekében.

Farkas Levente:
Hallottam róla, hogy
polgárőrséget alakítottak a faluban, a szomszédom is tagja és az
összes tagot ismerem.
Mivel nemrég építkeztünk, még sok teendő
van a ház körül, de ha időm engedi később
én is szívesen belépnék. Jónak tartom, hogy
van egy ilyen kezdeményezés a településen,
ezzel mindenképp javul a közbiztonság, és
mivel a polgárőrök helyben vannak, hamar
kiérnek a helyszínre. Azért is hasznosnak
tartom, mivel a rendőrséggel együtt működve megfékezhetik a házaló tevékenységet, s a
rendezvényeken való részvételükkel visszatartó erejük is van az esetleges rendbontókkal szemben.

Zselenkó Gábor: A pogárőrség elnökeként szeretném, ha javulna az emberek
biztonságérzete, változik a világ, nőnek az emberek vagyoni javai, amit persze
érthetően szeretne mindenki biztonságban tudni. Sopronkövesdet alapvetően egy
nyugodt, biztonságos falunak tartom, és szeretném, ha ez így is maradna. Korábban börtönőrként, jelenleg pedig biztonsági őrként dolgozom, tehát úgy érzem,
el tudom látni a feladatot. Az önkormányzat felhívására jelentkeztem a szerveződő egyesületbe és az alakuló ülésen a tagok bizalmat szavaztak nekem, így örömmel elvállaltam az elnöki tisztséget. Persze még sok mindennek ki kell alakulnia
a gyakorlatban, de szerintem az a legfontosabb, hogy a kollégák teljes szívvel csinálják a dolgukat,
hiszen teljesen önkéntesen teljesítenek szolgálatot, feláldozva ezzel szabadidejüket. Úgy gondolom,
eleinte két ember járőrözhetne saját autóval elsősorban olyan időpontokban, amelyekre a betörők is
szakosodnak. Jövőbeni működésünket elsősorban az önkormányzat finanszírozza, de helyi vállalkozóktól, egyesületektől érkező támogatások révén plusz feladatok ellátására is szeretnénk vállalkozni.

3.175,- Ft/fő/éj

Nem tudja vendégeit hol
elszállásolni?
GONDOLJON AZ
ALKOTÓHÁZRA!
Érdeklődni:

Rácz Ramónánál.

Telefonszám:

0630/473-8248.

Főszerkesztő: Iváncsicsné Horváth Krisztina, Vargáné Bánfi Tünde (e-mail: kovesdihermesz@gmail.com)
Szerkesztők: Biczó Szabolcsné, Csókáné Maráz Kornélia, Dr. Barkó Péter, DR. Erdélyi Miklós, Fehér Ferenc, Fücsökné Torma Lívia, Fülöp Zoltán,
Galavics-Horváth Gabriella, Halwax Mihály, Horváth-Pálla Barbara, Kazinczy Péter, Kelemen Dávid, Kissné Fekete Andrea, Kottrik Gabriella, Kottrik
Zoltán, Nagyné Kun Zsuzsanna, Pölöskei Ivett, Raffai Péter, Virágh Imréné
Fotók: Farkas Károly, Fülöp Zoltán
Nyomda: Rábaközi Nyomda
Kiadja és terjeszti: Sopronkövesd Község Önkormányzata, 9483 Sopronkövesd, Kossuth Lajos utca 77.
Tel: 06 99/536-000 Fax: 06 99/536-001 , e-mail: jegyzo@sopronkovesd.t-online.hu

„Sopronkövesd megér egy próbát.”
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A beköszöntött 2016-os esztendőben a Múltidéző régi dokumentumok, újságcikkek közül válogat. Kezdjük a sort egy
nyolcvan évvel ezelőtt papírra vetett kordokumentum (és szerzője) bemutatásával. Sopronkövesd község szociográfiáját Jóna István kántortanító nyolcvan évvel ezelőtt, 1935 karácsonyán keltezte. A szociográfia a szakirodalom körébe
tartozó tudományos műfaj, egy-egy társadalmi csoport, réteg vagy tájegység, település életmódját vizsgálja és írja le.
Hazánkban a népi írók mozgalma által szorgalmazott falukutatás tette széles körben ismertté az 1930-as években.
Jóna István (1905–1973)
Győrben született. 1925-ben
végzett a Győri Királyi
Katholikus Tanítóképzőben jó
eredménnyel, és jeles kántori
oklevelet szerzett. Frissdiplomás tanítóként került Sopronkövesdre, majd 1930 nyarán a
nyugdíjba vonult Horváth
Lajos helyébe választották meg
a kántortanítói állomásra.
Szigorú, következetes tanító
volt. A II. világháború első
évében – kántori és tanítói
működésére, a népművelés
terén kifejtett tevékenységére,
valamint családjára való
tekintettel – mentesítették a
katonai szolgálat alól, később mégis be kellett vonulnia. Neve szerepel az 1940. január 6-án Felvidéki Emlékéremmel kitüntetett
honvédek listáján. A ’40-es évek végéig tanított községünkben: 1949 márciusában lemondott kántori megbízatásáról, felettes
hatósága pedig még ugyanez év októberében Sopronba helyezte. A tanítók, mint értelmiségiek a tanítás mellett a népművelésből
és az egyesületi élet vezetéséből is kivették a részüket. Az 1933. évre vonatkozó kérdőív szerint Jóna István volt a dalárda vezetője, karnagya, és az iskolán kívüli népművelés irányítója. Nem véletlen tehát, hogy ő állította össze az említett szociográfiát.
Az előzetesen megadott kérdőpontok alapján kirajzolódik előttünk a nyolcvan évvel ezelőtti falusi társadalom képe. Valószínűleg önkéntelenül is rácsodálkozunk az akkori viszonyokra: az elaprózódott földtulajdonra, a kisgazdák és törpebirtokosok,
a cselédség életkörülményeire, a demográfiai és hitéleti adatokra, a társadalmi és a kulturális élet főbb jellemzőire. Azokra az
időkre, amikor a 4-7 gyermekes családok voltak többségben, s olyanok is voltak, akik 8-12 gyermeket neveltek – a szerény életkörülmények, a járványok és a viszonylag magas csecsemőhalandóság ellenére. Sokan mondják, falu és város között egyre
inkább elmosódnak a határok. A változás nem új keletű, hiszen a szociográfia írója szerint 1935-ben az „ősi viselet teljesen
eltűnt, csak itt-ott látható belőle egy-egy darab emlékbe eltéve.” Az 1940-es győri
dalosnapon megjelent kövesdi dalárda csoportképén még látható a díszes mellényből és
fekete kabátból, s a szövegben nem említett nyári viseletből, a „bőgatyából” is. Nyolcvan
év alatt sokat változott a világ. Megváltoztak az életkörülmények, a táplálkozási szokások,
SOPRONKÖVESD
a gazdasági viszonyok. Ma hány darabot tudunk felmutatni a nők és férfiak egykori
KÖZSÉG
viseletéből? Érdemes lenne az 1935-ös kérdőpontok alapján összeállítani Sopronkövesd
mai szociográfiáját.
SZOCIOGRÁFIÁJA
Kelemen Dávid

Összeállította:
Jóna István

1935 karácsonyán

Sopronkövesd nagyközség Sopron vármegyében a soproni járásban a trianoni országhatár
mellett Soprontól délre, 27 km-nyire a Sopron-Sárvári (84) országút mentén fekszik.
Vasútállomása a Sopron-Nagykanizsai vasútvonalon, a községtől kb. 3-4 percnyire van.
Lakosainak száma az 1930-i népszámlálás adatai szerint 1721. Valamennyien magyarok és
8 kivétellel katolikusok.

(Folytatás a következő oldalon.)
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MÚLTJA: A község régmúltjáról sajnos igen kevés az adat, miután a plébánián lévőanyakönyvek és feljegyzések a kuruclabanc világban elvesztek. Mohl győri kanonok Lövő története c. könyvének 16. oldalán a következő feljegyzést találjuk: „1436ban Pajor nevű kövesdi jobbágyról történik megemlékezés. Ez a magyarosított név kétségkívül korábbi bajor betelepülésre
vall.” Az 1702 utáni anyakönyvekből és feljegyzésekből az a következtetés vonható le, hogy délszláv, valószínűleg szerb telepesek jöttek a községbe. Erre mutatnak a ma is meglevő és elterjedt családnevek. (Csitkovics, Kifovics, Iváncsics, Rasztovics stb.),
valamint a nép jelleme, mely teljesen elüt a környékbeli magyar és horvát lakosok jellemétől.
1707 elején a labanc teljesen felégette és mindenéből kifosztotta, 1708 augusztusában pedig a németek pusztítják Kövesdet és
12 ezer forintnyi kárt okoztak a sárvár-felsővidéki Széchényi családnak, kik e nyugati vidék urai s 1698 óta a grófi címet is viselik. Többszöri tűzvész és járványok emlékére a község fogadott ünnepeket tart, sajnos már nem oly buzgósággal, mint a régi
időkben.
BIRTOKMEGOSZLÁS: A község határa 4659 k. hold. Ebből szántó: 2359 hold, erdő: 1702 hold, legelő: 305 hold,
rét: 53 hold, szőlő: 27 hold, kert: 50 hold, földadó alá nem eső terület: 162 hold. Ebből a sárvár-felsővidéki Széchényi János
gróf tulajdonát képezi, de jelenleg a petőházi cukorgyár bérlete: 2682 hold. Ebből szántó: 980 hold, rét: 15 hold, erdő: 1326
hold (ez nincs bérbe adva), kert: 11 hold, legelő: 299 hold, földadó alá nem eső terület: 52 hold. A község polgárainak kezén
van tehát: 1379 hold szántó, 38 hold rét, 27 hold szőlő, 6 hold legelő, 39 hold kert és házhely, 376 hold erdő és 110 hold
földadó alá nem eső terület. Ebben bent van a földreform útján juttatott 362 hold föld és házhely, és 5 vitéznek egyenként
10 holdat kitevő vitézi telke.
FÖLDMEGOSZLÁS: 1 nagybirtok 2682 hold, 8 középbirtok 365 hold, 76 kisbirtok (5–24 hold között) összesen 918 hold
(átlag 12 hold), 276 törpebirtok (0–5 holdig), összesen 694 hold (átlag 2,5 hold). Tehát:

Nagybirtok:
Középbirtok:
Kisbirtok:
Törpebirtok:

2682 hold
365 hold
918 hold
694 hold

a földterület 58 %-a 1 ember kezén van.
a földterület 7 %-a 8 ember kezén van.
a földterület 20 %-a 76 ember kezén van.
a földterület 15 %-a 276 ember kezén van.

A törpebirtokosok és nagyszámú családtagjai az uradalomban a répamunkáknál és az aratásnál keresik meg kenyerük legnagyobb részét. Az uradalmi napszám az idei évben, gyerekeknek 60 fillér, nagyobb gyereknek 80 fillér, asszonyoknak 1 pengő,
férfiaknak 1 pengő 20-50 fillér. Az aratók a mai viszonyok között 6-7 q gabonánál nem tudnak többet keresni.
A nagybirtok: A termőterületeket a petőházi cukorgyár béreli. Gazdálkodása korszerű, valóságos mintagazdálkodás folyik.
Tehenészete (98 darab) mintaszerű s nemcsak az uradalmi cselédséget látja el tejjel, hanem Sopronba is sokat szállít. A föld
elsőrendű munkálásával, műtrágyázással példaképpen áll a környék gazdái előtt.
CSELÉDSÉG: 2 majorban (Franciska és Lajos) 175 lélek él. A cselédek járandósága: évi 100 pengő, 4 q búza, 4 q rozs, 4 q
árpa, 8 köbméter tűzifa, 750 négyszögöl föld, 50 szögöl kert, 2 sertéstartás, 1 szoba és félkonyha lakás és napi 1 és fél liter tej,
melyet pontosan megkap a cselédség. A kiöregedett, hosszabb szolgálattal bíró cselédek a félkonvenciót kapják. A cselédség
majdnem kivétel nélkül más vidékről való.
KISGAZDÁK és TÖRPEBIRTOKOSOK: Termelésük a saját és állataiknak életszükségleteit elégíti ki. Eladásra csak a
nagyobb gazdák termelnek. Fő termény a gabona és a takarmányfélék. A jobbmódú gazdák és kisbirtokosok egy része marhahízlalással foglalkozik. Valamikor híres volt a kövesdi hízottmarha a bécsi piacon. Sajnos a mai viszonyok között nem fizetődik
ki a hízlalás, mivel a külföldi szállítás majdnem teljesen megszűnt. A hízlalást mégsem hagyják abba, habár sokszor anyagi
romlásba viszi őket. Az összes takarmányneműiket beleetetik az állatokba s haszon alig van rajt. (De hát az apámnak is négy
ökre volt!!) Tehén az 1935. évi összeírás szerint 315 darab van. Mivel ezeket a gazdasági munkákhoz állandóan használják, a
tejtermelés csupán a házi szükségleteket elégíti ki. Van ugyan tejcsarnok, de oda jó hónapokban is legfeljebb 300-500 liter tejet
visznek havonkint. Sertés 591 darab volt s talán egy-két család kivételével minden háznál ölnek disznót.
Baromfit minden háznál találunk, melyet a közeli város piacán vagy az állandóan járó baromfikereskedőknél értékesítenek. A
téli hónapokban az uradalmi és az egyesek erdeiben fakitermeléssel foglalkoznak s munkájuk fejében fát kapnak. Ezt fölaprítva
beszállítják Sopronba s ennek árából élnek télen át. A lányok igen ügyesen fonnak és pödörnek kukoricafosztásból táskákat.
Igen ízléses mintákban. Munkájuk tartós és csinos. Darabját 1-2 pengőért értékesítik.
Az állatállomány kielégítő.
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ló
tehén ökör sertés
kecske
uradalomban
25
98
109
30
––
községben
86
315
40
561
11
A községnek van 5 tenyészbikája és 2 sertéskanja.
LAKÁSVISZONYOK: Van 1 kastély, 125 tégla, 25 vegyes, 152 vályogépület, összesen 304 ház. 16 kivételével cseréppel
fedve. Majdnem minden házon 2 szoba van, melyeket a konyha választ el egymástól. A szobák 50 %-a padlós. Sajnos az első
szobát nagyon kevés helyen használják s így történik meg, hogy a legtöbb helyen 6-8, sőt 10-12-en alusznak egy szobában
16-20 négyzetméternyi helyen.
TÁPLÁLKOZÁS: Fő táplálék a kenyér, tej és a tésztafélék, a kifőtt tészta, az ún. pacó. Télen a disznóhús, káposzta és a bab.
Asszonyaik elég jól főznek. Újabban különféle sütemények, torták még a legszegényebb háznál is majdnem mindennaposak.
Természetesen e drága mulatságok nagyban hozzájárulnak a szegénység emeléséhez. Gyermekeik elég jól tápláltak. Konyhakertészettel csak annyiban foglalkoznak, amennyi a házi szükségleteik kielégítésére szolgál. Gyümölcs minden háznál van.
Szilvájuk olyan jó ízű, hogy a kereskedők igen szívesen veszik. Szőlőik a direkttermő Otelló és Nova. Bőtermőek, de boruknak
különleges íze miatt el nem adhatók. Bármennyi terem, mind elfogyasztják.
CHARITÁSZ: Megszervezett charitász még nincs. Széchényi Jánosné grófnő évenként karácsony táján 20-30 gyermeket
lát el téli meleg ruhával. Azonkívül minden jelentkező szegénynek ebédet adnak, s évenként 10 köbméter fát oszt szét az
arra rászorulók között. A plébános a Szt. Antal perselyből és főleg a sajátjából évenként kb. 300-400 pengővel segélyezi a
szegényeket.
RUHÁZKODÁS: Az ősi viselet teljesen eltűnt, csak itt-ott látható belőle egy-egy darab emlékbe eltéve. Az ősi viselet:
csizma, feszes fekete nadrág fekete zsinórozással, ellenzővel, fekete mellény gazdagon kivarrva ezüstzsinórokkal, igen szép
mintákkal. Fekete kabát panyókára vetve, melyet ezüst vagy ezüstözött csat tart össze a vállon. Nyáron már ing, nyakkendő
nélkül. Nyáron ún. kobak, mely fekete filcből készül, s a mai keménykalaphoz hasonlít, de karima nélkül. Vékony gumiszalaggal a fejre erősítve. Vasárnap rozmaringgal díszítve. Télen asztrigán sapka. A nők színes selyem és bársony bő szoknyát,
szorosan testhez álló hacukát (blúz), mely derékon alul kiszélesedik, derékon színes bokáig érő szalagokkal megkötve. Fejükön
az ún. csobak, szorítókendő, és színes fejkendő. Színeik az őzbarna, éjkék, borvörös, világos és sötétlila. A mai öltözködés
jobbmódúaknál sima fekete v. sötétkék nadrág és kabát. A fiatalabbak már teljesen városiasan öltözködnek. Pantaló, cipő,
kalap, sapka. A nők prémes (ill. utánzat) kabát, selyemruha, selyemharisnya, sapka, sőt kalap, lakkcipő. Még a legszegényebb
napszámoscsalád leánya sem tud a selyemharisnya nélkül meglenni. Szegénységük egyik oka a divat úgy a ruházkodásban,
mint az étkezésben.
KÖZEGÉSZSÉGÜGY: Van a községnek egy szülésznője, valamint körorvosa a 3 km-nyire levő szomszéd községben. Minden hét szerdáján jön a Stefánia Szövetség csecsemővédőnője, ki megvizsgálja a csecsemőket, és tanáccsal látja el a szülőket.
Ugyanekkor a körorvos ingyenes rendelést tart. A súlyosabb betegeket a soproni közkórházba viszik, rendszerint mentőautón.
A 6 éves gyermekeket ingyenes diftéria elleni oltással látják el.
ÉLVESZÜLETÉSEK SZÁMA: Az 1930-35. években 170. Évi átlag: 32 (ezer lakosra esik 18,5), ami az országos átlag
(33. évi átlag 21,6) alatt van.
HALÁLOZÁS SZÁMA: Az 1930-35. évben 113. Évi átlag 22 (ezer lakosra esik 12,7). Országos 33. évi átlag 1 4,7.
Tehát az arány itt jobb. Csecsemőhalandóság 1 éves korig az 1930-35. évben 8 volt.
HÁZASSÁGKÖTÉSEK SZÁMA: Az 1930-35. évben 63. Évi átlag 12,6. Él a községben 360 család. Ebből 26 magtalan,
26 pedig az egy gyermekes. Van 12-10-9-8 gyermekes család. A 7-6-5-4 gyermekes elég sok van.
1869-ben volt 1178 lakosa, 1880-ban 1216, 1890-ben 1364, 1900-ban 1333, 1910-ben 1354, 1920-ban 1460, 1930-ban 1721.
Tényleges szaporodás 261 (17,9 %). Természetes szaporodás 294 (20 %). Népsűrűség 64,2, négyzetkilométerenként.
HITÉLET: Az elsőpénteki áldozók száma 1933-ban 827, [19]34-ben 1413, [19]35-ben 2360. Ebből férfiakra esik évi 240-250,
a többi nő és gyermek.
Misszió volt 1925-ben és 1935-ben. Mindkét esetben jezsuita páter tartotta. A plébános egyedül végzi a pasztorációs munkát,
magas kora ellenére kiváló munkabírással és eredménnyel. 1931 óta minden évben megy egy-egy csoport a Manrézába zárt
lelkigyakorlatot tartani. Eddig 54-en voltak s közöttük olyanok is, akik márt kétszer, háromszor vagy négyszer is voltak.
A közerkölcsök kielégítőek. A házasélet tiszta.
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évi gyónások száma
2580
évi áldozások száma
5033

1932-ben
2820
6470
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1933-ban
3172
8456

1934-ben
3669
8652

1953-ben (missziós év)
5131
12 000

TÁRSADALMI ÉLET: A falu intelligenciája áll a plébános, jegyző, segédjegyző, 4 tanító, erdőmérnök, 2 uradalmi segédtiszt,
egy állásnélküli tanító, 1 ny. jegyző, és egy int. kereskedő családjából. Társadalmi érintkezés nincs. A téli hónapokban hetenként egy este két órás népművelési előadás van. Ezen csak a leventeköteles ifjak vesznek részt. Az előadást a plébános és a tanítók tartják. A tanítók vezetése mellett évenként 1-2 műkedvelő előadást tartanak az iskola állandó színpadán. A községi közkönyvtár kb. 300 kötetből áll, mely minden évben bővül 10-20 kötettel. A könyvtár kezelésével az egyik tanító van megbízva.
A könyvtári napok forgalmasak. A fiatalság szeret olvasni. Főleg a történelmi regények, kalandos utazások, szépirodalmi művek
érdeklik az olvasókat. A gazdasági könyvek tiszta lapjai, szép kötései mutatják, hogy ez irányban igen kevés az érdeklődés.
ÚJSÁGOK: A Nemzeti Újság 5 példányban, Új Nemzedék 18, Függetlenség [4 ?], Friss Újság 4, Kis Újság 4, Pesti Hírlap 2,
Újmagyarság 3, Szív 40–50, Új Kor 2, Korunk Szava 2, Vigília 2, azon kívül Népújság, Kath. Népszövetség, Szabad Szó, Igazság
1-2 példányban.
ISKOLA: A jelenlegi róm. kath. elemi népiskola 1904-ben épült, a templom mellett. Három tanterme és két tanítói szobája
volt. 1932-ben a gyermekek nagy létszáma miatt egy új tantermet kellett építeni. Jelenleg négy tanterme és három tanítói szobája van. A tanítói szobák üresen állnak, mert a tanítók megnősültek, s lakás helyett lakbért kapnak. A négy tanteremben
258 mindennapi és 130 ismétlőiskolás gyermek jár.
TEMPLOM: A templomot Széchényi Ferenc gróf kegyúr építtette az 1700-as [1800-as!] évek elején. 1929-ben alaposan
átrenoválták a hívek és a plébános áldozatkészségéből. Ekkor a már korhadó faoltárát szép fehér kőoltárral cserélték fel, és
[a templomot] kifestették. Nagyobb ünnepeken a templom kicsinek bizonyul a hívek részére.
EGYESÜLETEK: Legrégebbi az Önk. Tűzoltóké, jelenleg kb. 25 taggal. A szép működést kifejtő Kath. Legény Egylet
a háború utáni időkben megszűnt. Újabbak közül való a Hadirokkantak, a Leventék, az Ifjúsági Vöröskereszt Egyesület.
A Sopronkövesdi Dalos Egylet, mely 1931-ben alakult, igen szép működést fejt ki úgy az egyházi, mint a világi ének terjesztése
terén. Sajnos a megnemértés és közöny nagyon hátráltatja az egyesület működését.
A birtokmegoszlásból láthatjuk, hogy a 275 családot kitevő törpebirtokosnak nincs meg a megélhetése a földből. Holott
éppen ezek a családok azok, akiknél a legnagyobb gyermeklétszám van, s legtöbbször még az öreg munkaképtelen nagyszülők
eltartása is vállukra nehezedik. Amikor még a közeli nagycenki cukorgyár üzemben volt, itt talált téli munkát a község
50-60 nincstelenje s a téli időkben legalább ezeknek kenyere biztosítva volt. A nagyfokú szegénység termelte ki a helyi szociáldemokrata szakszervezetet, melynek 56-60 tagja volt. Ebben látták egyesek jövőjük biztosítását. Azonban a kiábrándulás ideje
hamar megjött. Mikor látták, hogy csak ígéreteket kapnak s csak a pártkasszát növelik csekély jövedelmükből, egyenként
hagyták el a szakszervezetet.
Nem kell csodálkozni, hogy a konzervatívnak ismert falusi lakosság ennyire balfelé fordult. A nyomor, az elhagyatottság érzése
hajtotta őket. Ha az aratásban megszerzett 6-7 q gabona szűkösen fedezi is a kenyérszükségletet, hol van még a családnak szükséges ruházat, cipő, meg az élelmezéshez szükséges egyéb cikkek? Leszámítva a téli hónapokat, mikor egyáltalán nincs kereset,
évi átlagos kereset 200-300 pengő. Ebből kell az előbb említetteken kívül az adót is fizetni. (Érdekes, hogy az adók 100 %-a
befolyik. A községi pótadó 75 %. A vármegyei pótadó 25,6 %.) Minden ember arra törekszik, hogy lakóháza legyen. Az épületekhez a téglát a község határában levő Csörgető nevű téglagyárban szerzik be. Ez a téglagyár is grófi tulajdon, de jelenleg a
község egy módos kereskedője bérli. Itt is van munkaalkalom a nyári szezonban. Sajnos a munkára jelentkezők száma mindig
meghaladja a felfogadható munkások számát. Szerencséje a szegény népnek, hogy az uradalom ad napszámosi munkaalkalmat.
Így bár szegényen s sokszor a nyomorral küzdve, de mégis tengetik életüket.
SOPRONKÖVESD, 1935. év karácsonyán
(Másolat a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal irattárában.)

