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 Önkormányzati hírek 

Már megint elmúlt egy év. Ezt most épp arról veszem észre, 
hogy újra a költségvetés készítésénél tartunk, valamint arról is, 

hogy egyre több gyerek köszön „Csókolom!”-mal az utcán… 
Hogy mire futja az ez évi költségvetésből? Szerencsére sok mindenre, 
de mindenre azért nálunk sem, úgy mint ahogy néhányan gondolják. 
Egyesületeinket a tavalyihoz hasonló összegekkel támogatjuk 2016-ban 
is, ami nagyjából 6,5 millió forintot jelent. A rendezvényeink közül 
célzott támogatást kap a Hímzéskiállítás a Pünkövesd-del, valamint a 
Kulturális Örökség Napjai. Ezen rendezvényekre pályázunk is, és szpon-
zorokra is számítunk az eddigiekhez hasonlóan. Jó néhány komolyabb 
beruházásra is készülünk, amelyeket igyekszem összefoglalni. 
Legnagyobb kiadásunk a Dózsa utca folytatásában kialakított telkek 
közművesítése. Itt a 11 telekből már csak 4 (!) keresi a gazdáját. A Lili-
om utcában is tart már a további teleknek való területek felvásárlása. 
További parkoló kialakítások várhatóak a faluközpontban a fő út mellett, 
valamint szintén nagy falat a Fehér Csárda előtti közterület rendezése, 
védett kerékpárúttal, buszmegálló öböl kialakításával, közvilágítási oszlo-
pok áthelyezésével, ároklefedéssel és térkövezéssel. A falu Lövő felőli 
végére eddigi erőfeszítéseink ellenére sem sikerült területet vásárolni 
lassító szigetnek, így e helyett sebesség mérővel ellátott kijelző beszerzé-
sét tervezzük. A játszótéri randalírozások megelőzésére közvilágítás kiala-
kításán gondolkodunk. Iskolánk fejlesztéseit az iskolai cikkben olvashat-
ják. Sok átalakítást tervezünk a falu iskolájában, de sajnos az ebédlő bő-
vítésével kapcsolatos tárgyalások eddig még nem vezettek eredményre.  

Óvodánkban a folyosó komplett felújítása várható a bú-
torzat teljes cseréjével együtt. Már folynak munkák is az 
ez évi költségvetés terhére. A tűzoltószertárnál az Aradi 
Vértanúk emlékhelyének kialakítása, a Liliom utcai rend-
őrségi épület berendezése és környékének tereprendezé-
se. Mivel a lakópark első utcasora szinte teljesen felépült, 
az április 27-i rendőrségi avatóra térköves járdán és asz-
falt úton szeretnénk már közlekedni. Az Alkotóház tete-
jét is „lekapták”, hogy mielőbb elkészüljünk a turisztikai 
szálláshellyel. Így az idei békegyaloglókat már részben 
ott is el tudjuk szállásolni. Ők ez évben június, július 
és augusztus hónapjaiban érkeznek hozzánk 1-1 hétre 
a világ minden tájáról, hogy vigyék jó hírét a kövesdi 
vendégszeretetnek.        (Folytatás a következő oldalon.) 

VI. évfolyam,  XXX. szám 2016. április 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Kedves Olvasóink! 

Bár a Költészet Napját április 11–hez, József Attila születé-

séhez kötjük, most mégis Radnóti Miklós, számomra 

nagyon kedves versének kezdő soraival köszöntöm Önöket: 

„Eső esik. Fölszárad. Nap süt. Ló nyerít.  

Nézd a világ apró rebbenéseit!”  
Letisztult, nem mélyen szántó gondolatok ezek, mégis sorait újra és 

újra olvasva, - illatok és képek jelennek meg előttem, s végül már 

magam is elhiszem, hogy nem is kell a világot máshogyan szemlélnem. 

Csakis így. Legalább is így volna érdemes. Ha van kedvenc kötetük, 

versük, lapozzák fel gyakran! Jót tesz az a léleknek. 

S aztán lapozzák a Mozaikot is! Remélhetőleg, találnak benne érdekes 

híreket, történéseket. Például arról, hogyan írja le falunkat a kor 

embere, mikor még Czenktől egy órányira voltunk… 

Milyen szabályai voltak a templomlátogatásnak. 

Mikor avatták fel a határ közeli, hősi emlékművet. 

Hogyan élik meg a helyiekkel közös programokat az 

ide látogatók. Megtudhatják azt is, mennyi pénzből 

gazdálkodik a település, mi valósult meg napjainkra és 

mi várható a közeli jövőben. Hogyan telnek az intéz-

mények ünnepei és hétköznapjai, mi a lakosság véle-

ménye aktuális témákban. Fontos kérdés az is: Hogyan 

bánjunk a muskátlival? Mi kerüljön húsvét után az 

asztalra? Hova mehetünk, ha jó programokra vágyunk 

és milyen a kövesdi visszhang? Ki hallotta? 

Szép napokat kívánok Szerkesztőtársaim nevében is: 
Iváncsicsné Horváth Krisztina 

Sopronkövesdről Sopronkövesdnek. 

Készülő  járda és útburkolat a Liliom utcában 



 

 
Körülbelül 180 gyalogos 
várható a 3x1 hét alatt.  
Őket ez eddigiekhez 
hasonlóan segítőkkel 
fogadjuk, de várjuk a 
jelentkezőket, akik akár 
programmal kívánnak 
részt venni a fogadás-
ban, akár üzletet látnak 

 a vendéglátásukban. 
Számos pályázaton indultunk és készülünk továbbiakra is.  
Folyamatosan írják ki őket ez évben és a mostani dömpingben 
kell tudnunk megállni a helyünket sok-sok munkával, jó terv-
vel, ötlettel, mert ez lehet a következő évek fejlesztéseinek az 
alapja. (Azért a szerencse sem jön rosszul.) Jegyző asszony 
cikke foglalkozik részletesen pályázatainkkal, de azt a kedves 
olvasónak is látnia kell, hogy a pályázatok ütemezésére is ko-
molyan figyelnünk kell. A legtöbb pályázat utófinanszírozott, 
így nem mindegy milyen hosszan és mekkora pénze áll benne 
az önkormányzatnak. A pályázatok jó része nem is teljes mér-
tékben (100%) támogatott, így a nyertes pályázatok mellé az 
önrészt is véglegesen oda kell tenni. Szeretném, ha sok ilyen 
problémával küszködnénk, mert az a sikeres pályázatok sorát 
jelenti! Közeleg pünkösd, amelyen már másodszor rendezzük 
meg a PÜNKÖVESD programsorozatot. A programsor tervét 
olvasó idegenek úgy vélekednek, hogy egy város is megirigyel-
hetné a kínálat bőségét és sokszínűségét. Néhány programról 
ejtenék pár szót, hogy még nagyobb kedvet csináljak hozzá. 
A rendezvény 3 fő lábon áll: a pünkösdi rózsakert, 
a hímzéskiállítás és a vasútmodell kiállítás. Úgy véljük, e 
3 különböző téma közül mindegyik sokakat mozdíthat meg, 
hogy ellátogassanak Sopronkövesdre, „a zöld szívű faluba”.  

Kiállítások lesznek fotó, Biblia, rajz témákban, a Kövirózsa 
csoportjai is újfent megmutatják, mit tudnak, és a színházba 
járók sem maradnak programok nélkül.  
Falunkban köszönthetjük Mikó Istvánt a Svejk című darabbal, 
de erdélyi színésznő is érkezik egy második világháború idején  
játszódó musicel-lel, a Lola Blau-val. Érdekesség, hogy a Ko-
lozsvári Operaház zongoristája, kíséri a színdarabot, és egy 
rövid szusszanás után újra az Alkotóház zongorája mögé ül, 
hogy végigkísérjen zongorán egy némafilmet, a Tolonc-ot, 
mint a korabeli mozikban. A filmet már elveszettnek, megsem-
misültnek hitték, de néhány éve előkerült Amerikában, és 
felújították. A filmet a 30-as években, jórészt a Békás-szorosban 
forgatták. Hogy az utolsó nap is legyen csemege: A zsirai 
otthon lakói és a soproni Eötvös Gimnázium diákjai (azaz 
a dESZKa Társulat), majd 40 szereplője adja elő a Made in 
Hungária című zenés darabot. Akinek még ez sem elég, üljön 
fel a rózsakert udvarán felállított fa körhintára, esetleg a séta-
kocsizást lehetővé tevő Csepel katonai teherautóra, válogasson 
a termelői piacon, vagy kóstolgasson a főzőversenyen, és ha jó 
szelünk lesz vagy nem lesz, talán még repülőmodelleket is 
csodálhatunk!  Szórakozzanak jól, fogadják szeretettel az ide 
látogatókat és legyenek rá büszkék, hogy Kövesden élnek! 
Bízom a találkozásban!                                      Fülöp Zoltán 

polgármester 

HELYESBÍTÉS 

         július lapján 

az Ördög hegedűje című szobor alkotója helyesen 

Gerendás Norbert, felvidéki fafaragó. 

A hibáért az alkotótól elnézést kérünk!  

Sopronkövesd Község Önkormányzata  

Új tetőt kapott az Alkotóház 

Aradi vértanuk emlékhelyének 
avatása a Tűzoltó szertárnál 

 

Reméljük, sokan hasznosnak találják az itt leírt információkat 
és élnek is a kínált lehetőséggel! Amennyiben ezt elmulasztják, 
kérjük szíves megértésüket az esetleges elutasításra vonatkozó-
an! Férőhelyünk, a szabályzat szerint továbbra is 10 főt 
engedélyez. 
A jövőben is szeretettel várunk minden érdeklődőt: 

Kottrik Gabriella, Kissné Fekete Andrea 

Ebben a lapszámban, néhány fontos informá-
cióval szeretnénk szolgálni a jövendő kis nap-
közisek szülei számára.  

Mint azt már többször megírtuk, 20 hónapos kortól fogadjuk, 
két és fél éves korig tudunk helyet biztosítani a kisgyermekek-
nek.  Azért fontos ezt ismételnünk, mert óriási érdeklődés van 
a családi napközire, mind a sopronkövesdiek, mind pedig a 
környező falvakban élők részéről. Kérünk ezért mindenkit, aki 
szeretné gyermeke részére igénybe venni a napközi ellátását, 
iratkozzon be hozzánk, akár már egy évvel a tényleges kezdés 
időpontja előtt, mert így elkerülhetik az elutasítás miatti kelle-
metlenségeket. 

Sokan meglepődhetnek ezen az adaton, de jelenleg sincs 
szabad férőhelyünk, legközelebb májusban megy 1 kisgyermek 
az óvodába, és helyére már fél éve van jelentkező. A szeptem-
beri 8 óvodakezdő helyére is már le vannak foglalva a férőhe-
lyek. Leghamarabb tehát 2017 januárjában tudunk új kisgyer-
meket felvenni, de már akkorra is csak 5 szabad helyünk 
maradt a jelenlegi jelentkezési adatok szerint. 

Sopronkövesdi Szitakötő és Tündérkert Családi Napközi   

2  



Sopronkövesdi Baba-mama klub 

Az idei évtől, kihasználva a kedvező 
lehetőséget a Sopronkövesdi Baba-
Mama Klub összejöveteleit minden 

hónap utolsó szerdáján 9.30-11.30-ig az Alkotóház-
ban tartjuk. A rendszeres találkozásokon igyekszünk 
a 3 év alatti kicsiknek és anyukájuknak tartalmas 
időtöltésre, tapasztalatcserére lehetőséget biztosítani. 
Január végén vidám jelmezes Baba-Mama farsangot 
rendeztünk, ahol a lelkes anyukáknak köszönhetően 
ötletesebbnél-ötletesebb jelmezekbe öltöztek a legki-
sebbek. Kovacsics Anita  „ Fecsegő -Tipegő” mondó-
kázó foglalkozásán együtt dalolt a hét pettyes katica-
bogár a kis fókával és a rózsaszín nyuszival. Tündér-
kisasszonyok perdültek táncra,  kutyussal,  macival, 
Mini egérrel, Maja méhecskével és verda autóval. 

Februárban mondókázás után a szobatisztaságra szoktatás nehézségeiről cseréltünk tapasztalatokat. 
Továbbra is várok minden sopronkövesdi és nagylózsi babát és mamát klubunkba. A programmal kapcsolatos aktuális információ-
kat  az összejöveteleken készült fotókat a Kismamák zárt Facebook csoportban lehet megtekinteni.     Virágh Imréné Kati védőnő 

 

Sopronkövesd község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a település 2016. évi 
költségvetését. Településünk költségvetési főössze-

ge - a Sopronkövesdi Nefelejcs Óvodával és a Sopronkövesdi 
Közös Önkormányzati Hivatallal együtt - 551.449.000.- Ft, 
a 2/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet alapján.  

   Önkormányzatunk 2016. február 1-jétől a Kossuth L. u. 53. 
szám alatti Alkotóházat jelölte ki közösségi színtérként, amely-
nek használata a helyi civil szervezetek és egyesületek számára 
bevételt nem eredményező tevékenység esetén ingyenes.  
Ugyanezen időponttól az általános iskolai tornaterem - iskolai 
programokon kívül - bérleti díj fizetése ellenében vehető igény-
be, amelynek díja bruttó 1.500,- Ft/óra.  

   Az idei évben több pályázati kiírás is megjelent, amelyre 
támogatás iránti igényt szeretnénk elnyerni: 
Elkészült és benyújtott projektünk a területfejlesztési operatív 
program (TOP) keretében megvalósítandó, „Egészségügyi alap-
ellátás infrastrukturális fejlesztése”. Sikeres pályázat esetén a 
Községháza épületének folytatásaként új, önkormányzati tulaj-
donú egészségház építését tervezzük.  A pályázat összköltségve-
tése 116.759.178.- Ft, amelyhez az igényelt támogatás összege 
80.000.000.- Ft. Községünk 36.759.178.- Ft-ot 2016. évi költség-
vetésében, saját erőként biztosítana kedvező támogatási döntés 
esetén. 
A tavasz folyamán, szintén a területfejlesztési operatív program 
kiírásaira pályázatot kívánunk benyújtani, amelyeket még most 
állítunk össze. Ezen projektek - ugyancsak - több tízmilliós 
nagyságrendű fejlesztések lennének: 
 óvoda bővítése, amelye érvényes építési engedéllyel is 

rendelkezünk 

 turizmusfejlesztés térségünkben, a település idegenforgal-
mi vonzerejének növelése, turisztikai szolgáltatások köré-
nek bővítése. 

   Megjelentek a vidékfejlesztési felhívások is, amelyben a 
településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 
valamint energetikai korszerűsítése támogatott. Itt az Alkotó-
ház napelemmel történő ellátása, külső szigetelése szerepel a 
tervek között, valamint a Rákóczi u. 30. szám alatti ingatlan 
tájházzá történő átalakítására és felújítására is szeretnénk 
támogatást kérni, esetlegesen konzorciumban az egyházköz-
séggel, a templom külső felújítását belevéve. 
Ezen pályázatoknál azt el kell mondani, hogy látjuk a keret-
összegeket és azt is, hogy megyei szinten néhány projekt lesz 
támogatott, tehát sajnos túl nagy reményünk nem lehet 
a sikerre, de ennek ellenére elkészítjük és benyújtjuk a pályá-
zatokat. 

   Az év elején - önkormányzati közreműködéssel - a Köviró-
zsa Kulturális Egyesület és a Sopronkövesdi Labdarúgó Club 
működési költségeinek támogatására került pályázat benyúj-
tásra. Elkészült a Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület pályá-
zata, amelynek keretében rendezvényekre és előadásokra ké-
rünk támogatást, a budapesti Fürkész Holding Kft-vel együtt-
működve. 
   Három, közvetlenül az EU-hoz benyújtandó pályázatban is 
részt veszünk. Ebből egyet Felvidéken, egyet Horvátország-
ban nyújtanak be, sopronkövesdi megvalósítási helyszínt 
megjelölve, míg a testvér-települési és együttműködési pályá-
zatot mi nyújtjuk be a Vajdasági Tóthfaluval. Ezen projektek 
elsősorban rendezvények támogatásáról szólnak. 

Fücsökné Torma Lívia 

A jegyző tollából 3  
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                 Farsang 
                 A farsang a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó vidám, télbú- 
             csúztató időszak, mint minden óvodában, így nálunk is nagyon 
mozgalmas hetek ezek. A nagyobbaknál előkerülnek a lakodalmas játékok, a 
kisebbeknél közkedvelt a cirkuszos témájú játék. A gyerekek önfeledt szóra-
kozását Reinhoffer Ádám apukája, Gábor fotózta. Köszönjük szíves közre-
működését! A közös táncolás után volt seprűtánc, tombola, zsákbamacska, 
tojáscipelés, sőt a felnőttek is mókás jelmezt öltöttek. A Süni és a Maci cso-
portosok kedvét nem szeghette a rossz időjárás, harsány énekszóval, csörgő-
zörgő hangszerekkel vonultunk a faluban. Az iskola udvarán is emlékezetes-
sé tettük a télbúcsúztató ünnepünket.  

Az óvodások érzelmi világa 
  A szülőkkel folytatott beszélgetések ösztönöznek minket arra, hogy a gyermekek érzelmi sajátosságairól tegyünk említést. Sokszor 
aggódnak, hogy gyermekük jól érzi-e magát az óvodába, vannak-e barátai, meg tudja-e oldani konfliktusait, ki tud-e állni önmagá-
ért, vagy éppen szorongani vélik gyermeküket.  A szülőket türelemre kérjük, ugyanis a gyerekek napközbeni konfliktusait termé-
szetesnek kell tekinteni egy gyermekközösség életében. Nem mindig sikerül maguknak megoldani a problémás helyzeteket, de 
nem is kell, akkor az óvó nénik segítségét kérhetik, és kérik is. Gyors, mindenki számára elfogadható egyezkedés után a játék , vagy 
az adott tevékenység már folytatódik is tovább, a gyerekek hamar továbblépnek. Fontos, ha otthon erről mesélnek, akkor türelme-
sen hallgassuk meg őket, s biztosítsunk szeretetteljes hallgató közeget. A gyerekek fantáziája ebben az életkorban elrugaszkodik 
sokszor a valóságtól, s nem kell a bagatell dolgokból nagy ügyet kreálni, elég a meghallgatás, az őszinte közelség és jelenlé t. Bízza-
nak a nevelőkben, hiszen ők töltik a legtöbb időt a gyermekekkel, ismerik őket, s tudják, kit, mivel, hogyan vigasztaljanak meg.  
  A kisóvodás legjellemzőbb érzelme az ún. funkcióöröm. Örül, hogy cselekedhet és tevékenysége révén környezetében változást 
tud létrehozni, pl. kalapál. Örömet jelent egy legó vár megépítése is, mivel már az építés eredményének is örül, ez egy magasabb 
rendű, ún. intellektuális öröm. Az óvodás gyermek érzelmei labilisak. Egyik pillanatban boldog és kiegyensúlyozott, a másik perc-
ben már teljes elkeseredettségbe tud süllyedni. Azt tanácsoljuk, mindig kezeljék megértéssel a gyermek gondjait, és próbáljanak 
mindenki számára elfogadható alternatívákat adni a megoldásra. 
  Az óvodás korra jellemző erkölcsi-szociális érzelmek: segítőkészség, együttérzés, örömszerzés, büszkeség, sajnálkozás, részvét, 
lemondás, felelősség, szégyen, irigység, féltékenység. Kiemelt jelentőséggel bír a barátválasztás, eleinte azért barátkozik, mert társá-
nak szép autója van, vagy csinos ruhája. A nagyobbaknak az a fontos, hogy barátjuk legyen pl. jószívű, segítőkész. Baráti kapcsola-
taik eleinte labilisak, ám idővel egyre stabilabbá válnak. 
  Az esztétikai érzelmek is hangsúlyosak az óvodás életében, a felnőtt mintáján keresztül észreveszi és rácsodálkozik a 
szépre. Gyönyörködteti egy szép virág, egy ritmusos dallam. Nekünk, óvodapedagógusoknak óriási feladatunk, felelősségünk van 
abban, hogy a gyermek fogékonnyá váljon az élet igazi értékei iránt.  
  Kérjük, fedezzék fel gyermekükkel együtt a környezetükben rejlő szépet, jót!                                           Horváth-Pálla Barbara 

 

Március 15. 
E jeles napról az óvodás korú gyerekekkel 
csakis játékos formában emlékezünk meg. 

A gyerekeknek a legjobb játék ilyenkor a kardo-
zás, táborépítés a huszároknak, s a hangos dob-
szóra menetelés. A Maci és a Cinke csoportosok 
képviselték az óvodát a falu ünnepségén, míg a 
Süni csoportosokkal a zord időjárás ellenére kisé-
táltunk a Petőfi szoborhoz, s ott tűztük ki nemzeti 
színű szabadságmadarainkat.  
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 A január iskolánkban 
a félév lezárásával telt. 
Diákjaink több-kevesebb 

szorgalommal készültek a félévi felmérőkre, melyekkel még volt 
lehetőségük javítani a félévi jegyeken. 

   A képviselőtestület és az iskolavezetés közös döntése volt, 
hogy átalakult a tornaterem használata. Februártól 1.500 Ft/óra 
bérleti díjért lehet igénybe venni az iskola tornatermét. Eddig 
azért volt ingyenes, mert közösségi térként funkcionált, de ezt a 
szerepet átvette az Alkotóház. Az 1.500 FT/óra még mindig 
csak egy jelképes összeg a környező települések bérleti díjaival 
összehasonlítva. Ebből az összegből tudjuk tanulóink úszásokta-
tását finanszírozni, melyet a KLIK nem tudott kifizetni. 

   Iskolánkban 2016. február 5-én lezaj-
lott a farsang. Nagyon sikeres volt, 
annak ellenére, hogy idén pénteken 
rendeztük. A zenét most is kedvenc 
diszkósunk, Magyar Robi szolgáltatta. 

Köszönjük a támoga-
tóinknak és a szülők-
nek a sok-sok felaján-
lást, segítséget! A gye-
rekek szebbnél-szebb, 
ötletesebbnél-ötlete-
sebb jelmezekben vo-
nultak fel. A jelmez-
versenyben így legalább húszféle díjat adhattunk át. 

   A második félévben elindultak a tanulmányi versenyek. 
Meseismerő csapatversenyen továbbjutottak az iskolai verseny 
után a területi megmérettetésre a negyedikesek, Csigó Nóra, 
Serfőző Flóra Boróka, Raffai Júlia és Imre Dorina. Felkészítő 
tanáruk Raffainé Takács Piroska.  

A „Fújdogál a szél” népdaléneklési versenyt február 
elején, Győrött tartották, ahol ezüst minősítést szer-
zett iskolánk csapata: Szabó Lilien, Gazsó Nikolett, Varhai 
Klaudia, Csigó Nóra, Raffai Júlia, Kustor Dorottya, Varga 
Dominika. Felkészítő tanáruk Horváth Krisztina. 

A helyi Szépolvasási versenyen az alsósok közül első Serfőző 
Flóra Boróka, második Imre Dorina, harmadik Raffai Júlia lett. 
A felsőben élen végzett Cenki Noémi, második Kovács 
Márkusz, harmadik csóka Blanka Napsugár lett. 

Új program volt iskolában az „Iskolakóstoló” 
rendezvénysorozat, melynek keretén belül 
március 9-16., továbbá április 5. (szerdai napokon) délelőtt 
8:45-től játékos „tanítási órák” csalogatták az iskolánkba készü-
lő nagycsoportos óvodásokat. A leendő elsős osztályfőnök, 
Völfer Istvánné Erzsi néni szeretettel várt mindenkit. Míg 
március 23-án 8-11 óráig a szülők számára volt nyitva iskolánk 
kapuja: a leendő elsős szülők szabadon látogathatták az órákat, 
beszélgethettek „tabuk nélkül” a tanító nénivel, valamint Győri 
Edit igazgatónő tartott tájékoztatást számukra.  

   Iskolánk 19 új számítógépet (PC-t) és 10 monitort kapott a 
KLIK jóvoltából. Folyamatban vannak a nyári átalakítás előké-
születei. Ami már biztos, teljesen megújul az összenyitható ter-
meket elválasztó mobilfal. Modern, eltolható, hangszigetelt, 
igényes fal kerül beépítésre 2.500.000,-Ft értékben. Elkezdődnek 
az átépítések, melyek végső célja egy nagyobb és jobban felsze-
relt informatika terem és több fejlesztő helyiség kialakítása. 
Jövőre pedig, ha sikerül megállapodni az egyházzal, kétszeresére 
növeljük az iskola ebédlőjét.  

   Aktívan készülünk tavaszi programjainkra: a Költészet napi 
szavalóversenyre, angol nyelvi fordítóversenyre, papírgyűjtésre, 
elektronikai hulladék-gyűjtésre. Ezekről a következő cikkben 
számolok be.                                    Csókáné Maráz Kornélia 

  Farsangi időszak az iskolában 

Suli hírek 
 

A Meseismerő verseny helyi résztvevői és felkészítő tanáraik 

Március 15-ei megemlékezés 

Farsang  

Fotók: Csókáné Maráz Kornélia, Kustorné Szalai Brigitta 
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EGYHÁZI ÉLET                           Zarándoklat a győri Könnyező Szűzanyához  
 

 

 

   A börcsi barátaink jól irányba igazítottak bennünket a hajna-
li négy órai induláskor, így rövid úton, kényelmesen értünk be 
március 13-án, vasárnap Győrbe, a bazilikához. Az ünnepi 
püspöki szentmise délelőtt 10 órakor kezdődött, ahol a 
sopronkövesdi zarándokok tiszteletből a szentély stallumaiban 
kaptak helyet. Gyalogosan a sopronkövesdieken kívül csak 
Vénekről érkeztek zarándokok! A szentmise végén a hívek és a 
zarándokok a Könnyező Szűzanya kegyképéhez vonultak, ahol 
hálát adtunk azért, hogy az idei évben is eljuthattak a Szűz-
anyához.  
   A közel 100 km-es gyaloglás fizikailag ugyan fárasztó volt, de 
a menet közbeni rózsafűzér és Úrangyala imádságok, vagy 
éppen a természet csendességében való elmélyedés egyedülálló 
lelki feltöltődést jelentett. Hála legyen a Szűzanyának! Köszö-
net a szervezőknek, vendéglátóknak, és a résztvevőknek! Indul-
jon a lelki és fizikai erőgyűjtés a mariazelli zarándoklatra! 
 
Borza Ottó zarándok elbeszélése alapján lejegyezte 
dr. Barkó Péter. A fotókat Galavics Zoltán zarándok készítette.   

   2016-ban, immár hatodik alkalommal kelt útra 
Sopronkövesdről a mintegy 30 fős lelkes csapat, 
hogy a Kisalföldet három nap alatt gyalogszerrel 

átszelve érkezzen meg a győri bazilikába, a Könnyező Szűzanya 
kegyképének búcsújára. A zarándoklat március 11-én, péntek 
reggeli 6 órai szentmisével vette kezdetét. Az első megálló Fer-
tőszentmiklóson volt, ahol a helyi nyugdíjasok forró teával, 
forralt borral kínáltak bennünket. A szállás Osliban volt, ahol 
az esti szentmisét, majd a batyus vacsorát követően a megtett 
33 km fáradtságától mindenki hamar nyugovóra tért. 
   Március 12-én, szombaton, a reggel hat órai indulás után 
Markotabödögén érte a delet a zarándokcsapat, ahol a közösségi 
házban ebéddel vártak bennünket. A szép, tiszta időben könnyű 
mentben ért a zarándoklat Börcsre, ahol Brezina Balázs atya és 
lelkes vendéglátók már ismerősként fogadtak mindenkit. A 
szállás az erdei iskolában, kényelmes, tiszta körülmények kö-
zött, ágyban volt. A vendéglátók igazán kitettek magukért, este 
finom és ízletes vacsorával, másnap hajnali 4 órakor pedig reg-
gelivel készültek. A második napon megtett 41 km fárasztó volt, 
ugyan, de az esti vendéglátás feledte a fáradtságot. 

A farsangi időszak több közös ünneplésre, mu-
latságra  adott lehetőséget  egyesületünk tagjai számára. 
Januárban, a december végi és januári névnaposokat és a szüle-
tésnapos Fodrász Ilit, februárban pedig Pintér Aranka és Csigó 
Aranka név- és születésnapját ünnepeltük. 
Az idén már hatodik alkalommal szervezett  farsangi bálunk 
nemcsak a kitűnő ételektől és italoktól, a Kósza duó kiváló 
zenéjétől, de a fellépők színvonalas és vidám műsorától lett 
igazi farsangi vigasság. A Kövirózsa Kulturális Egyesület táncos 
lánycsapata egy magyar és egy görög tánccal lépett fel, nagy 
sikerrel, majd két tagtársunk: Balics Margit és Gagyi Anikó  
meglepetésszáma, vidám pletykálkodása megalapozta az este 
jó hangulatát. 
A többfogásos vacsora elfogyasztása után letáncoltuk a plusz 
kalóriákat. 

Az estét az előző évekhez hasonlóan, a már-már indulónknak 
számító dal közös eléneklésével zártuk: 

„Szeressük egymást gyerekek, a szív a legszebb kincs. 
Ennél szebb szó, hogy szeretet a nagyvilágon nincs. 

Az élet úgyis tovaszáll, a sír magába zár. 
Szeressük egymást gyerekek, hisz minden percért kár.” 

Biczó Szabolcsné 

Sopronkövesdi Nyugdíjas Egyesülete 

      Nyugdíjasok farsangolása 



 

Május 14–én, a pünkösdi rendezvények kerete-
in belül, több programmal is kedveskedünk az 
érdeklődő közönségnek. Reggel főzőversennyel indul a nap, 
melyen tagjaink is részt vesznek több egyesületi csoporttal 
közösen. Az itt elkészült, finom ízekkel várjuk vendégeinket, 
mind a helyieket, mind a kiállítás résztvevőit. Ezt követi kora 
délután a „Kétmillió öltés Nagy Magyarországból” c. hímzés-
kiállítás megnyitója, kalocsai vendégek táncbemutatójával 
egybekötve. 16 órától pedig a csárdaszínben tekinthetik meg 
Tavaszi Nagyműsorunkat, melyen minden csoportunk és az 
ovisok is fellépnek. Az érdeklődők belépti díj nélkül élvezhetik 
előadásunkat. Felcsendülnek (a teljesség igénye nélkül) palóc, 
fejér–megyei, csallóközi, mezőföldi, szigetközi, bácskai és 
moldvai dallamok, vajdasági, keceli és rábaközi dalcsokrok. 
Táncokat mutatnak be felnőtt és gyermekcsoportjaink a 
Felvidék két településéről, Rábaközből, Sárközből, valamint 
kalocsai vendégeink is fellépnek műsorunkban. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

Idei eredményeink:  
 A Győrben megtartott, ”Fújdogál a szél” c. nemzetközi nép-

daléneklési versenyen a Kis Kövirózsák énekegyüttesünk 
ezüst minősítést kapott! 

 Kovács Liliána és Kiss Beatrix az Országos Evangélikus 
Iskolák Találkozóján meghirdetett népdaléneklési versenyen 
arany minősítést kapott!  Gratulálunk! 

Fontos közlendő a citerásoknak, szüleiknek:  
Idén is lesznek CITERATÁBOROK !  

 
 
 

 
Jelentkezési határidő: 2016. április 20! 

A részletekről bővebb felvilágosítást Horváth Krisztinától 
kaphatnak a 0670/944 1053–as telefonszámon! 

Iváncsicsné Horváth Krisztina  

Kövirózsa Kulturális Egyesület    

Hagyományőrzés  -  határ ta lanu l  

 
  

 

  JÚLIUS 4–8.,          SOPRONKÖVESD 
  JÚLIUS 11–15.,      RÁBACSÉCSÉNY 
  AUGUSZTUS 1-5.,  VÉNEK 

      Egyesületünk a 2016–os évben 71 aktív 
      taggal működik, akik hét, korosztályos citera-

csoportban, két tánccsoportban, népdal és 
hímzőkörben tevékenykednek, gyarapítják tudásu-

kat. Szorgalmuk és tanulni vágyásuk viszont, önma-
gában nem elegendő az egyesület sikeres működéséhez. 

Ehhez Önkormányzatunk anyagi támogatására van szüksé-
günk. Ezt a forrást idén is rendelkezésünkre bocsájtották, lehe-
tővé téve terveink megvalósulását, - többek között:  gyermeke-
ink táboroztatását, versenyeken való szerepeltetését, kiállítás és 
kulturális programok szervezését, hangszerek és egyéb kellékek 
vásárlását is. Köszönjük! 
A falu vezetése abban is segítségünkre volt, hogy az elmúlt év 
végén a Közösségi Környezet kiírására érvényes pályázatot ad-
hattunk be NÉPTÁNC, NÉPZENE, HÍMZÉS - Kövirózsás 
hagyományőrzés Sopronkövesden címmel. Várjuk és reméljük a 
pozitív elbírálást, hogy az esetlegesen elnyert összeg további 
lehetőségeket nyújtson számunkra. 

Közelebbi céljaink, programjaink viszont megvalósulni látszanak: 
 Április 23–án, Citeratalálkozón veszünk részt Fertőszentmik-

lóson, melyre decemberben kaptunk meghívást a helyi 
Rozmaring Népdalkör és Citerazenekar jóvoltából. 

 Még ezen a napon, a kövesdi Fehér Csárdában megrendezésre 
kerül a 4. Cifraszűr Táncház is. 

 Férfi táncosaink április 30-án, 18 órakor májusfát állítanak a 
templomsarokra, mely programhoz szeretettel várjuk a segítő 
szándékú fiatalokat és kevésbé fiatalokat is! 

 Május 6–án citerásaink a soproni Jereváni Kék Tagóvoda 
meghívásának tesznek eleget. 

 Készülünk a városi Ki Mit Tud?–ra is, ahol tavaly első helye-
zést értek el citerásaink, 

 valamint a Tatabányán megrendezésre kerülő, Forgórózsa 
Művészeti Fesztiválra. Itt is kimagasló eredménnyel szerepel-
tek gyermekeink a 2015–ös évben! 

 

 Nap mint nap EGÉSZSÉG 

2016. március elsején személyi változások 
történtek a háziorvosi rendelőben. 

Az asszisztensi feladatokat Horváth Henrietta látja el, 
orvos írnokként pedig Erdélyi Évi segíti a munkánkat. 

A fiókgyógyszertár nyitva tartása is változott: 
                 hétfő:         16-17 óra 

                 kedd:          8:30-12 óra 

                 csütörtök:   14-17 óra 
DR. Erdélyi Miklós 

F E L H Í V Á S !  

2015. évi KÖN rendezvénysorozat 
plakátjának megalkotása. 

A kivitelezés módjára megkötés nincs.  
Pályázni a mű átadásával 2015. május 31-ig lehet. 

A nyertes 10.000,- Ft értékű 
kiállítás, koncert, mozi vagy fesztiválbelépő 
támogatást kap az általa kiválasztott programra. 
Az önkormányzat a nyer tes  mű mellett 
a többi alkotás felhasználására is jogot tart. 
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A Sopronkövesdi Off-Road Terepjárós Sportegyesület tevékenysége 

„Rögtön a kiállítás szervezésekor bebizonyosodott, hogy egy remek csapattal dolgozhatok együtt. 
Ezúton szeretném megköszönni Rácz Ramónának és Kelemen Csabának a kiemelkedő segítsé-
get. Már a megnyitón kellemes meglepetésként ért, hogy rengetegen voltak kíváncsiak erre a 
Magyarországon egyedülálló gyűjteményre. A kiállítás 9 napja alatt várakozáson felül alakult a 
látogatók száma. A legnépszerűbbek a magyar gyártmányú stúdiómagnetofon, keverőpultok, az 
ismertebb hangszórók és a működő, egykoron a falurádió részét képező "Kádár tölcsér". A meg-
nyitó alkalmával érdekes kérdéseket kaptam a berendezésekkel kapcsolatban. Igyekeztem meg-
mutatni, hogy a technika mennyit változott az 50-es évek elejétől a 80-as évek végéig. Külön 
érdekességként emelnék ki két készüléket: az egyik a Mechanikai Laboratórium soksávos magnó-
ja, melyre akár 24 hangszer hangját lehet felvenni egyszerre, külön hangszerenként. A másik a 
BEAG zenekari nagykeverője, ami egy mintapéldány - a kiállításon bemutatott darabon kívül 
több nem készült belőle. Remélem, méltó nevek lesznek a Pannónia, Csepel, Dutra, Ikarus, Vi-
deoton, Orion, stb. márkák mellé, hisz nem létezik szerintem olyan ember Magyarországon, aki 
ne látott volna lapos fejű mikrofont, vagy rácsos hangszórót pályaudvaron, strandon vagy akár a 
templomban. 
Köszönöm szépen a lehetőséget és a segítséget a zöld szívű falunak, Sopronkövesdnek!                                                          

„Nagy élmény volt számomra az elektronikai bemutató. Nagy érdeklődéssel hallgat-
tam a magyar elektronikai berendezésekről szóló történeteket. Sikerült felidézni 
fiatalságom házibuli hangzását a lemezjátszók, erősítők és hangfalak hallgatása köz-
ben. A képeken meghatódva láttam B. Tóth László barátomat, annál a keverőpult-
nál, amit itt a kiállításon láttam. Gratulálok a gyűjtőnek, Kun Lászlónak, köszönet a 
Polgármesteri Hivatalnak a bemutatóért, és további sikereket kívánok. ”      

Bakai János (Sopron) 

Visszhang 
90 éves a Magyar Rádió, és 65 éve alakult az Audio Hang és Kinotechnikai vállalat. Ezek apropóján az Alkotóházban 
kiállításra kerültek a Magyar Rádióban korábban használt stúdiómagnók, a magyar fejlesztésű és egyedi gyártású 
hangeszközök.                                                                                                                             Rácz Ramóna 

Baráti üdvözlettel: Kun László”  

„Az előadás lebilincselő volt számomra. 
A gyűjteményben pedig olyan készüléke-
ket mutatott be Kun úr, melyeket már 
régóta szerettem volna látni. Ezek voltak a 
hangrögzítéshez használt többsávos stúdió 
magnetofonok. ”       

 Foki Gábor (Sopron-Balf) 

Tudta Ön, hogy településünkön sikeres terepjárós egyesület működik? 
Idén tavasszal ünnepelte az Sopronkövesdi Off Road Terepjárós Sportegyesület fennállásá-
nak második évfordulóját. A kezdeti átmeneti időszakban volt, aki belátta, hogy mégsem 
akarja rendszeresen és versenyszerűen űzni ezt a hobbi sportot, de olyan is volt, aki hallva a 
jó társaságról, pont ekkor kapcsolódott be. Mára letisztázódott a működés módja, a létszám 
pedig 13 főre emelkedett. Mivel az egyesületnek saját gyakorló pályája nincsen, a rendszeres 
tréningeket a vitnyédi homokbányában tartják. 
Az elmúlt években – beleértve az egyesületté alakulás előtti időszakot is – részt vettek számos terepjárós rendezvényen, de a 
versenyzésben a 2015-ös év hozta meg az igazi sikereket. Egy magyar terepjárósnak a Somogybabodi Nemzetközi Off-Road Feszti-
vál az év legfontosabb eseménye, ahova több ezer ember látogat el. Babod tavaly a szokásosnál is extrémebb körülményekkel szol-
gált. A több napig tartó esőzésnek köszönhetően már a rendezvény területére bejutni is kihívás volt, de a csapat állta a „sarat”.  

Augusztusban Varga Gábor ért el második helyezést Nagykanizsán. Az év 
végén a vitnyédi egyesület által rendezett Hótaposó tropin Takács Zoltán 
és navigátora, Lábadi Vivien a „profi nagy” kategóriában tizenkettedik, míg 
Magyar Róbert tizenegyedik, Varga Gábor és Plájer Balázs második helyet, 
Papp Zoltán és Gráczol Péter első helyezést ért el. Ugyanitt Somogyi Norbert 
a „profi kicsi” kategóriában tizenharmadik lett, a Gráczol László és Gráczol 
András páros pedig ötödik. 
Aki érdeklődik a sport iránt, az látogasson el a legközelebbi nagyszabású ver-
senyre, ami április 16-17-én kerül megrendezésre a zala megyei Gellénházán. 
Ha erről lemaradna, akkor se csüggedjen, idén a vitnyédi homokbányánál a 
korábbinál több alkalommal szerveznek kisebb-nagyobb versenyeket.  

                                                                                      Gráczol Péter 

 

 



 KÖVESD VÁLASZOL  

Hogyan vélekedik a helyi 
termelői piacról 

Aki kérdez:  

Rácz Ramóna  
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  Kovacsics Anita 
Szeretünk termelői piacon vásárolni, a zöldség 
ott sokkal valódibb, a gyümölcs sokkal zamato-
sabb, az árusok kedvesek. Tudjuk, honnan 
jön az, amit kínálnak, tápanyagban gazdag zöld-
séget, gyümölcsöt, lekvárokat, sajtokat tudunk 
venni. A húskínálatot a füstölt termékek ural-

ják, nagyon ajánlott végig állni az egyetlen húsos pult előtti 
hosszú sort. 

 Gede- Kiss Adrienn: 
Ebben az évben kezdjük meg a második szezo-
nunkat a Sopronkövesdi termelői piacon. Hét-
ről-hétre friss füstölt húsárut tudunk a piaci 
asztalról kínálni a visszatérő helyi és környék-
beli emberek számára, valamint a falun átmenő 

forgalom is egyre nagyobb érdeklődést mutat a piac iránt. 
A jövőben is szeretettel várunk minden kedves vendégünket. 

  Dani Lajos 
Ugyan nem vagyok rendszeres vásárló a 
helyi termelői piacon, de remek kezdemé-
nyezésnek tartom. Főleg azért, mert kitű-
nő minőségű termékek közül válogatha-
tok, melynek eredete is biztosan ismert. 
Ha alkalomadtán kilátogatok, a sajtkínálat 

mellett sosem tudok elsétálni anélkül, hogy ne engednék a 
kísértésnek. 

Kövesdi Kulinária 
Asztali finomság a nyúl után 

Gazdapecsenye 4 főre: 
4 szelet ( 50 dkg ) sertés karaj, vagy csirkemell. 
10 dkg füstölt szalonna, 
20 dkg vöröshagyma, 
1 üveg ( 0,85kg ) lecsó, 
1 üveg sampion gomba, 
1 üveg kukorica konzerv, 
3 gerezd fokhagyma, 
1 darab hegyes, erős paprika, 
só, bors, zöldpetrezselyem. 

Elkészítés:   A húsokat kissé kikloffolva, sóval, borssal, esetleg 
mustárral fűszerezzük, lisztbe forgatjuk. Kevés olajon, forró serpe-
nyőben hirtelen pirosra sütjük.  A húsokat kiszedjük. Zsírjában 
megpirítjuk a szalonnát, vöröshagymát, petrezselymet. Hozzáadjuk 
a lecsót, gombát, kukoricát. Belerakjuk az elősütött hússzeleteket és 
néhány perc alatt jól összeforraljuk. 
Tálaljuk rizzsel, burgonyával, vagy tarhonyával! 

Jó étvágyat kívánok!                                                 Balics József 

  Reinhoffer Imre: 
Nagyon örültem, mikor meghallottam a terme-
lői piaci kezdeményezést a faluban. Az én  
vállalkozásomban pont tevékenység bővülés volt 
ebben az időben, így ezen a piacon is árulni 
kezdtem a friss tojásokat. A négy év alatt állan-

dó eladói és vevőkör alakult ki, mely nagyon is fejlődőképes, 
ugyanis folyamatosan csatlakoznak hozzánk újabb és újabb 
árusok, pl: halasok, sőt áprilistól fagyis is. 

Az idén negyedik éve működő Sopronkövesdi termelői piac azért jött létre, hogy lehetőséget biztosítson a régióban 
termelő gazdálkodóknak a bemutatkozásra és kereskedésre. Elsődleges célunk, a vásárlóközönség számára minőségi és helyben 
termett élelmiszereket és kézműves termékeket tudjunk kínálni. Minden szombat délelőtt friss tojással, kecske– és tehénsajttal, 
palántával, idény zöldséggel és gyümölccsel, szörppel és lekvárral, savanyúsággal, füstölt húsáruval és kézműves termékekkel várjuk 
a kedves vásárlókat. A piac mellett pékautóból frissen készített pékárut vásárolhatunk, valamint büfé is üzemel.  

 Sopronkövesdi Nyugdíjas Egyesület 
 Adószáma: 18149416 - 1 - 08 

 Sopronkövesdi Labdarúgó Club 
 Adószáma: 18530100 - 1 - 08 

 Kövirózsa Kulturális Egyesület 
 Adószáma: 18972883 - 1 - 08 

 Gyermekekért Alapítvány 
 Adószáma: 18536216 - 1 -  08 

 Maráz-Gráczol Családsegítő Alapítvány 
- Nagycenk 

 Adószáma: 18980550 - 1 - 08 

A támogatást előre is köszönik 
a szervezetek tagjai. 

TISZTELT ADÓFIZETŐK! 
Ebben az évben is rendelkezhetnek adójuk 1%-val. 

Felajánlásaikat a következő 
helyi társadalmi szervezetek várják : 
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2016. január végén keresett meg Michael Fohler, hogy már 
régóta figyeli Orbánné Kucsera Rita sorsát és nagyon rossz őt 
így látnia, hogy csak segítséggel tudja elhagyni otthonát. Arra 
gondolt, mi lenne, ha most neki szerveznénk egy jótékonysági 
estet, aminek a bevételéből vásárolhatnánk egy lépcsőliftet. 
Már aznap vasárnap találtunk is egy nagyon kedvező áru liftet. 
Már másnap találtam néhány segítőkész embert, hogy szívesen 
segítettek a szervezésben. Nagyon szorított minket az idő, mert 
a böjt előtt álltunk, ezért hogy a falu programjaival ne ütköz-
zünk, döntöttünk a február 7-e mellett. 

   Megkerestük a Dirty LED Light Crew-t  szerencsénkre pont 
ráértek és nagyon szívesen elfogadták a meghívásunkat. Felhív-
tuk a Kópházi Zenész ismerősöket, hogy aznap ők muzsikálja-
nak. Megkezdődhetett a plakátok nyomtatása és széthordása. 
Gyűltek közben a tombolatárgyak. Szombaton már minden a 
helyén volt az iskolában. 

   Vasárnap 16 órakor kezdődött a rendezvény. Az idő ismét 
kegyes volt hozzánk. Nagyon-nagyon sokan érkeztek (nem 
csak a falunkból). A vendégeket gulyással, pirogi-val, süte-
ménnyel, büfével és fűtött sátorral vártuk. 
17 órakor megérkezett az est „fény-pontja” a Dirty LED Light 
Crew. Fantasztikus műsort mutattak be. A tornaterem erre az 
időre teljesen megtelt. 18 órakor vérpezsdítő bemutatót látha-
tott a közönség a Salsa ConRon tánccsoporttól. 19 órakor meg-
kezdtük a várva várt tombolák kisorsolását. Ezt követte az ár-
verezés, amin két képfelajánlást bocsátottunk „kalapács” alá, 
Fülöpné Farkas Gyöngyi és Vörös Renáta jóvoltából. 
19:30-ig vártuk az adományokat. Segítőink nagyon gyorsan 
megszámolták és jegyzőkönyvezték. Minden várakozásunkat 
felülmúlta az emberek segítőkészsége. Nem is számítottunk 
ekkora összegre. Nem tudunk elég hálásak lenni érte. 

  Azóta már megvettük a liftet, ami Rita lakásában van. 
A család folyamatosan dolgozik, hogy minél előbb üzembe 
tudják helyezni azt, és végre Rita megszabaduljon az emelet 
fogságából.  

   Ezúton szeretnék köszönetet mondani Michael Fohlernek, 
Rácz Ramónának, Dani Krisztinának, a Sopronkövesdi Közös 
Önkormányzati Hivatalnak, a Sopronkövesdi Caritas Csoport-
nak, a Magyar Vöröskeresztnek, Rupf családnak, Márk Gábor-
nak, a Fehér Csárdának, a Bors Falatozónak, a Dirty LED 
Light Crew-nak, a Salsa ConRon-nak, a Kópházi Zenészeknek, 
Magyar Róbertnek, a süti sütőknek, a tombolatárgy felajánlók-
nak és mindenkinek, aki bármilyen formában, anyagilag, erköl-
csileg támogatta a rendezvényünket. 

Nagyon szépen köszönjük. 
Grégerné Bors Éva 

főszervező 

öszönetnyilvánítás 
   Egy szép februári délutánon ültem a 
Sopronkövesdi Általános Iskola tornatermében Liával az olda-
lamon, a táncosokat néztem, mikor tudatosult bennem hol is 
vagyok. Meglepődve tapasztaltam mennyien jöttek el a rendez-
vényre, és milyen sok kedves bátorító szót kaptam. Pozitív 
csalódásként ért, hogy ennyi ember összefogott, azért hogy a 
betegségemet könnyebb legyen megélni. Egy csapat összefogott 
és szerveztek értem egy délutánt, hogy az egyik legnagyobb 
akadályomat, a bezártságot kiküszöböljük. A rengeteg felaján-
lásnak és látogatónak hála ma már arra várok, hogy beszerelés-
re kerüljön a megvásárolt lift.  

Eddig fel sem tűnt, hogy évekig ki sem mozdultam a házból, 
most mégis olyan lassan múlik ez a pár hónap, amikor végre 
kijuthatok az utcára.  

Ezúton is hálás vagyok a sok segítségért, remélem, hamarosan 
személyesen is megköszönhetem támogatásukat.   

Orbánné Kucsera Rita  

Orbánné 
Kucsera Rita és a 
rendezvény szervezői 

Kópházi Zenészek 

Tombolasorsolás 

Dirty LED Light Crew 

K Sopronkövesdi 
Jótékonysági 
Rendezvény 

Ritáért! 
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A muskátli 

Motorgyűjteményről írni rövid 
cikkekben, nem egyszerű dolog. 
Egy-egy motor ismertetéséről köny-
vek tucatjai jelennek meg, melyek 
mélyreható ismereteket közölnek a 

tervezés elindulásától, a gyártás folya-
matán keresztül, a gyakorlatban, sportban, való használhatósá-
gán át. Ezen típusú könyveket, általában, szakemberek olvas-
sák. A mai rohanó világban, főleg a fiatalabb korosztálynak 
nincs ideje ilyen jellegű könyvek olvasására. Ezért egy rövi-
debb írásban, szívesen tájékozódik a magyar ipar ipartörténeti 
emlékeiről. Gyűjteményem első darabja egy D Csepel. Ez a 
motor apám első motorja volt. 1955 tavaszán vásárolta 5600 Ft
-ért. Akkoriban az átlag kereset 1500 Ft körül mozgott. Az 
ország közlekedésében ezek a motorok nagy változást idéztek 
elő. Kinyílt a világ. Családok, kissé szabálytalanul, rendőrség 
jóindulatú közreműködésével, hosszabb kirándulásokat tettek. 
Mi úgy mentünk Balatonra, hogy én a tankon ültem egy taka-
rón, anyám hátul, felpakolva, apám középen, és jó másfél óra 
alatt Badacsonyba voltunk.  
Ez volt első motoros élményem. Kilenc évesen, 
ezen a motoron tanultam meg motorozni.  

VETERÁNMOTOROK SOPRONKÖVESDEN 

A muskátli a gólyaorrfélék csa-
ládjába tartozó, 200 fajt számlá-
ló nemzettség, elnevezése a 
Pelargonium, a görög pelargos 

(jelentése: gólya) szóból szárma-
zik, mivel a növény termése 

hasonlít a gólya csőrére. Őshazája Dél-
Afrika, fajtól függően 20 cm-től 150 cm-es magasságig nő 
meg. A család tagjai fénykedvelők, meleg, napos fekvést igé-
nyelnek. A nyári száraz, csapadékszegény periódusokat átvé-
szelik, de sem a pangó vizet, sem a sokáig tartó aszályt nem 
élik túl. Pangó vizes környezetben a gyökerek hamar rotha-
dásnak indulnak, ami a növények pusztulását okozza. A jelen-
tős vízvesztésre lankadással reagálnak, de ebben az állapotban 
is képesek gyorsan a nedvesség felvételére és ezzel a regenerá-
cióra. Jól bírják a forró nyarakat, de csak enyhe (-2 °C) fagyo-
kat viselnek el. Leveleiket megdörzsölve erősen fűszeres, mus-
kotályos illatot árasztanak. Európába az első példányok olyan 
hajókon kerülhettek be, amelyek kikötöttek Afrika déli csücs-
kénél, a Jóreménység-fokánál. Az első dokumentált tövek, az 
1600 évek kezdetén, a holland Leiden városának botanikus 
kertjében voltak. A muskátlik a 18. század elején jelentek meg 
Közép-Európában és váltak a legkedveltebb virágok egyikévé, 
köszönhetően a viszonylag egyszerű a gondozásuknak,  

szaporításuknak és teleltetésüknek, valamint a 
hosszan tartó virágzásuknak is (a nyár elejétől az 
őszi fagyokig folyamatosan virágoznak, nagyon 
változatosak és mutatósak). Ha nem akarunk 
teleltetésükkel, szaporításukkal bajlódni, minden évben köny-
nyedén beszerezhetjük a virágainkat, termelőknél, kertészeti 
árudákban, barkács áruházakban, az utóbbi években még az 
élelmiszerboltokban is. Vásárláskor érdemes megvizsgálni a 
növény gyökérzetét. Ha a gyökerek vége fehér, vékony, a gyö-
kerek a cserép földjét jól átszőtték, akkor biztosak lehetünk 
abban, hogy kiültetés után meg is erednek. Nem érdemes 
megvenni azokat a töveket, ahol a gyökérvégek vastagok, sö-
tétbarnák, ebben az esetben a növények nehezebben indulnak 
fejlődésnek. Inkább azokat a cserepeket válasszuk, ahol kevés 
virág, de sok bimbó található. Azok a tövek melyeken sok 
virág nyílik, megvásárláskor nagyon mutatós, azonban az év 
folyamán sokkal kevesebb virággal fog megajándékozni 
bennünket. 
Beültetés előtt a cserepek földjét jól itassuk fel vízzel. A sárga, 
beteg, sérült leveleket távolítsuk el. A tövek közepét csípjük ki, 
igaz ezzel elveszítünk néhány bimbót és 1-2 hétig nem fog 
növényünk újra virágozni, azonban utána sokkal dúsabb 
bővebben virágzó muskátlijaink lesznek. 

Kazinczy Péter 

 

K ö v e s d i  K e r t é s z        

Ennek a motornak kövesdi gyökerei is vannak. 
Apámtól öccse, Inczédi József vette meg 1957-
ben. Akkoriban ő volt a kövesdi futball csapat 
kapusa. Nyári szünetben unokatestvéreimmel 
több alkalommal elkötöttük. Megkaptuk az akkori kornak 
megfelelő pedagógiai ráhatást, nem nagy eredménnyel. Az idő 
folyamán, ez a motor Tatára került, onnan vásároltam vissza. 
Teljesen felújítottam, és így újra Kövesden tölti nyugdíjas éle-
tét, jó egészségben. Elnézést az érzelmi húrokért, de egy gyűj-
tő, lelkileg is kötődik gépeihez. Felmerül a kérdés, hogy lett a 
Csepelből D Csepel. 1957-ben, a Csepel gyár leadta a gyártás 
jogát, a Danuvia gyárnak. Ez akkoriban fegyvergyár volt, vala-
mint finommechanikai termékeket, gyártottak. Nálam is látha-
tó egy Danuvia óra. A Gyártás ideje alatt, több fejlesztést 
végeztek, sportgépek, a lemezzel borított DANUVIA, Ameri-
kai exportra WITHE (Vájt) típusokat küldtek. Ezek ismerteté-
sére, jelen rovatban, nincs lehetőség. Amennyiben valakiben 
felmerül egy régi gép felújításának gondolata, az Agghegyalja 
MOZAIK szerkesztőségén keresztül megtalál. Szerelési, muze- 
              ális minősítéssel, alkatrészbeszerzéssel kapcsolatban, 
                    megfelelő segítséget tudok nyújtani.  

Inczédi Tibor 

DANUBIA CROSS 

Típus jelzés: CSEPEL 125 / D       Furat / Löket: 54 / 54 mm 
Sűrítési arány: 6.5 : 1        Teljesítmény:  4.5 LE / 4500 / min 
Tengelykapcsoló: többtárcsás olajban futó      Szekunder hajtás: lánc 17/44                                          
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K ö v e s d i  

Főszerkesztő:  Iváncsicsné Horváth Krisztina, Vargáné Bánfi Tünde  (e-mail: kovesdihermesz@gmail.com)  
Szerkesztők: Balics József, Biczó Szabolcsné, Csókáné Maráz Kornélia, Dr. Barkó Péter, Dr. Erdélyi Miklós, Fücsökné Torma Lívia, Fülöp Zoltán, 
Gráczol Péter, Horváth-Pálla Barbara, Inczédi Tibor, Iváncsicsné Horváth Krisztina, Kazinczy Péter, Kelemen Dávid, Kissné Fekete  Andrea, Kottrik 
Gabriella, Kozma Zoltán, Raffai Péter, Rácz Ramóna, Takács Brigitta, 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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           Május 14. (szombat): 
8:00  Termelői piac /PIACTÉR/ 

9:00  Zentai Gábor Biblia kiállítása. Megnyitja dr. Reisinger János irodalomtörténész /ISKOLA/ nyitva: naponta 9:00-17:00 

9:00  Főzőverseny a piactéren (eredményhirdetés 12:00) /PIACTÉR/ 

9:30  Vasútmodell kiállítás /ISKOLA / nyitva: naponta 9:00 - 17:00 

10:30  Pünkösdi rózsakert megnyitó /VOLT TANÍTÓI HÁZ/ nyitva: szo. 10:30 - 17:00   vas-h. 10:30 - 18:00 

10:45 Vladár Imre néhai kövesdi orvos alkotásaiból rendezett kamara kiállítás megnyitója /VOLT TANÍTÓI HÁZ / 

14:00 „Kétmillió öltés Nagy-Magyarországból” - 2. Hímzéskiállítás /ISKOLA/  nyitva: naponta 9:00 - 18:00 

14:00 „Az én világom” – Szabó Béla fotóművész kiállítása /ISKOLA/  nyitva: naponta 9:00 - 18:00 

16:00 A Kövirózsa Kulturális Egyesület tavaszi nagyműsora  /FEHÉR CSÁRDA/ 

19:00 Svejk – Mikó István zenés műsora /FEHÉR CSÁRDA/ 

 Május 15. (vasárnap): 
10:00 - 18:00 Sétakocsizás korabeli katonai Csepel teherautóval a falu körül. Start  a templomtól /Esőnap: hétfő/  

10:00 - 18:00    Repülőmodellező bemutató /HOMOKLYUK/ 

10:15 Ünnepi szentmise /TEMPLOM/ 
18:00 LOLA BLAU - musical egy színésznőre és egy zongoristára /ALKOTÓHÁZ / 

20:00  A TOLONC c. némafilmes mozi élő zongorakísérettel /ALKOTÓHÁZ / 

 Május 16. (hétfő): 
10:15 Ünnepi szentmise /TEMPLOM/ 
18:00 Made in Hungária - a Komisz és dESZKa Társulat előadásában /FEHÉR CSÁRDA/ 

A programok helyszínei:  ALKOTÓHÁZ (Kossuth Lajos utca 53.)   
      FEHÉR CSÁRDA (Kossuth Lajos utca 58.) 
       ÁLTALÁNOS ISKOLA (Kossuth Lajos utca 81.) 
      VOLT TANÍTÓI HÁZ (Kossuth Lajos utca 84.) 

Rózsakerti idegenvezetések kezdete:     11:00, 13:00, 15:00 és 17:00 

A rózsakert nyitva tartása alatt kosaras, fa körhinta várja a kicsiket! 

A programok ingyenesek. Tartalmas szórakozást kíván: Sopronkövesd Község Önkormányzata 

       Pünkösdi rózsa Napok Sopronkövesden 
(2016. május 14-15-16.) 

Nem tudja vendégeit hol elszállásolni? 
GONDOLJON AZ ALKOTÓHÁZRA!  

Érdeklődni: Rácz Ramónánál.  
Tel. :  0630/473 -8248.   

Áprilisban, a jó idő beköszöntével  
ÚJRA NYIT A TENISZPÁLYA!  

Bérlés: +3630/473-8248 
Rácz Ramónánál .  
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APRÓ Hirdessen ingyen Ön is! 
3.175,- Ft/fő/éj 


