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Sopronkövesdről Sopronkövesdnek

Művészet

Az emberiség története során az anyaság tisztelete már korán megjelenik, a Willendorfi Vénusz kis
szobrában is kifejezésre jutott. A művészetek ágaiban, pl. festészetnél, Mária a kisgyermekkel, a modernekig foglalkozik szerepükkel. A költészet sem
mentes e téma alól, a test bölcsőjébe érlelődő élet
hordozóját a legmagasabb szintig emeli. Teljesség igénye nélkül
szeretném bemutatni ezt a kapcsolatot versek által. Ady Endre

Az anyám és én című verséből idézve: „Csak azért volt ő olyan
szép/Hogy ő engem megteremjen/Hogy ő engem megfoganjon/s
aztán jöjjön a pokol/, s a folytatásban csupa önvád a legdrágább
lény áldozata miatt.”

József Attila költőóriásnak gyermeki önzésű, de felismerő
sorai után, mely a Mama című versében fogalmazódik meg:

„Nem nyafognék, de most már késő/most látom, milyen óriás ő-/
szürke haja lebben az égen/kékítőt old az ég vizében”, másik
verse, a Kései sirató, az érzelmi-tudati fájdalom legmélyebb bugyrait járva, a szeretet vádaskodását eleveníti fel.
Szívesen olvasom Weöres Sándor költeményeit, s itt akadtam Anyámnak című alkotására: „Első szép játékom/jó anya/

gyermekségem gazdag asszonya”. Szép sorai kedvesek s dallamosak, mint a mamák hangja, szinte nyugtatóak.

Önkormányzati hírek

Lehetne folytatni még nagyon sok költővel, akik rávilágítanak az anyaság sokszínűségére, a szülő és gyermeki világ gondolati egységére, mely nem elválasztható. Mikor készültem e pár
sor közlésére, azon kaptam magam, hogy homályosodik a tekintetem, szeretet gyémántjai peregtek arcomon, s köszönöm, hogy
ezzel az érzéssel tisztelhetem meg az örök anyákat, a nagymamákat és a nagy feladatra készülő kismamákat, sok örömöt kívánva
szerepükhöz.

Bellák Ödön: Ének édesanyámhoz
Életet adva s megváltva hagytál itt,
ha lennél balzsamoznád sors marta sebeim
s háborgó lelkemben nagyobb lenne a rend.
A világnak adtál mely nem találja lelencét,
kizsebelt minden pillanattal fizetett a létért.
Öröktűz a hálám szikrányi sejt lobbantotta a lángja,
létezésért tisztelem teli áradó imával.
Fényednek sorvadó valóságom az árnya,
fölém nőnek, hol lehúznak gravitációs napok,
de bátor hittel tanítottál élni,
s bánattal öröm ódát énekelni,
tiszta tekintettel égre nézni s a
jövő nemzedéket simogatva veled létezni.
2017. 05. 23.
Bellák Ödön

Kedves Olvasók!
Feljegyzéseimet lapozgatom a beszámolni valókról, ahol még tartós havazásról, metsző tanfolyamról, iskolai 24 órás
kosárlabdáról jegyzeteltem, melyen kerekes-székesek is bemutatót tartottak. Meghívottként részt vehettem egy huszárzászló avatáson is Sopronban, melyen Habsburg György volt a díszvendég. Aztán a korábbi évekhez hasonlóan a
télből -tavaszi átmenet nélkül- megint a nyárban találtuk magunkat. Valaki ez évben is ellopta a tavaszt, vagy ezt is a
klímaváltozásnak köszönhetjük? A klímaváltozáshoz kapcsolódóan márciusban a parlament melletti képviselői irodaházban jártam egy konferencián, amelynek révén Sopronkövesd is regisztrál az Európai Fenntarthatósági Hét magyarországi programjaira egy változatos túrával. Az ott szerzett ismeretség révén indulunk egy iskolásokat is bevonó 3 millió forintos környezetvédelmi pályázaton. Szintén előkészítés alatt van a helyi klímastratégia kidolgozását célzó (mely 1-2 éven belül kötelezően elkészítendő lesz), valamint ehhez kapcsolódó szemléletformálást elősegítő 10 millió forintos pályázat. A pályázatokat folytatva nyert egy
kisebb pályázatunk, mely a Liliom utcai új tó mellé futókör és egy felnőtt szabadtéri fitnesz park megvalósítását finanszírozza. A
falu ezen részén most látványos a fejlődés, hiszen már épül a katasztrófavédelmi őrs, alapozzák az élelmiszerboltot, készül a járda a
Hársfa utcában, az új 24 telken a közművesítés előkészítés alatt, (és már csak 6 eladó telek van!), benyújtottuk engedélyezésre a
Liliom utca szélesítésének terveit. A Fehér Csárda előtti terület rendezésére kiírtuk a közbeszerzést, amelynek nyertesétől szeptember végi kezdéssel várjuk a több tízmilliós munka minőségi kivitelezését. A Rákóczi utca 30. szám alatti helyi védettségű épület
felújítása is halad a nem várt problémák ellenére. Tervezés alatt van a kert végében egy félig nyitott pajtaépület is, melynek fő
funkciója a falusi gazdálkodáshoz köthető eszközök kiállítása lesz. A saját forrásból épülő egészségházunkban május derekán, -a
cikk megírásakor- már a nyílászárókat építik be és szerelik a villanyt, vizet. Előrehaladott tárgyalásokat folytatunk egy elismert
soproni fogorvossal és lányával, akik a berendezett fogászati rendelőért cserében hosszabb távra biztosítanák a sopronkövesdieknek
és a környék lakosainak a fogászati ellátást, beleértve a fogszabályzást is. Elfogadtuk az előző újságcikk óta az ez évi költségvetést
is, melynek fejlesztési tételeit és a civil szervezeteink támogatását külön kimutatásban csatoljuk. Képviselő- testületünk a falu folyamatos fejlesztése, a civil szervezeteink és a kulturális programok támogatása mellett tudatosan gyarapítja az önkormányzat vagyonát. Ez év februárjában két újabb tulajdont is szereztünk: a gyönyörűen megújuló és bővülő Franciska major mellett, 2 év előkészítés után sikerült megvásárolnunk egy 2615 négyzetméteres területet a magyar államtól, valamint a piaci sátor mögött, a fűrésztelep szomszédságában vásároltuk meg a Molnár család házát. A házvásárlás célja a faluközpont bővítési lehetőségének biztosí2
tása volt.

Ha már a faluközpontról beszélünk, fontos megemlítenem, hogy több tárgyaláson, értékbecslésen és vételi ajánlaton vagyunk túl és
izgatottan várjuk, sikerült-e itt és a falu végén a tervezett munkásszállók helyett a falu érdekeit is szolgáló funkciókat találni az erre
szánt területeknek, épületeknek. Egy uniós pályázat révén 3 főt tudtunk delegálni egy portugáliai útra. E pályázat következő állomása 12 fővel Románia lesz, majd hasonló nagyságú küldöttséggel Macedónia és Horvátország. Várom azok jelzését, akik közösségi munkával eddig segítették vagy ez után segíteni kívánják Sopronkövesdet és legalább egy alap szintű angol nyelvtudással rendelkeznek, és szívesen utaznának! Iskolásaink németesei uniós finanszírozásból Ausztriába utazhattak soproni és kópházi gyerekek
társaságában és a határ túloldalán magyarul tanuló osztrák gyerekekkel találkoztak, reményeink szerint nem utoljára. Hozzánk is
utaztak. Március 15-én véletlenül futottam össze egy majd 50 fős soproni túrázó csoporttal a kápolnánál, akik a játszóterünk,
templomunk megtekintése után a Petőfi szobornál énekeltek, majd a Kotecs szépségeit és a téltemetőt vették sorra. Megfáradva, de
szép emlékekkel gazdagodva költötték el ebédjüket a Fehér Csárdában a program zárásaként. Ők biztosan a jó hírét vitték ennek a
népességben is erősödő falunak, melynek lélekszáma egy év alatt 30 fővel, 1279-re emelkedett és a további építkezőkkel ez a szám
még jócskán gyarapodni fog. Ebből is látszik, hogy Kövesd élni akar! Végül fogadják a lap hasábjain a Pünkövesd programjaink
kedvcsinálóját. Egyben innen is szeretettel köszöntök minden Kövesdről elszármazottat! Remélem, sokat adhatunk nekik és sokat
kaphatunk tőlük! Isten áldja Önöket!
Fülöp Zoltán polgármester
Beruházás megnevezése
Egészségház
Ingatlan vásárlás (Iskola u. 7)
Liliom utcai II. (Közmű, út beruházás)
Liliom utca tó környék rendezése, kültéri bútorok
készítése
Dózsa utca 2 db napelemes közvilágítás
Polgárőrség autó
Pályázati önrész
Egyéb kis értékű eszközök
(CSANA, Védőnő)
Tájház kialakítása (Rákóczi u. 30)
Hársfa utca járda térkövezés
Jókai utcai járda térkövezés
Jókai utca árok betemetés, vízelvezetés

2018. évi tervezett beruházások összesen
180 000 000
15 000 000
70 000 000
5 000 000
1 500 000
1 000 000
10 000 000
319 000
50 000 000
8 000 000
12 000 000
2 000 000
1 500 000

Tűzoltóság előtti járda
Kápolnai út (betonaljak)
Parkoló (Fehér csárda)

6 350 000
41 000 000
3 810 000

Franciska major dülő út
Tartalék
Óvoda elötti járda
Óvoda szélfogó, rámpa, kerítés
Liliom utcai I.( útszélesítés , aszfaltozás)
Bolt előtti parkoló
Vízmű felújítások
Áram kapacítás bővítés (temető, sportöltöző,)
Festés (vendégház, alkotóház, családi napközi)
Hársfa utca fásítás

5 080 000
4 200 000
3 810 000
36 000 000
15 000 000
18 272 000
1 000 000
997 000
3 000 000
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Szervezet neve
Sopronkövesdi Horgász Egyesület

2018. évi támogatás
összege
300.000.- Ft

Sopronkövesdi Nyugdíjas Egyesület

600.000.- Ft

Kövirózsa Kulturális Egyesület

1.478.000.- Ft

Sopronkövesdi Labdarúgó Club

3.300.000.- Ft

Fertőmenti Sportegyesület
(utánpótlás nevelés)

1.300.000.- Ft

Vöröskereszt Helyi Szervezete

175.000.- Ft

Sopronkövesdi Modellező Sportegyesület

175.000.- Ft

Sopronkövesdi Polgárőr Egyesület

860.000.- Ft

Kövesd válaszol

Nagyné Kun Zsuzsanna rovata

Hagyományőrzés, avagy régi hagyományok újra élesztése a Cifraszűr Tánccsoport segítségével

Maráz-Miskolczi Andrea: Nagyon jó rendezvénynek tartom a Cifraszűr Tánccsoport által rendezett
táncházakat. Már többször részt vettünk a rendezvényeken, és alig múlik el, már várjuk a következőt.
Minden korosztály megtalálja benne az önfeledt kikapcsolódást. A gyerekeknek azért tartom jónak,
mert a zene és a tánc egyrészt fejleszti a gyerekek mozgását, a ritmusérzékét, másrészt nekik is nagy
örömet nyújt. A felnőtteknek is nagyon jó program, hisz ki lehet szakadni a hétköznapi
„mókuskerékből”, sok ismerőssel beszélgethet az ember, és egyszerűen kikapcsolódik. Ami még szintén
nagyon tetszik, hogy élőzenés aláfestést adnak a tánchoz a „citerás lányok” és a zenekarok. Az óvodában is van táncoktatás, azt is nagyon szereti a kisfiam, mindig nagyon várja.
Maráz Hunor: Nagyon jól éreztem magam, nem táncoltam most sokat, inkább az Andorral futkároztam, és játszottunk. A Grétit és a Krisztinát is felkértem, de nem akartak táncolni velem. El szoktuk kísérni apát a fellépésekre, és
én is mindig megmutatom apának, hogy mit tanultunk az oviba és Ő is, hogy mit tanultak. Van egy szép táncos ingem, amit a
mama és a papa hoztak nekem Erdélyből.
Németh Baráth Katalin: Mi most először tudtunk elmenni a Táncházba, és reméljük, hogy soksok szerveződik majd. Jól éreztük magunkat, és jó volt látni, hogy mennyire élvezik a lányaink is
a közös táncot, játékot. Nagyon szép dolognak tartom, és részemről támogatom is, hogy a faluban ennyire ápolják a népi hagyományokat és próbálják bevonzani a fiatalokat is. Betelepülőként nekünk nagyon jó alkalom arra is, hogy jobban megismerkedjünk a gyerekes családokkal.
Már nagyon várjuk a következő alkalmat, egy újabb önfeledt, vidám kikapcsolódásra. Én mindenkit arra bíztatok, hogy vegyen részt a „Táncházas” rendezvényeken. Többek között ez is
nagyon tetszik Sopronkövesdben, hogy mindig van valami esemény, program, rendezvény.
Szeretünk itt élni!
Galavicsné Lázár Magdolna: (Simonyi Károly Általános Iskola, Egyházasfalu- Intézményvezető)
Nagy öröm számunkra, hogy közel egy éve vendégei lehetünk a Cifraszűr Tánccsoport táncházának. Minden
alkalomra nagyon készülnek gyerekeink, hisz az élőzene, új arcok, még motiváltabbá teszik Őket a mozgásra. A
felkészült táncpedagógusok változatos mozgásformái, kedves invitálása teljesen aktívvá teszi a táncot szerető
„palántáinkat”. 7-9 nebulónk szedi a lábát, élvezi a népzene, a népdal dallamát alkalmanként legalább 2 órán
keresztül. Amióta részt vehetünk ezeken a foglalkozásokon, más „szemüvegen” keresztül nézik a „Fölszállott a
páva” műsorát. Lelkesebben jönnek a táncszakkörünkre is! A szülők hozzáállása is pozitívan változott: büszkén
nézik a készült fotókon csemetéiket, és van amikor el is kísérik őket Sopronkövesdre. Úgy érzem, hogy ezen
alkalmak hozzájárulnak ahhoz, hogy élővé váljon a ránk bízott hagyomány ápolása és nem nyűg, hanem öröm
a fiatalabb korosztály számára is.
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Forrás: Levéltári dokumentumok és anyakönyvek (Győri Egyházmegyei Levéltár); BALOGH Gyula–SZLUHA Márton: Vas vármegye nemes
családjai. I. Heraldika, Bp., 2011. 343–345.; BEDY Vince: A
győregyházmegyei papnevelés története. Győr, 1937. 218., 253., 264., 304.,
306.; Uő.: A győri székeskáptalan története. Győr, 1938. 88., 467., 469.

Kelemen Dávid rovata

Dongó Mihály

Szent László kápolna
5

Múltidéző

A Múltidéző előző számában kerek száz éves évfordulóról emlékeztünk meg. Ha a kerek évfordulókat nézzük,
májusban egy kétszáz éves jubileum is aktuális lesz. Összeállításunkkal a Kövesden egykor birtokos Dongó-család előtt
is szeretnénk tisztelegni, akik a ma Szent László néven ismeretes agghegyi kápolnát is építtették.
1818. május 27-én hunyt el hollósi Hollósy Mihály kanonok, nagyprépost, káptalani helynök. Győrasszonyfán
született 1747. szeptember 17-én. Nemes származású volt; szülei, Hollósy Ádám és a kövesdi születésű Dongó Katalin 1729. november 18-án kötöttek házasságot a kövesdi templomban. Hollósy Mihály 1766 és 1769 között a győri szeminárium növendéke volt.
Pappá szentelése után 1771-ben noszlopi plébánossá nevezték ki. Később püspöki titkár, vasvári tiszteletbeli kanonok, 1781-ben
győri kanonok lett. 1794-ben soproni főesperes, a Szentháromságról nevezett váradi szentpéteri címzetes apát; 1801-ben székesegyházi főesperes, 1806. február 8-án nagyprépost; Vilt József püspök halála után 1813-ban káptalani helynök. A bácsai egyházi nemes
szék (a győri székeskáptalan egyházi nemeseinek széke) főispánja is volt 1806-tól, hivatalába azonban nem iktattatta be magát.
Hetvenegy éves korában halt meg Győrben, 1818. május 27-én.
Hollósy Mihály unokatestvére, Dongó (Donghó) Mihály is magas egyházi méltóságra emelkedett. Nemes származású volt,
szintén a Dongó-család leszármazottja. Héderváron született 1737. július 26-án. Édesapja a kövesdi születésű Dongó Ferenc (sz.
1702), édesanyja Olischer Terézia. Az ifjabb Mihály a teológiai stúdiumot a győri szemináriumban végezte el 1753 és 1758 között,
1759. augusztus 19-én szentelték pappá. Pályája fokozatosan ívelt felfelé: 1768-ban vasvári, 1769-ben győri kanonok lett, 1771-ben
pápai, később székesegyházi főesperes és Szent Péter és Pál apostolokról nevezett tatai címzetes apát, 1782-ben őrkanonok. Néhány
évig (1769 és 1772, illetve 1780 és 1786 között) a győri szeminárium igazgatója is volt. Győrben hunyt el 1803. május 30-án, hatvanhat éves korában. Június 1-jén helyezték örök nyugalomra, a temetési szertartást unokaöccse, Hollósy Mihály kanonok végezte.
Dongó Mihály végrendeletében a győri szemináriumot tette általános örökösévé. Hagyatéka a negyedik számú bástyán található
kertből és házból, a bástya alatt fekvő két kazamatából, húszezer forintból és tekintélyes, körülbelül kétezer kötetes könyvtárából
állt. Mint őrkanonok, balonyi birtokán templomot építtetett és plébániát szervezett. Érdekesség, hogy Dongó Mihály portréján
Szent László királyunk koponyaereklyéjének ábrázolása is látható. A XVIII. századi festmény eredetije magántulajdonban van,
reprodukcióját a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtárban
őrzik.

Bölcsődei élet

A bölcsődei élet is mozgalmassá vált, ahogy beköszöntött a tavasz. Már alig vártuk, hogy a napsütésben és madárcsicsergésben indulhassunk a szabadba. Ezeken a vidám délelőttökön a kinti gyümölcsfogyasztás mindenkinek meghozta az étvágyát.
A kellemes időben bevonatoztunk Sopronba, ahol tettünk egy sétát és az állomáson megnéztük a
régi gőzöst is. A gyerekek nagyon izgatottak voltak, és mosolyogva mesélték az átélt eseményeket
délután a szülőknek. A soproni kirándulás kis létszámban történt, mert sajnos az évszakváltás miatt
többen lebetegedtek. Az elmúlt időszakra jellemző volt a kis létszám, de reméljük a jó idő beköszöntével mindenki újra egészségesen folytatja a színes hétköznapokat.
Az első tavaszi ünnep, március 15-e. Erre az alkalomra zászlót készítettünk, huszárokat színeztünk és az ünnephez kapcsolódó
dalokkal ismerkedtünk. Az ünnep előtti napon kisétáltunk a Petőfi szoborhoz és figyelemmel kísértük a műsor nagy részét. Amit a
gyerekek is izgatottan figyeltek.
Ezt követően pedig a mindennapjainkat a „nyuszi – várás” töltötte ki. A gyerekek hihetetlen lelkesedéssel várták a húsvétot.
Ennek fényében tojást festettünk, különböző dalokkal, mesékkel
ismerkedtünk. Sokat énekeltünk, festettünk, színeztünk. A húsvét előtti napon egy nyuszis játékkal kedveskedtünk a gyerekeknek. Az elrejtett tojásokat és csokikat kellett megkeresni. Mindenki ügyeskedett a játék során és a talált meglepetéseket hazavihették. Délelőtt volt alkalmunk nyuszit is simogatni, mert az
egyik bölcsis gyerkőcünk édesanyja behozta házi kedvencüket.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Mezei Henriettnek a nyuszival töltött délelőttöt. A gyerekeknek hatalmas élmény volt, hogy
simogathatták és figyelhették a pihe puha állatot.
A húsvéti ünnepkör után, áprilisban érkezett hozzánk a fotós.
Ami újdonság, hogy elsősorban nem beállított fotókat készített a
gyerkőcökről, hanem pillanatképeket.
Április végétől pedig készülődtünk az anyák napjára. A gyerekekkel közösen elkészített ajándékkal kedveskedtünk az édesanyáknak, nagymamáknak.
Jelenleg nyolcan járnak Hozzánk, de a következő hónapokban folyamatosan jönnek majd az újabb gyermekek. Beiratkozásra továbbra is személyesen van lehetőség 8-12 óra között a bölcsődénkben. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Keresztény Éva
Gyulai Pál: Édesanyám neve napján
Keresek virágot,
Pirosan, fehéret,
Bokrétába kötöm,
S odaadom néked.
Nem is kívánok én
Érette egyebet,
Csak hogy, édesanyám,
Ölelj meg, csókolj meg.
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Óvodai élet

Mesés hagyományunk

„Aki látott már mesehallgató gyereket és felnőttet, annak feledhetetlen élmény, hogy
a mese hallgatói egyfajta révületben élik át a hallgatott meséket. Valószínűleg nem azon merengnek, hogy vajon igazak-e a mese állításai, hanem épp annak bizonyosságában vannak,
hogy ez csakis úgy történhetett, ahogy a mesemondó mondja.”
(Boldizsár Ildikó)

Ebben a nevelési évben immár 4. alkalommal tartottuk meg a „Mesés délelőtt” elnevezésű
területi vetélkedőnket. A környékbeli óvodások közül idén a sopronhorpácsi és a zsirai gyermekek látogattak el hozzánk. Ezen a
napon az óvodások ismét az Alkotóházat vehették birtokba. Igazi, ízlésesen feldíszített színpadon elevenedtek meg a mesék.
A sopronhorpácsi ovisok lehengerlő stílusban adták elő „ A rátóti csikótojás” című mesét, a zsirai gyerekek „ A béka, a kolbász és
az egér” népmesével bátran szerepeltek. Óvodánkból a Maci csoportosok jóvoltából vidáman elevenedett meg „Zsiga és Csipet”
története. A Süni csoportosok „Az elveszett kiscica” című aranyos mesét dramatizálták el ügyesen. A Sünisek közül Varga Szófia
egyedül is szerepelt, nagy átéléssel adta elő „ A csillagszemű juhász” c. mesét. Sőt, még a legkisebb Nyuszisok is felbátorodtak, és
kipróbálták a világot jelentő deszkákat, egy-egy frappáns mondókát előadva.
A mese nagyon fontos szerepet játszik az óvodai életben, a legtöbb kisgyermek leginkább az állatos meséket kedveli. A nagyobb
lányok a királylányos történeteket hallgatják szívesen, míg a fiúk élvezik a humoros fordulatokkal átszőtt mesét. Gyakran mesélünk kitalált történetet is, illetve egy-egy mesébe szívesen beleszőjük az adott csoport gyermekeit, aznap megélt eseményeket. A
gyerekeink ezt szeretik leginkább. A délutáni pihenés alkalmával előkerülnek a folytatásos történetek is, ami nagyon jól fejleszti a
gyermekek auditív memóriáját, akusztikus figyelmét.
A mesés délelőttre nagy lelkesedéssel és izgatott várakozással készültünk: mind a gyermekek, mind a felnőttek. Amikor megtörténik a mesekiválasztás, a gyerekek saját maguk választhatnak szerepet, úgy tapasztaljuk, hogy egyre inkább vállalkoznak az önfeledt
játékra, szívesen „színészkednek”.
Idén is nagyon tartalmas délelőttöt tölthettünk el együtt, örültünk egymásnak, a szép magyar meséknek, annak, hogy méltó módon, óvodás gyermekekhez közel állóan emlékeztünk meg a költészet napjáról.
Kívánjuk, hogy minden gyermek, otthon is megtapasztalja, átélje a szabad örömtől született mesét! Minden egyes nap!
Hidegséginé Horváth-Pálla Barbara
óvodavezető helyettes
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Iskolai élet

Győri Edit iskolaigazgató

Kedves Olvasó!

Másfél hónap telt el az előző lapszám óta, ami nagyon gyorsan elszaladt, mert iskolánk megint gazdag volt eseményekben.
Még a farsang láza el sem múlt, mikor már javában készülődtünk a gyerekek másik kedvenc eseményére, a 24 órás
kosárra. Iskolánk kedvelt hagyománya ez már évek óta. Az idén a gyerekek és a tanár csapat mellett ott volt a tavalyi
8. osztályosok csapata is, akik erre az alkalomra „szabadságot” is kértek az iskolájukból. Napközben a kisebbek nagy érdeklődéssel
követték a nagyok játékát. Ebben az évben vendégeink is voltak. A Soproni Sólymok Sportegyesület kerekesszékes kosárlabda
csapata. A rövid bemutatkozás és játék után, amit a gyerekek ámulattal figyeltek, hamarosan maguk is kipróbálhatták, hogy milyen
kerekesszékkel kosarazni. Igen vidám hangulatban teltek ezek a percek, mert bizony hamarosan kiderült, hogy azok a székek, amit
a fiúk már gyakorlott mozdulatokkal forgattak, nem is mindig azt csinálják, amit a benne ülők gondolnak. Ennek is meg van a
technikája. A labdák bizony többet voltak a parketten, mint a levegőben. A jó hangulathoz még a szülői munkaközösség tagjai és a
helyi vállalkozók is hozzájárultak, finom vacsorával, édességekkel és gyümölccsel. Ebben a napban midig az a legjobb, hogy együtt
vagyunk, hogy tényleg megvalósul, nem a győzelem, hanem a játék a fontos. Ha valaki megsérül, vagy elfárad, néha éppen egy
másik csapat tagja segít túlvészelni a nehéz perceket. Eggyé kovácsol bennünket a játék, miközben mozog diák és tanár, és valamennyien jól érezzük magunkat. A végeredmény 1926 kosár és a Kékek győzelme. Remélem, hogy jövőre újra találkozunk!
Február és április között került megrendezésre a legtöbb tanulmányi verseny is. Már több verseny is lezajlott és szép eredményekről számolhatunk be.
A „Kis kövirózsák” ezüst, a „Nagy kövirózsák” arany minősítést szereztek a „Fújdogál a szél” nemzetközi népdaléneklési versenyen
és mindkét csapat aranyat hozott el a Barsi Ernő, illetve a „Tiszán innen Dunán túl” országos népdaléneklési versenyen is. Amelyen továbbjutók is, így drukkolhatunk nekik a megyei versenyen. Köszönjük a lelkes csapatnak, Kriszta néninek és a segítő szülőknek.
A meseismerő versenysorozatban is egyre feljebb menetelnek diákjaink. Február 6-án három csapatunk jutott tovább a kerületi
versenyre és március 9-én hét csapat közül mindhárom csapat tovább jutott a területi versenyre. (Kovács Annadóra, Raffai Benedek, Szabó Lilien, Péter Richárd, Lang Hanna, Hajas Léna, Szabó Réka, Szamosi Milán, Földesi Bendegúz, Ratkovics Zsófi, Zoltay
Zétény, Varga Gergő,).

A mezei futóverseny körzeti versenyét hidegben rendezték Fertődön. Két tanulónk jutott tovább a megyei versenyre: Tóth Mónika
az 5. és Mihalicz Kati a 8. osztályból. Kati sajnos beteg is lett, így a megyein nem tudott indulni, Mónika azonban kis termete ellenére is szépen teljesített és a megyei közép mezőnybe futott be.
Minden évben nagy kihívás a nagycenki „Agypárbaj” matematika verseny. Az idén különösen szépen szerepeltek tanulóink. Évfolyamonként osztottak helyezéseket és Galavics Zsóka a 2. osztályosok közül elhozta az aranyérmet, Zoltay Zétény a 3. osztályosok
között ezüstöt szerzett, és ugyancsak II. helyezett lett Szamosi Milán a 4. osztályosok között. A hagyományosan megrendezett versenyen most először adtak ki vándorkupát, amelyet az összesítettben legjobb eredményt elért csapatnak adnak. Rögtön el is hoztuk
a szép kupát és reméljük, hogy jövőre is sikerül megtartanunk. Köszönjük a versenyzőknek és felkészítő tanáraiknak.
Lezajlott a továbbtanulás és a felvételi vizsgák is. Öt tanulónk írt írásbeli felvételi vizsgát, és ezek többnyire jól sikerültek, úgyhogy
reméljük, hogy tanulóinknak sikerül bejutni az elsőként megjelölt középiskolába. Legközelebbi számban már erről is be tudok
számolni.
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A kora tavaszi időszak egyik jelentős eseménysorozata a leendő elsősök megismertetése az iskolával.
Ennek keretében rendeztünk nyílt tanítási napot, melyre természetesen a mostani diákjaink szüleit is vártuk. Az alsóban sokan
kíváncsiak is voltak gyermekeikre. A felsőben már kevésbé mondhatjuk ezt el, hiszen csak az 5. osztályban volt érdeklődő, ott is
összesen csak három szülő nézett meg egy-egy órát. A sorozat következő része volt, amikor a leendő elsősök szüleinek tartottunk
nyílt órát a mostani 1. osztályban, majd én mutattam meg az iskolát és mondtam el az általános tudnivalókat az iskolánkban folyó
oktatásról. Ezután pedig a szülők a leendő tanító nénivel beszélgethettek. Ezek után pedig három napon, egy-egy órában a kis lurkóknak volt „ovisuli”. Nagyon ügyesek voltak és volt aki már nem is akart többet az oviba menni. A felső tagozatból többen is
jelentkeztek, hogy cserélnének velük.
Nagy esemény volt László Gyula látogatása is az iskolában, amelyet nagyon élveztek a gyerekek. Már előre készültek rá, megismerkedtek a tv-ben leadott interjúkkal. A bemutatóba Gyula bevont kicsit és nagyot, még a tanár nénik is zsonglőrködtek. A végén
fényképezkedés és autogram osztás volt soron, amelyre sorba álltak a gyerekek. Emlékezetes program volt, remélem találkozunk
még vele.
A tavaszi szünet gyorsan eltelt. Április 9-én remélhetőleg hagyományt teremtettünk egy kiállítással. Négy ügyes felsős tanítványunk mutatja be rajzait először az iskola aulájában, majd a hónap második felében az Alkotóházban is. Költészet napi szavalóverseny, egy újabb operett látogatás Budapesten, és osztrák iskolalátogatás volt a hónap további programja. (Egy pályázatba sikerült
bekapcsolódnunk, ami lehetővé tette, hogy Burgenland területén olyan osztrák és magyar gyerekek vegyenek részt egy közös programon, akik tanulják egymás nyelvét. Reméljük, hogy a kapcsolatokat sikerül tovább is építeni és újabb lehetőségeket kiharcolni
gyermekeinknek.)
Lelkesen készültünk a Fürge lábak sportversenyre Kópházára, és a területi duatlon is itt volt hamar. Érdekes programnak ígérkezik
a hamarosan megvalósuló digitális témanap is. Szóval már most lehet látni, hogy lesz miről beszámolnom a következő számban is.
Cikkeim végén szeretnék egy sorozatot indítani: A TANÁR IS EMBER címmel. Célom az lenne, hogy – mivel tanáraink nem
sopronkövesdiek - a falubelieknek is legyen lehetősége kicsit jobban megismerni az itt tanító kollégákat, hiszen életük nagyobb
részét ők is itt élik.

A tanár is ember

Kámánné Frühwirth Gabriella vagyok a mostani 1. osztályosok osztályfőnöke. Második éve tanítok iskolánkban. Zalaegerszegen
születettem. A tanítóképző elvégzése után a Bocföldei Körzeti Általános Iskolában helyezkedetem el és ott tanítottam egészen addig, amíg Sopronkövesdre nem jöttem. Az eltelt évek alatt elvégeztem a rajz szakot is, mivel igen
közel áll hozzá ez a terület. Művészeti iskolában tanítottam, így a kézműves foglalkozások tartása a
mindennapok része volt. - Ezeket már mi is látjuk, mivel mostani osztályában a szülők bevonásával,
sok szép dolgot készítettek már-.
Csaba fiam a Műszaki Egyetem építő szakán végzett és már Budapesten dolgozik, kisebbik fiam
Balázs pedig még a Műszaki Egyetem villamos mérnöki szakán tanul. A fiúk kiröppenésével úgy
döntöttünk, hogy ideje lakhelyet váltani, hiszen ekkor már férjem évek óta Ausztriában dolgozott és
a család kétlaki életet élt. Ezt mindenképpen szerettük volna felszámolni. Hidegségen vásároltunk
telket és belekezdtünk egy régi ház teljes felújításába. Ez még mindig folyik és én is kiveszem a
részem a munkából. Emellett van egy gyönyörű kutyánk, akivel a környéken sétálva folyamatosan
felfedezzük a vidéket. Szeretünk itt lakni, tetszik ez a vidék és egyre jobban megismerjük Sopronkövesdet is. Ennek ellenére a bocföldei házunk is meg van még, ahová rendszeresen hazajárunk, hiszen a szüleink még ott vannak, és őket is rendszeresen látogatjuk.
Hobbijaim között a kézműveskedés, a kirándulás, a kertészkedés a legfontosabbak. Szeretek itt tanítani, és remélem, hogy a tananyag mellett tanítványaimnak át tudom adni mindazt, amit még szeretek.
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Egyház

Zarándoklat a győri Könnyező Szűzanyához
2018. március 16-án reggel 6 órakor immár nyolcadik alkalommal kelt útra Sopronkövesdről egy 32 fős zarándokcsapat, hogy a Kisalföldet három nap alatt gyalogszerrel átszelve érkezzen meg a győri bazilikába, a Könnyező
Szűzanya kegyképének búcsújára. Csapatunk sopronkövesdi és környékbeli zarándokokból állt, legtávolabbi zarándoktársunk, Bakó György, a felvidéki (Nyitra városától délkeletre fekvő) Kalász községből érkezett. A reggeli áldást követően
hidegben, szakadó esőben gyalogoltunk. Délután Kapuváron tartottunk pihenőt, ahol Radó Tamás plébános atya invitált bennünket a Szent Anna templomba, ahol keresztutat imádkoztunk. Délután 5 órára érkeztünk Osliba, itt dr. Szaradits József plébános atya által bemutatott esti szentmisén vettünk részt. A szállás a kultúrházban volt, az
önköltséges vacsorát a helyi vendéglőben fogyasztottuk el, ezt követően a megtett 40 km
fáradtságától mindenki hamar nyugovóra tért.
Március 17-én, szombaton reggel hat órakor
indultunk. Az aznapi, kb. 40 km-es táv felét
szintén esőben tettük meg, így kifáradva érkeztünk Börcsre. Itt Winkler Zsolt plébános
atya és lelkes vendéglátóink már ismerősként
fogadtak mindenkit. A szállás az erdei iskolában, kényelmes, tiszta körülmények között,
ágyban volt. Az esti szentmisét követően vendéglátóink igazán kitettek magukért, ízletes
vacsorával készültek.
Vasárnap, március 18-án, reggel hatkor indultunk, és havazásban, de kényelmes tempóban, fél 10-re értünk a győri bazilikához. A bazilika plébánosának, Bognár István
atyának köszönhetően a szentélyben kaptunk helyet a délelőtt 10 órai ünnepi szentmisére. Gyalogosan a sopronkövesdieken
kívül csak Hegykőről és Vénekről érkeztek zarándokok. A szentmise végén a hívek és a zarándokok a Könnyező Szűzanya kegyképéhez vonultak, ahol hálát adtak azért, hogy az idei évben is eljuthattak a Szűzanyához.
A közel 100 km-es gyaloglás fizikailag ugyan fárasztó volt, az időjárás sem volt kegyes hozzánk, de a menet közbeni rózsafüzér,
keresztút, Úrangyala imádságok, vagy éppen a természet csendességében való elmélyedés egyedülálló lelki feltöltődést jelentett.
Hála legyen a Szűzanyának! Köszönet a vendéglátóknak és a résztvevőknek! Legközelebb találkozunk a május 23-án induló
mariazelli gyalogos zarándoklaton!

Kovács Lászlóné Zsuzsa zarándok elbeszélésé alapján lejegyezte dr. Barkó Péter. A fotókat Galavics Péter zarándok készítette.
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Anyák napját a világ minden pontján jeles napként tartják számon. Íme egy kis ízelítő, hogy is ünneplik más kultúrákban:
Amerikában ez a nap hivatalosan is nemzeti ünnepnek számít- de sajnos mára nagymértékben elanyagiasodott: a
boltok hetekkel előtte megtelnek az ilyenkor szokásos csecsebecsékkel és ajándékokkal. Ezen a napon foglaltak a
telefonvonalak, az éttermekbe pedig hetekkel előbb kell asztalt foglalni, hiszen egyik gyerek sem szeretné, hogy az anyja ezen a
napon a konyhában dolgozzon.
Ausztráliai hagyományoknak megfelelően mindenki szegfűt visel a ruháján: a színes szegfű azt jelképezi, hogy az illető édesanyja
még él, a fehér szegfűvel pedig az elhunyt szülő előtt tisztelegnek. Az ausztrálok nem csak saját édesanyjuk előtt tisztelegnek e
napon, hanem nagyanyjuk és azon nők előtt is, akik az anyjuk mellett gondozták őket. Ezen a napon a gyerek a tisztelete jeleként kényezteti a szeretett asszonyt: ágyba viszi neki a reggelit, ajándékokkal és süteményekkel halmozza el.
Indiában alig egy évtizede vált népszerűvé. Mostanra a legkisebb falvakban is megemlékeznek az anyákról, de Delhiben van a legnagyobb az ünneplés. Ilyenkor az éttermek különleges ajánlatokkal szolgálnak vendégeik számára és az ajándékboltok is megtelnek
apróságokkal.
A modernizációnak köszönhetően az arab országokban is egyre kedveltebb ünneppé válik az anyák napja. Bár kultúrájukban sokáig a nő személye alacsonyabb rendűnek számított, mint a férfiaké, mára a nemek közötti megkülönböztetés háttérbe szorulásával ez kezd megváltozni. Nem véletlen, hogy ezen a napon a gyerekek nem csak tiszteletüket fejezik ki anyjuk és más szeretett
asszonyok iránt, hanem ez egyfajta alkalom is arra, hogy az anya és gyermek közötti feszültségeket feloldják, javítsanak kapcsolatukon. Az arab világ legtöbb országában az anyák napját a tavasz első napján, azaz március 21-én ünneplik.
Mexikóban az anyák napját: május 10.-én egy színes kavalkáddal ünneplik. A gyerekek már egy nappal előbb hazatérnek a családi
házba, hogy felkészüljenek az édesanyák megünneplésére, ajándékokkal halmozzák el őket: a kicsik saját készítésű, a nagyok vásárolt ajándéktárgyakkal kedveskednek, dalokkal és versekkel szórakoztatják édesanyjukat. Hagyományos mexikói ünnepi vacsora a
kukorica lepény, és az „atole”, egy kukorica alapú, sűrű ital. Mexikóban azonban nem csak az édesanyákat ünneplik ezen a napon:
itt fontos egyházi esemény is, amikor Szűz Mária előtt róhatja le kegyeletét minden hívő. Így a latin-amerikai ország anyák napi
programjának elmaradhatatlan része az istentisztelet.
Írországban Angliához hasonlóan az anyák napja a keresztény böjti hónap negyedik vasárnapjára esik. Náluk anyák napja eredeti
hagyományát az táplálta, hogy a szegény falvakból származó gyerekeket a városokba küldték dolgozni, és ezek a gyerekek csupán
évente egy szabadnapot kaptak. Ekkor visszazarándokoltak szülőházukba és az út mentén összeszedett virágcsokorral köszöntötték
anyjukat. Az ipari forradalom után természetesen a szokás átalakult, de a gesztus még mindig ugyan olyan erősen él az ír kultúrában.
Sopronkövesden az elmúlt években új hagyomány született: idén harmadik alkalommal az édesanyák ünnepén kerülnek fel az óvoda és bölcsőde közötti téren felállított, Kottrik Zoltán fafaragó művész által készített Életfára az előző évben született gyermekek
neveivel az újabb falevelek. Ezzel a jelképpel köszönjük meg az édesanyáknak, családoknak, hogy újabb kis élettel gyarapították
településünket. Bízunk benne, hogy a leveleken szereplő gyermekek akkor is kötődni fognak szülőfalujukhoz, ha a világ bármely
országába sodorja őket az élet.
2018-ban Életfa levelet kapnak:
Péntek Zalán
Reinhoffer Alex
Musatics Nimród
Keresztes Csenge
Kollár Csenge
Csetényi Krisztina Dóra
Kerekes Dominik
Pete-Pikó Hédi
Horváth Bence

Reisz Lajos
Mentes Dorottya
Török Laura
Kazinczy Boglárka
Hadarics Olivér
Gazsó Kristóf
Varga Celesztina
Kiss Lívia
Kiss Otília

Szeretettel gratulálok a családjaiknak. Virágh Imréné Kati védőnő
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Egészség

Anyák napja a világban és itthon, Sopronkövesden

Recept

Egészséges, házi készítésű müzli szelet
Hozzávalók: 1 bögre zabpehely, 1 bögre kókuszreszelék,
1 bögre mazsola, ½ bögre búzacsíra, ½ bögre szezámmag, ½ bögre napraforgómag, ½ bögre tökmag,
½ bögre méz, 1/3 bögre barna cukor, 12,5 dkg vaj
Elkészítés:


Tegyük egy serpenyőbe a zabpelyhet, a kókuszreszeléket, a búzacsírát, a szezámmagot, a napraforgómagot és a tökmagot,
majd közepes lángon addig pirítsuk, amíg aranysárga nem lesz. Ezután vegyük le a tűzhelyről és keverjük bele a mazsolát is.
 Közepes hőfokon, keverés mellett főzzük össze egy kis serpenyőben a vajat, a mézet és a cukrot, amíg a cukor egészen fel nem
olvad (ez körülbelül 3-4 percet vesz igénybe). Ezután vegyük magasabbra a lángot és forraljuk fel az egész masszát, majd vegyük
alacsonyabbra a hőfokot, és kevergetés nélkül főzzük körülbelül 7 percig. Vegyük le a tűzről és adjuk hozzá a magvakat. Keverjük
el egyenletesen a mézes masszát a magokkal.
Tegyük a keveréket egy tepsibe és egy kanál segítségével oszlassuk el egyenletesen. Ezután hagyjuk kihűlni, majd vágjuk fel téglalapokra. Maximum 7 napig tároljuk fóliával bélelt légmentes dobozokban.

Túra

Egy túra margójára…
Téltemető túra március 15-én Sopronkövesden
Sopronkövesd, csak 20 km-re van Soprontól, minden utazó jövet –menet átutazik ezen a településen, de csak kevesen állnak meg, megnézni azt a sok kincset, amit a települést rejteget. Azaz nem is rejteget, hiszen úton- útfélen
csodás szobrokkal találkozhatunk, az amúgy is rendezett
faluban. A Soproni Postás természetjárók tagjaként járjuk
az ország minden részét, már évek óta célunk, hogy a
környékünket is úgy keressük fel, mintha turisták lennénk. Egész más szemmel nézzük a világot. Tavaly egy
kisebb csapattal, csatlakoztunk a decemberi Holdfénytúrához, és elvarázsolt minket a karácsonyi hangulat, a település, a túra hangulata, már akkor azt mondtuk, hogy ezt mindenkinek látni kell. Ezért tavasszal, ami idén ugye késett egy kicsit,
eljöttünk a Téltemető virág nyílására tervezett kirándulásra. Turista társunk Horvát Józsefné Saci, a férje révén élt rövid ideig
Sopronkövesden, fiatalasszony korában. De mint jó házigazda mutatta be nekünk a falut. Kicsit irigykedve álltunk meg a Lurkóligetnél, és csodálattal néztük a sok szép fából faragott alkotást, amivel egész utunk folyamán találkoztunk. Minden bizonnyal
Kottrik Zoltán, fafaragónak is köszönhető, aki a falu támogatásával vezeti évek óta a nyári alkotótábort, ami által új alkotásokkal
gyarapszik a falu. Március 15-e lévén gyertyát gyújtottunk a Petőfi szobor előtt és egy-két forradalmi dalt is énekeltünk egyik
turista társunk vezetésével. Majd tovább mentünk az Agghegyre, a Szent László kápolnához, ahol a téltemető virágok sokasága
fogadott minket, meseszép volt. Útközben a szőlőben dolgozó embereket köszöntöttük és ők kedvesen intettek vissza nekünk. A
kápolnánál megállva, Mihócza László jött oda hozzánk és mesélt egy-két kedves történetet. A megkonduló harangszóra, vagy a
vidám hangoskodásunkra, de a hegyen dolgozó Fülöp Zoltán polgármester úr is köszöntött minket. Olyan érzésünk volt, mintha
régóta ismernénk egymást, a barátságos kézfogás, a kedves invitálás, jó érzéssel töltött el bennünket. Köszönet Pék Zoltánnénak,
aki a kedvünkért kinyitotta a templomot, Mihócza Lászlónak és természetesen a polgármester úrnak, hogy egy nagyon kellemes
napnak voltunk a részesei. Jó volt látni, hogy van gazdája a településnek, maradjon ez sokáig így mindenki megelégedésére.
Köszönjük ezt a kellemes napot, máskor is jövünk!
Szántóné Vörzsönics Erzsébet, Soproni Postás Természetjáró Szakosztály vezetője
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Leves recept:
70 dkg salátaboglárka levél, 2-3 ek olaj, 3 gerezd fokhagyma, 2 újhagyma, só, 1 dl tejföl, 2 ek liszt, fűszerecet
Az átválogatott salátát, megmossuk. Az olajban megdinszteljük a karikákra vágott újhagymát, majd a zúzott fokhagymát is. Felöntjük vízzel, sóval ízesítjük, majd felforraljuk.
Ha a víz felforrt, belerakjuk a salátát, pár percig főzzük. Közben a
tejfölből és a lisztből habarást készítünk, felöntjük vele a levest. Hagyjuk összeforrni, majd fűszerecettel ízesítjük. Tálalhatjuk kockákra
vágott rántottával, vagy csíkokra vágott palacsintával.
Jó étvágyat!
Különleges népi elnevezése az arannyal versengő. Amikor a szupermarketek nem kínálták polcaikon, minden nap saláták tucatjait, az
első vadon megjelenő salátának az értéke jó eséllyel versengett az aranyéval …
Kazinczy Péter rovata
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Kertész

A salátaboglárka ( Ranunculus ficaria L.) apró, jelentéktelennek tűnő, lágyszárú őshonos növény, amelynek 2-3 cm
átmérőjű, kerek, napsárga virágai márciustól június elejéig nyílnak. Szívesen tenyészik nedves réteken, patakok, vizes
árkok partjain, ahol elegendő nedvességhez és nitrogén tápanyaghoz jut. Levelei fényeszöldek, kopaszak. Különleges
ismertető jele, hogy a gyökérágai között apró gumói fejlődnek, amelyeket a nép Isten búzájának nevez. Számos népies
neve közül a legismertebbek: búzaeső, aranyverselő, vagy aranyfű de tévesen nevezik madársalátának és galambbegy
salátának is. Aranyló virágai fakadáskor fényesen csillogóak, a nektáriumok mellett, ezzel is csalogatva a beporzását
végző rovarokat. A virágok hidegben, borús időben becsukódnak, de napos időben is aludni térnek délután öt óra körül, hogy
másnap délelőttig ne is nyíljanak ki.
A népi gyógyászatban nagy jelentősége volt, ugyanis olyan kellemetlen betegségek kiváló gyógyszere, mint az aranyér, vagy a skorbut.
A népetimológia egyrészt a növény formai tulajdonságai alapján vont le következtetéseket a növény hasznáról - például a gumós-göcsörtös gyökérzet miatt,
melyek az aranyeres duzzanatokra emlékeztetnek, úgy vélték, ez a növény ennek a betegségnek a gyógyítására való, és valóban! A mai fitoterápiás könyvek
és a homeopátia is, ezen növény kivonatait használja a kellemetlen panaszok
enyhítésére. Másrészt, a virágok sárga színe - és a napfénnyel kapcsolatos aszszociációk miatt ennek a növénynek a nevében több helyütt szerepel az arany
szó.
Eurázsiában, Észak-Afrikában elterjedt növény egyik neve például a
golyvarontófű, mely arra utal, hogy a nagy duzzanatokat, golyvákat, szemölcsöket gyógyították a salátaboglárka leveleinek frissen préselt levével, teájával is.
Magyar nevében a „saláta” előtag nem véletlen, amint előbújnak az első hóvirágok tavasszal, a salátaboglárka is fejlődésnek indul, és elkezdi hajtani Cvitaminban gazdag leveleit. Ezeket a leveleket még virágzás előtt begyűjtve
értékes méregtelenítő és vértisztító saláta-alapanyaghoz juthatunk . Virágzás után a levelek keserűvé válnak, egyre nagyobb menynyiségben felhalmozódik bennük egy nyálkahártyát izgató anyag, ami az arra hajlamosaknál bőrkiütéseket, hólyagokat okoz.
Főzhetünk belőle levest is, mint ahogy ezt Svédországban teszik, de itthoni receptek is akadnak, hiszen ezt a virágot a bábakalács,
és a réti bakszakáll mellett már a tizenhatodik századi herbáriumaink is tápláléknövényként említik. Virágbimbóit a kapribogyóhoz
hasonlóan is eltehetjük ( a ki nem nyílt bimbókat ecetben felfőzzük, majd legalább egy hétig érleljük), a sarjgumókat a virágzás
után, zöldségként megfőzve fogyaszthatjuk. Készíthetünk belőle főzeléket is, a spenóthoz hasonlóan.

Időgép

BERVA MOPED TÖRTÉNETE
Ezennel eljutottam motor gyűjteményem utolsó, kedves darabjához, a Bervához. Mai generációk már nem
is hallottak erről a magyar gyártású kis mopedről. Pedig az 50-60-70-es évek kedvelt motorja volt. Főleg a
hölgyeknél volt elterjedt. Kövesden Inczédi Zsuzsa motorozgatott vele. Abban a korban, nagy előrelépés
volt a közlekedésben egy ilyen jármű. Vonat és busz nagyon ritkán járt. A fiatalok, csapatokba verődve
több száz kilométeres túrákat szerveztek. Főbb célpontok, Csehország, Lengyelország, NDK, Erdély, Bulgária tájai voltak. Ez akkora szám volt, hogy a sajtó, főleg az Autó Motor, rendszeresen beszámolt róla. Jó
magam is túrázgattam ilyen csapatokkal. Főleg motorversenyekre jártunk. Akkoriban az volt a nyugat. Láthattuk a külföldi sztárokat, Agostinit, Phil Ridert, Szabó Lászlót, Kuruc Györgyöt. Elképesztő öröm volt, mikor ilyen mezőnyben, egy magyar versenyző győzött. Fantasztikus motorosok voltak. Még ma is megdobogtatja az ember szívét. A technikai hátrányukat tehetségükkel pótolták. Ott láthattuk, hol tart a német, angol, svájci technika. Ennyi bevezető után, foglalkozzunk főhősünkkel, a
BERVÁVAL. Hogyan, miért, hol, született meg ez a kis moped. Környező országok kerékpár gyárai, túltermelésbe kerültek.
Nem tudták eladni termékeiket. Átálltak moped és robogó, gyártásra. NDK Simson, németek NSU, osztrákok Puch gyártmányokat kezdtek forgalmazni. Ezt követtük mi is. Tünde, Panni, és Berva típusokkal. Persze ez nagyon komoly ipari, technikai, szellemi, gazdasági feladatokat rótt az országra. Ezen gyártások 1958-as években kezdődtek Csepelen, Székesfehérváron, az egri Finomszerelvény gyár felnémedi üzemében. Az itt található Berva völgyről lett a kis moped elnevezve.
Típus: VT – 50
Löket : 48 cm 3
Furat : 38-43 mm
Telj: 1,7 LE
Ford : 5400 f/p
Porlasztó: egyfúvókás tűszabályzós.
6 v – os mágnesgyújtás.

Régi motorokkal foglalkozó írásaimmal emléket szerettem volna állítani az elmúlt 60 év magyar és keleti blokk motorgyártásának ipartörténeti emlékeinek. Múlt nélkül nincs jövő. Itt olyan értékek születtek, amik előre vitték a fejlődést. Magyar fiatalok
büszkék lehetnek elődeik tevékenységére. 1956-ban Pannoniával körrekorddal 24 órás versenyen világbajnok lett a Bol D’ Oron,
Reisz János és Kurucz György.

Gyűjteményem bemutatását ezennel befejeztem, megköszönöm az olvasók kedves visszajelzéseit, személyes
látogatásaikat.
KÖN napokon még láthatják motorjaimat.
Inczédi Tibor rovata

Berva Moped szerelés alatt
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Gombák

Kucsmagombák
A gombák ugyanúgy, mint a növények és állatok a környezetünk fontos részei, melyet óvnunk és védenünk
is kell. Az erdőt járva az ismert fajokat gyűjtsük, amit pedig nem ismerünk, ne rugdossuk fel! A gombát legjobb, ha szellős kosárba szedjük, ne használjunk műanyag zacskót, mert könnyen összenyomódik, befülled.
A befülledés következtében a gombában található fehérje bomlásnak indul, a bomlástermék mérgezést okozhat.
Kucsmagomba már márciusban megtalálható. Nagyon ízletes faj, amit a piacon is lehet árusítani, vásárolni.
Az első kucsmagomba amit szeretnék bemutatni az az Ízletes kucsmagomba.
Süvege 3-10 cm magas, ovális, kerekded vagy kissé tompán csúcsos, az üregeket
határoló kiemelkedő bordák szabálytalanok, fiatalon szürkés, majd okkersárga
végül sárga. A tönk lefelé szélesedő, fehér krémszínű. Megtalálható lomb-, ligeterdőben, parkokban. Áprilisban-májusban terem. Jóízű gomba, igen jó levesbe,
rizses gombának, hússal töltve, de lehet szalonnával is sütni. Szárítva kiváló fűszer.

Hegyes kucsmagomba: süvege 4-12 cm, hegyes csúcsos, de lehet kerekded, ovális,
felületén a hosszirányú bordák szinte párhuzamosak. Színe először szürkés, majd
szürkésbarna végül, besötétedik, feketedik.
Tönkje 1-3 cm, fehér, majd okkeres, szemcsés. Márciustól-májusig található, lomb-,
fenyőerdő, ligetekben. Ehető, árusítható gomba, de jó alaposan süssük, főzzük, mert
nyersen egyeseknél gyomorpanaszt okozhat.

Cseh kucsmagomba: süvege 2-6 cm magas, harang formájú teteje tompa, a csúcsán kapcsolódik a tönkhöz, hosszirányban erősen ráncos, redős, színe sárga, okkeres vörösbarnás.
Tönkje fehér, felülete korpás. Előfordulása márciusban-áprilisban, folyóparti ligetekben,
bokros, nedves helyen. Ehető, árusítható gomba.

Sajnos, mint minden gomba téveszthető más gombákkal is, amik akár halálosan mérgezők is lehetnek, ezért érdemes, a nem
ismert gombákat külön szedni és külön papírzacskóban tárolni, majd szakellenőrrel ellenőriztetni. Ha gombát nem is találunk az
erdőben, akkor is az ott töltött idő felejthetetlen élményekkel gazdagítja kicsik és nagyok lelkét. Sok sikert a gyűjtögetéshez, és
kellemes időtöltést kívánok a friss levegőn!
Grégerné Bors Éva
Forrás: VASAS Gizella - dr. LOCSMÁNDI Csaba: Cser
Gomba Kiadó, Gombászok kézikönyve, 2017.
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Világjáró

Újabb Trabant-expedíció, avagy
Sopronkövesdről Tunéziába
Március 4-én tartott élménybeszámolót Vadász Zsolt a
Sopronkövesdi Alkotóházban, ahol fotókkal és színes
történetekkel, valamint egy kiállítással mutatta be a
közönségnek a Budapest-Bamako-s élményeit. Az előadás után újra útjára indult a Trabant Afrikába, és Zsolt
ígéretét betartva írt pár sort nekünk a napi történésekről.
Március 7.: A Trabant-expedício hazatérése másfél hónap gyengéd “Afrikázás” után néhány előadás keretében nyilvánult meg.
Egy gyors navigátor/flakoncsere és az expedíció újabb kalandra indult. Ezúttal Tunézia a cél és a Szahara.
Terveikben szerepel a Star Wars forgatási helyszínek bejárása mellett, hogy kicsit meggyötörjék a homokban a fekete színű Trabantjukat is. Ez lesz a sötét oldal… Aztán a csapat Szicíliába látogat és az Etna vulkánját veszi célba.
Jelenleg Toszkánában járnak, megvan a hajójegy Tuniszba és megvan az első műszaki probléma javítása is.
Ma reggel az első kalandos biwak a Grossetto közeli Cala Violinan volt, azutan pedig a Parco Nazionale della Maremma-n túráztak.
Március 8.: Tegnap este a túránk harmadik estéjén, hajóra szálltunk Rómától északra, Civitavecchiában.
A lágynál kicsivel durvábban billegális szerkezetben már sokan haza telefonáltak a nagy fehér kagylóban. A személyzet meg
“sürgősségi” esetre körbe rakta az étterem korlátjait szép nagy fehér zacskókkal.
Ma délután kikötöttünk, elég tempósan túljutottunk a határ-vám-scanner procedúrán de valamilyen okból ránk kötöttek a civil
nyomingerek.
Először a Gyuri barátomat próbálták meginterjúvolni, de Ő szerencsésen nulla nyelvtudást imitált. Erre kerültem elő én, aki hajdanában jó tanácsként azt írtam, hogy lehetőleg hagyjuk otthon a katonai ruházatot és ne hagyjunk okot a kötözködésre a határ ellenőrzés okán. Na, ezt most megerősítem. A navigátorommal mindketten francia katonai nadrágban fekete bakancsban vagyunk.
Ezért szúrtak ki bennünket. A papírjainkat visszaszedték, az autót újfent átvizsgálták, sőt átkálváriáztattak bennünket a nagyfőnök
elé is.
Az Trabit eközben félreállították és keresztkérdések özöne, valamint 40perc helybetopi után kaptunk zöld utat.
Sebaj, az utánunk jövőknek ez már biztos tapasztalat: Tunézia színérzékeny. Terepszínre. Most már kényelmesen rövidnadrágra
váltottunk Tuniszban érik a datolya és mindenki mosolyog és villog a Trabant típusú erőgépünkre.
Ma éjjel Naboul-ban kempingezünk, holnap terv El Jem arénája, a Gladiátor című film forgatási helyszíne.
Március 9.: A Trabant-expedíció második afrikai napja remekül sikerült.
Mindjárt a szállásról elindulásnál vállról indítható traffipax-al lőttek ránk. 50 vagy 70? Persze, hogy ludasok voltunk, de minek a
versenyautó, ha nem merjük használni?
Végül is a nyelvismeret itt is előny, megígértem, hogy a továbbiakban: Nó-szpidi-Gonzálesz és beérték egy Trabant-expedíciós képeslappal.
A napunk többi része, gyorsan eltelt, el autóztunk El Jem-be, ahol a “Gladiátor” című filmet forgatták. Most főként ázsiai turisták
forgatják fel.
A helyi szuvenír boltosoknak nagyon tetszettünk, mert fő helyre parkoltattak be bennünket azért hogy Trabit fotózhassák.
Holnap nagyot ugrunk, szeretnénk Matmata-ig jutni, hogy végre a közelében legyünk a Szahara nevű homokozónak.
Március 11.: Az expedíciónkat és furcsa autónkat annyira csodálják Tunéziában, hogy rengetegen kürtölnek, oké jelet mutogatnak felénk és mosolyognak.
Ma extra jeleneten mulatoztunk mi is. Egy mentőautó előzött
meg bennünket és még a beteg is felült a hordágyon, hogy
jobban láthasson.
A szerkezetünk persze most is gyengélkedik. Minden nap
javítani kell valamit. Gyuri a “Mechanicien” új szakirányt
taníthat a drótozást tudományággá fejlesztette. A gyógyítás
hatásos, átkeltünk több hágón és hegységen, immáron
Matatában a “buckalakók” között bulizunk.
A kutya bejöhetett. Azt mondták rá: a szervesek bejöhetnek. A
Star Wars forgatási helyszínén hotelt nyitottak a helyiek, itt
töltjük a mai éjjelt.
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Március 14.: A Trabant -expedíció Tunéziában tegnap este az egyik oázisban belefutott a Saharun nevű magyar szervezésű amatőr
rallyiba. A terepjárósok és motorosok magyar és román versenyzők. Itt találkoztunk a magyar bajnokságból ismert ex-trabantos
úriemberrel Kővári Barnával. Reggeli kávézás után a Trabi is nekivágott a sivatagi dűnéknek.
Kisebb, nagyobb afférjaink voltal a homokkal, de azért szépen bizonyítottuk, hogy a Trabi nem életképtelen a sivatagban.
Az ásás és rántókötelezés persze kihagyhatatlan volt, viszont a dűnékkel boldogultunk.
Március 17.: A Szaharában járunk, ma reggel útnak eredt a
Saharun nevű amatőr rally is, igy aztán egyedül maradtunk
egy kicsit a nagy homokozóban. Levegőt vettünk és mégis
kivittük a szerkezetet egy kicsit kínozni. Sokkal érdekesebbizgalmasabb a buli, ha nincs a környéken segítő kéz, illetve
bennünket kihúzgáló terepjáró.
A nyeles szerszámokért különösebben nem rajongok, és ebben a hitben ma is csak erősödtem.
A Trabink kerekeit végül is olyan mértékben engedtük le a
szokványos 2.2 bar nyomásról, hogy végül már alig maradt 12 tized a gumikban. Az utat végül is teljesítettük, ma este egy
újabb kinn éjszakázós kalandnak lódulunk neki. A lapátot
viszont jól elrejtettem szem elől.
Március 24.: Egy hétre elbújtunk a Google szeme elől…
hiszitek vagy sem, de Afrikában legalábbis Tunéziában alig akad már olyan hely, akár még a sivatagban is, ahol nincs térerő. Néha
órákat kellett menni, hogy elmúljon ez a betegség. Azért hívjuk betegségnek mert legalábbis én fóbiásan nyomkodtam már a telefonomat. A társam nem gyakran, de szóvá is tette a zombivá válásom. Így aztán a Tatuine bolygón, egy hetes elvonás mellett döntöttem. Ma járt le és meglepve tapasztalom: van Élet, Net nélkül. Pl. Mindjárt az első netmentes este megismerkedtünk tunéziai
egyetemistákkal, akik szintúgy a vad-kempinges oázisunkat nézték ki maguknak.
Nap, nap után múlott mikor azt kellett konstatálnunk, hogy a csillagok állása alkalmatos az Európába visszatérésre. Hajó, hajót
követ most az életünkben, a rossz idő örömére minden hajónk késik is…
Most éppen a Sziciliai-szorosban billegünk, navigátor Társam Czigle György ma délután Cataniában repülőre szállt, az expedíció
kutyája és jómagam pedig Spanyolország felé fordítja a kormányt. Hajrá El Camino! 16. alkalommal.
Március 31.: Az én mesém is tovább tartott volna: Ámde kalandos afrikai utazásunk mégiscsak véget ért. A teljes távunk “csak”
4738 km volt, de figyelembe véve az úttalan utakat és sivatagi “pist”-eket ez szép teljesítmény egy Trabanttól. A Tunéziában töltött
21 napból összesen kettőt töltöttünk hotelben, a többit kempingeztük vagy még inkább “vadkempingeztük.” A Trabant-expedíció
következő útja a misztikus Azerbaidzsan-ba vezet majd június közepén.
Forrás: Facebook - Trabant– expedíció (Vadász Zsolt írása)
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Sport

Nálunk járt László Gyula 10x Guinness Word rekorder labdazsonglőr
Március 22-én érkezett meg hozzánk Gyula, a gyerekek már nagyon várták. Mindennap tartott bemutatót labdazsonglőr tudásából, a gyerekeknek szívesen tanított egy-két trükköt is. Gyula nagyon jól érezte magát,
köszöni a lehetőséget, hogy itt lehetett, reméli lesz még lehetőség arra,
hogy ellátogasson hozzánk. Rengeteg adomány gyűlt össze Gyula javára,
melyet egy kisbusszal szállítottak neki haza Hajdúhadházára. Pénzbeli
adomány összesen 81.550 Ft lett. Köszönjük mindenki támogatását!
Rövid interjú Gyulával:
- Mikor és hogyan ismerkedtél meg ezzel a sportággal?
- Láttam televízióban, hogy különböző mutatványokat csináltak a focilabdával és bmx-szel. Rekordokat állítottak fel, és döntöttek
meg. Egyszerűen elvarázsolt engem és ezzel álmodtam nagyon sokat.
- Hány éves korod óta trükközgetsz?
- Mindenki focizott persze én is, és gondoltam egyet éjszaka elővettem a labdát, egyből ment a világkör, kb 5-ször. Utána nagyonnagyon boldog voltam. De az véletlen volt, mert amikor próbálkoztam újra, már nem is ment. Akkor rájöttem, hogy ez a sport
kitartásról, alázatról szól, nagyon sok gyakorlást igényel.
- Napi szinten mennyit gyakorolsz?
- Napi szinten kb 4 - 6 órát edzek. Lehetne többet is. Van olyan, hogy 24 vagy 30 órán keresztül mutatványozok labdával vagy
BMX-szel.
- Mások tanulnak tőled vagy te is tudsz újat tanulni?
- Én erre azt tudom mondani, ebben a sportban mindig lehet újat és újat kitalálni, kombinálni. Ha az ember egyedi trükköt csinál,
annál jobb lesz.
- Otthon gyakorolsz vagy valamelyik pályán?
- Otthon vagy van nálunk egy nagy erdő ott nagyon sokat szoktam edzeni. Nagy beton felület van, ott senki sem zavar. Sokat
járok Debrecenbe vagy Nyíregyházára is, olykor Budapestre is.
- Mi a célod az életben?
- A célom az, hogy bizonyítsak magamnak, hogy az álmokat meg lehet valósítani, és nulláról is el lehet érni a célokat. Ezzel példát
mutatok az embereknek, van kiút a sötétségből, nincstelenségből. Hinni kell az álmokban és kérni a jó Istent tiszta szívvel alázattal
és méltósággal. Az a célom még, hogy a jövő generációját tudjam felnevelni a magyar focinak, legyen munkám, legyenek szponzorok.
- Hány Guinness rekordod van, mik ezek?
- Magyarországon jelenleg 10 van, de van köztük Guinness World rekord is focival és BMX-szel is. A későbbiekben is tervezek
még rekordokat, akár Sopronkövesden is.
- Ha nem lesz a focinak ilyen jelentős szerepe az életedben, akkor mivel szeretnél foglalkozni?
- Olyan nem létezik számomra, hogy nem lesz foci az életemben. Foci edzőként tehetségkutatót szeretnék indítani Budapesten
vagy külföldön, és segíteni a fiatalokat céljaik elérésében.
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Bizonyára sokan emlékeznek rá, hogy a Rákóczi utca végétől 300 m-re balra egy homokbánya üzemelt. A II. világháború előtt is már működött. A múlt század 60-as éveiben a kalákában épülő új házakhoz innen szállították az
építéshez szükséges homokot. A meredek partfalakról termelték ki a nehezebb sárgás színű és a könnyebb szürke
színű homokot, amit aztán szekereken szállítottak az építkezésekre. Nekünk akkori „Undi utcai fiúknak” remek játszótérül is szolgált (a Rákóczi utca korábban neve Undi utca). Nyáron a kubikgödrök vizében áztattuk a „klottnadrágunkat”, vagy a „fecske” nadrágot vettük fel a fürdés idejére. A meredek part tetejéről „ejtőernyős” ugrásokat gyakoroltunk, a lent kibányászott homokba landolva. Télen a befagyott kubikgödrök jegén lehetett csúszkálni, az akkortájt jellemző nagy hófúvásoknak köszönhetően pedig szánkózók vették birtokba a terepet. Ami biztos, hogy a mi akkori játszóterünk nem EU-s támogatásból készült. A faluból elszármazottaknak és az idősebbeknek is a fülében visszacsenghet a Homoklikból messzire elhallatszó fülledt nyáresti békakoncert. Az Illés,
Omega, Metró beatzenéknek valahogy mégis jobban örültünk. Az
évek múltával a homokra már egyre inkább nem volt szükség, így a
Homoklik eddigi funkcióit elveszítette. Kutatások során régészeti
leletekre és mamut csontokra is bukkantak, melyek a mai napig megtekinthetők múzeumban. Benőtte a növényzet és illegális szemétrakó
hely vált belőle, ami a szőlőhegyre vezető út mentén nem volt egy
üdítő látvány. Hosszú évek szélmalomharca után sikerült a
„szemétteleptől” egy rekultivációs pályázat útján megszabadulni, így a
Homoklik egy magmaradt kis része a tájba simulva van elrejtőzve.

Mostani helyét a repülőmodellezők vették birtokukba. Keresztes Róbert kezdeményezésével megalakult a Sopronkövesdi Modellező Sportegyesület 2014-ben. A falunkból Dani Lajos, Csapó András és Ifj. Reisz Lajos tagja még a „repülősöknek”, de vannak páran a szomszéd falvakból is. Benzin és elektromos modelljeikkel látványos „dugóhúzókat” mutatnak be, az erre sétálók nem kis
örömére. Nem csak gyakorolnak, de a faluünnepeken bemutatókat is tartanak, vidéki meghívásoknak is eleget tesznek. A
Homoklik mára már feledésbe merült, de ha felette húznak a modellgépek, a leszállópálya itt Sopronkövesden reá emlékeztet.
Mihócza László

Akinek van még hasonló története vagy emléke a Homoklikról, az kérem ossza meg velünk a szerkesztőség e-mail címén, vagy
személyesen. Köszönjük!
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Közelmúlt

Volt egyszer egy Homoklik!

Pünkövesd

programajánló
MÁJUS 18. PÉNTEK
TÁNCHÁZ - 17 óra 30 perc, Piaci sátor
Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt pünkösdi táncházunkba! Szokásunkhoz híven élő zenével várjuk a
táncolni vágyókat, népzenét hallgatókat. Muzsikál a Kislaptáros zenekar, valamint közreműködik a Berkenye citerazenekar. Táncház mestereink Sárkány Ramóna és Herbert Szabolcs lesznek, a Rába Néptáncegyüttes táncosai, akik nem
csak a gyermekeknek, de a felnőtteknek is segítenek újabb és újabb tánclépések elsajátításában. Gyermek táncházunk
17:30-kor kezdődik, sok játékos feladattal, tánccal, énekekkel, a szünetben kézműves foglalkozással. 20:00-tól pedig
kezdetét veszi a felnőtt mulatság! Kiváló zenék, tánc, játékok, jókedv! Kell ennél több egy péntek estére?
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ - 18 óra, Alkotóház
Élhető vidék - Soproni Kiss Sándor festőművész kiállítás megnyitója az Alkotóházban, közreműködik Cseke Szabolcs hangdrum
kísérettel. A kiállítás egyik része az Alkotóházban, másik része a hivatal nagytermében tekinthető meg egy hónapig.
Soproni Kiss Sándor:
“Oroszlányon születtem 1973-ban, majd négy éves koromtól életem ifjúkorát Sopronban töltöttem. Sopronhoz köthető a kezdet, mely a mai napig kedvenc témáim között szerepel. Itt
tanultam meg az akvarellezés és a hagyományos festészet alapjait. Mesterem ekkor Magyarné
Derszib Etelka volt. A főiskola elvégzése után itt kezdem tanítani, mint rajz-történelem tanár.
Megnősültem, így kerültem Székesfehérvárra, itt született első gyermekem: Dániel. Nagyon
szeretem a hagyományosnak mondható akvarelleket, ezek városok, tájak, portrék. Számos
kiállításom volt a városban és környékén, de távolabbi városokban is, mint pl. Pécs, Tamási,
Kismarton, a karintiai Wolfsberg, Budapest.”
NAPLEMENTE KÖSZÖNTŐ KONCERT - 18 óra 45 perc, Alkotóház
Cseke Szabolcs hangdrum koncert az Alkotóházban

MÁJUS 19. SZOMBAT
CSALÁDI JÁTSZÓTÉR - 9-13 óráig, Piaci sátor
Picik sátra
A játszósátor tartalmaz a gyerekek életkori igényeinek megfelelő mozgásfejlesztő játékokat (csúszda, ugráló labda), motorikus készséget fejlesztő játékokat (építő, összerakó,
kisvasút), szerepjátékokat (játékkonyha, bábok, mesesarok), szerszámokat, plüss játékokat…
Sport játszótér
A népi játékoktól (gólyaláb, mocsáron járás, kötél húzás, zsákba futás, ...) a modern sportjátékokig (ugráló rúd, frisbee, minigolf,
tollas, foci, floorball, petanque, baseball, ...) rengeteg érdekes sporteszközt kínálunk kipróbálásra.
Logikai sátor
Kb. 30 féle, különböző nehézségi fokú közkedvelt térbeli kirakó, ördöglakat, logikai játék és feladat várja itt az érdeklődőket. Ezt a
játszóházat elsősorban iskolásoknak és felnőtteknek ajánljuk.
STREET ART - oszlopfestés a Petőfi utcában, 9 óra
Színes Petőfi utca! MÁJUS 19-én szombaton oszlopfestési akció. Reggel 9 órától délután 16 óráig várunk minden
lelkes festeni vágyót és látogatót. Célunk, az utca vidámabbá, színesebbé, a szürke oszloprengeteg változatosabbá
tétele. Valamint egy jó alkalom az együtt alkotásra.
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BOHÓC MŰSOR - 10 óra, Piaci sátor
Szombaton 10 órától Nokedli bohóc várja kicsiket és nagyokat. „Életemet a szórakoztatásra tettem fel
amelyben kiemelt szerepet kaptak a gyermekek.” - Nokedli bohóc. Egy szórakoztató színpadi produkcióval
készül, mely a kisgyerekes közönségre lett szabva. Rengeteg humor és nevetés. Akinek megtetszik Nokedli
bohóc, az találkozhat még vele pünkösd vasárnap és hétfőn a Fertőrákosi Kőfejtőben is.

PÜNKÖSDI RÓZSAKERT MEGNYITÓ - 14 óra, Kossuth Lajos utca 84.
Negyedik éve tekinthető meg a pünkösdi rózsa gyűjtemény, mely Kazinczy Péter magántulajdona. A három nap alatt több idegenvezetés is lesz meghirdetett időpontokban,
valamint idén először szombat este is kinyitja kapuit, lehetőség lesz a rózsák illatát is
egy vezetett esti séta keretében megcsodálni. A megnyitóval egybekötve Dr. Reisinger
János irodalomtörténész is tart egy előadást „Mi nekünk Arany János” címmel.

dESZKa társulat: VARÁZSSZAVAK - 18 óra, Fehér Csárda
Betuker Botond, rendező:
A darab az embert mutatja be, a hibáival együtt. Embert, aki színesen
látja a világot, aki temperamentumával felkavarja az állóvizet. Aki bemegy a munkahelyére és maradandót szeretne alkotni. Aki tiszteli,
szereti és első helyen tartja a munkahelyét, de nem nyugszik bele a
kiégett emberek életvitelébe. Az a típus, akit az első napokban rögtön
megjegyeznek, mert mosolyog, mert szereti a szabadságot, mert egy
óra alatt többet kap a diákoktól, mint az egész tanári kar egy hét alatt.
Ez a fajta tulajdonság, ellenszenvet fejt ki. Azt a látszatott kelti a másik
ember szemében, hogy mindent magának akar, hogy az egész világ az
övé. Egy idő után elakarják tőle venni. Az ilyen embert a háttérben
kibeszélik, gúnyolják, mert ő másképp látja a világot, „…pedig ugyanazt látjuk, csak másféleképpen!” Neki mindennap harcolnia kell, azért
amit ő épített fel. Él. Boldog. Harcol. Kilóg a sorból. Megragadja a
lehetőségeket….”
„Nehéz darabról van szó. Magát a drámát nehezen lehet befogadni. Ha
hozzáadjuk a Kowalsky dalokat, még nehezebb lesz. Aki nem ismeri a
dalokat, arra biztatjuk, hogy hallgassák meg, a szövegeket olvassák el
és értelmezzék. Azért is fontos, mert a szövegek beleillenek a kontextusba. Többségük a párbeszédek folytatásaként szerepel. Nekünk az a
fontos, hogy a néző, úgy menjen haza, hogy egy teljes képet kapjon a
mondanivalókról, a tanulságokról és egy élménnyel térjen haza. Sajnos,
ha nem vagyunk eléggé befogadóak a darab iránt, nem tudjuk értelmezni az egészet.
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MÁJUS 20. VASÁRNAP
II. KÖVESDRŐL ELSZÁRMAZOTTAK NAPJA - 9 óra 15 perc, Általános Iskola
(zártkörű rendezvény)
A tavalyi nagy siker után, második alkalommal kerül megrendezésre a Kövesdről Elszármazottak Napja.
9 óra 15 perctől az Általános Iskolában várjuk a hozzánk érkezőket regisztrációra és beszélgetésre. Regisztráció után megtekinthető a Pünkösdi rózsakert, valamint 10 óra 15 perctől ünnepi szentmise lesz. 11 óra 30
perctől díszebéd keretében vendégül látjuk az elszármazottakat a Fehér Csárdában. Ebéd után egy rövid bemutatkozásra nyílik lehetőség, 14 órától Szécsi Pál emlékműsorral kedveskedünk. A falu lakói 15 órától találkozhatnak a vendégekkel a Kotecsi Vendégháznál, és az esti programok már szabadon látogathatóak.
ZENÉS IDŐUTAZÁS SZÉCSI PÁL EMLÉKÉRE - 14 óra, Fehér Csárda
(zártkörű rendezvény)
Szécsi Pál emlékére összeállított előadást mutat be immár második alkalommal Horváth Andor színművész május 20-án. Szécsi Pál minden idők egyik legnépszerűbb magyar könnyűzenei előadója, slágerei
máig nem mentek ki a divatból. Tragikusan fiatalon bekövetkezett halálával megannyi megválaszolatlan
kérdést hagyott maga mögött.
„Ajánlom mindazoknak, akik ismerik és szeretik Szécsi Pált, hogy akár együtt énekelve legszebb slágereit közösen emlékezhessünk rá” - mondta Horváth Andor színművész az előadásról.

SANZONOK, DÚDOLHATÓ DALLAMOK - 17 óra, Fehér Csárda
A tavaly Pünkövesdről már megismert Cseh György és barátai zenélnek nekünk. Sanzonok, dúdolható
dallamok Cseh Tamástól– Zoránig.
Előadók:
Cseh György - gitár, ének
Kontor József és Scharek Béla - harmonika

A VISZKIS - 20 óra, Fehér Csárda
magyar akciófilm, 126 perc, 2017
Vagány volt, híres lett. Ő az, akit mindenki ismer, olyasmit mert, amit senki előtte, és aki mindig egy lépéssel a rendőrség előtt járt. És aki minden bankrablása előtt megivott egy pohár viszkit. Erdélyből kalandos körülmények között Magyarországra szökik, de az új élet nehezebbnek bizonyul, mint a régi. Egymás
után fosztja ki a postákat, bankokat, utazási irodákat. Az utolsó balhéja kudarcba fullad, és kíméletlenül
szembesíti őt a tetteivel.

KÖVIRÓZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET BEMUTATKOZÁSA - 18 óra, Fehér Csárda
Szeretettel várjuk Önöket a Kövirózsa Kulturális Egyesület műsorára 2018. május 20-án, vasárnap 18 órakor a
Fehér Csárdában. A műsorban fellép az egyesület néptánccsoportja, népdalköre, melyet az egyesület citerásai kísérnek. A Kövirózsa Énekegyüttes mellett láthatják a Cifraszűr Néptánccsoportot is. Felcsík, Somogy és Mezőség táncaiból, Moldva, Bihar, Vajdaság és Mátravidék népdalaiból láthatnak, hallhatnak ízelítőt.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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MÁJUS 21. HÉTFŐ
VILLON TRIÓ KONCERT - 15 óra 30 perc, Fehér Csárda
2008. december 1-én új együttest hoztunk létre VILLON
TRIÓ néven. A felállás tehát trió, melyben Kiss Barna gitározik és énekel, Bubnó Marci dobol és énekel, Gulyás
Szabó Gábor pedig basszusgitározik és szintén énekel.
A VILLON TRIÓ-val feltett szándékunk, hogy Francois
Villon, a középkori csavargó költő kocsmaballadáit még
népszerűbbé tegyük a -korábbi együttesünkénél sokkal szélesebb- igen tisztelt hallgatóság körében.

AMBRUS ATTILA - 16 óra 45 perc, Fehér Csárda
Attila sokszínű életét osztja meg a hallgató közönséggel egy interaktív előadás keretén belül. A jó hír,
hogy bárki, bármit kérdezhet tőle. Egy átfogó történetre kell számítani a nehéz gyerekkorától, a kalandos bankrablásokon át, a hasznosan eltöltött börtön éveken keresztül napjainkig. Ez a történet
egyszerre szól egy szülők nélküli gyerekről, egy kitartó székely hokisról, egy rendőrökkel packázó
bankrablóról, és egy hétköznapokat megélt keramikusról. Beszámol a Viszkis című film kulisszáiról,
és arról, milyen érzés ma visszanéznie akkori karakterét. A közönséggel együtt keresi a hogyanokat és
miérteket, egy rendhagyó előadás, beszélgetés keretein belül. Amit biztosan ígérhetünk: a résztvevők
egy nagyon izgalmas, olykor vicces, de roppant tanulságos, szórakoztató történet részesei lehetnek.
Természetesen lesz lehetőség könyv és kerámia vásárlásra, fényképezkedésre és dedikálásra az esemény végén.
ARANYOSI PÉTER - 19 óra, Fehér Csárda
Tankmániás légpuska-tulajdonos, aki volt már akasztott ember is, persze csak viccből. Elszánt
Diósgyőr-szurkoló, közönségszervező, a Rádiókabaré munkatársa, poén-gyáros, a Wekerle-telep
egyetlen rúdtánc-idomárja. Borostás tanárember, noha csak hallgatóként látott katedrát. Komolytalan családapa. A számítógépes stratégiai játékok és a stand-up fellépések olykor napokra
is elszólítják a gyermekei mellől. Vele van az erő, de érzi, nem jelent jót halottas kocsival érkezni
az APEH-be. A Kabinet Rt. buli- és tömegzenekar jobb keze, az ember, aki bosszút forral a saját
édesanyja ellen.
Falunéző Csepel teherautó
(ingyenes)

Szombat 13 órától 18 óráig
Hétfő 15 órától 19 óráig

Falunéző kisvonat
(ingyenes)
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Vasárnap 9 órától 15 óráig

Pünkövesd

programajánló

Könyvajánló

Túlélőnek születtünk - Auschwitz gyermekei
Wendy Holden
Annak hetvenedik évfordulóján, hogy amerikai katonák felszabadították Mauthausent, a neves
írónő, Wendy Holden felidézi három gyermek megrázó és rendkívüli történetét, akiket összeköt
édesanyáik hihetetlen – ám sikeres – harca a túlélésért. A II. világháború idején Rachelt Auschwitzba küldik, de nem tudja, hogy a férjét lelőtték. Priska és párja együtt utaznak oda, de azonnal
szétválasztják őket. A szintén Auschwitzba került Anka hiába reméli, hogy újra látja a férjét. Miután családjuk többi tagja gázkamrában lelte halálát, a három fiatalasszony eltökéli, hogy ragaszkodnak ahhoz, ami megmaradt nekik: életükhöz és születendő gyermekükhöz. Miután eltitkolták
állapotukat a hírhedt náci orvos, Josef Mengele elől, dolgoztatják és majdnem halálra éheztetik
őket. Mindennapos rettegésben élnek, hogy állapotukat felfedezi az SS. 1945 áprilisában, miközben közelednek a szövetségesek, Priska megszüli a gyermekét. Ezután a kisbabájával, valamint
Rachellel, Ankával és a többi fogollyal együtt a mauthauseni koncentrációs táborba küldik egy
pokoli tizenhét napos vonatozással. Rachel a vonaton szül, Anka pedig a tábor kapuinál. Mindannyian azt hiszik, hogy meg fognak halni, de aztán csoda történik.
„Holden könyve tele van szívbemarkoló részletekkel. Drámai, elmélyült, erőteljes és megindító. A Túlélőnek születtünk méltó emléket állít a három anyának és gyerekeik csodával határos túlélésének.” Jewish Chronicle

A padlásszoba kis hercegnője

Frances Hodgson Burnett
A romantikus regény hőse Sara, egy kedves, szeretetreméltó és dús fantáziával megáldott kislány, aki
egy angol nevelőintézetben tanul. Édesanyja után váratlanul elveszíti édesapját is, s az addigi jómódból belecsöppen a teljes szegénységbe: ahol addig a tanulók dísze volt, ott szolgasorba kerül, kegyelemkenyéren élhet tovább. A kislányt belső gazdagsága, a mások iránti szerető részvéte, valamint különleges képzelőereje segíti át a megaláztatások során: Hercegnőnek hiszi magát, s úgy gondolja, hogy
egy hercegnőnek béketűrőnek, jószívűnek kell lennie, s így is él. Új, különleges barátokra tesz szert,
és csodás, varázslatos eseményeket él át, amelyek később, a regény vége felé életének gyökeres megváltozását eredményezik.

Fegyverneki Sándorné, Tünde néni (könyvtáros)
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egy napra: 12000 Ft
Ajánljuk családi rendezvényekre, baráti összejövetelekre
Érdeklődni: Ambrus - Rácz Ramónánál.
Telefonszám: 0630/473-8248

Nem tudja vendégeit hol elszállásolni?
Gondoljon az Alkotóházra!
Érdeklődni: Ambrus - Rácz Ramónánál.
Telefonszám: 0630/473-8248
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