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Önkormányzati hírek

Kedves Olvasók!
Az elmúlt napokban annyi impulzus ért a faluban, hogy ezekkel kezdeném, időrendben visszafele haladva a polgármesteri beszámolómat. Ma a cikk megírásának estéjén a naplemente a határ közelében, a Hősi emlékműnél ért. Ez
évben még meghittebb, még ünnepibb percekre számítunk, hiszen a 13 meggyilkolt katona egyikének nyugvóhelyéről csak most szerzett tudomást a lánya és unokái. Most először járnak az emlékhelyen. A tegnapi nap is sok érdekességet tartogatott. Elég csak említenem a véletlen találkozást a játszótéren megpihenő és a kotecsi parkerdőbe tartó ötven soproni és szombathelyi szervezett túrázóról. Elismeréssel szóltak a településről. Arról is érdeklődtek - mivel tavaly többen itt jártak -,
hogy lesz-e a nyáron most is KULT-Túra. Megígértem, hogy újra megszervezzük.
A túrázókkal való találkozás előtt a Finta családhoz igyekeztem,
ahol 140 régi rádiót vásároltunk meg és pakoltunk az autóra. Tervünk, hogy néhai Finta Árpád gyűjteményének darabjaiból egy állandó rádió múzeumot hozunk létre, melyet először a KÖN napokon tekinthetnek meg először. Nagyon sok jó program és kiállító
helyszín ígérkezik ez évben is. Amennyiben a Kedves Olvasónak
lenne még ötlete, kérjük, hogy sürgősen jelezze! Szintén e héthez
köthető egy pillanat, amely nagyon belém vésődött. Az Iskola utcában kerekezve messziről azt látom, hogy mindkét irányból türelmesen megáll a kocsisor és az óvoda összes gyermeke áthalad az úttesten az óvónők és dadák óvó szeretetétől övezve. „A szemünk fényei,
a jövő faluja!”- gondoltam meghatottan. Iskolásaink a múlt heti 24
órás kosár után újra nagy dolgot tettek: a Te szedd mozgalom keretében szemetet szedtek a falu körül. Néhány szülő próbálta előre a
gyermek kedvét elvenni az önkénteskedéstől, de a helyszínek között
járva én csupa jókedvű nebulóval találkoztam. Ebből csak azt szeretném kihozni, hogy a szülőnek nagy a felelőssége és a gyermek
sokszor objektívebben áll egy-egy dologhoz, mint ahogy otthon sugallják neki. A falu nevében KÖSZÖNJÜK GYEREKEK! Az,
hogy Sopronkövesd tisztább, rendezettebb, mint az átlag az a hivatal fizikai dolgozóinak sok-sok munkájába kerül. Őket is köszönet illeti. Érdekességként még leírom, hogy amíg az iskolások a Fülesi út falu felőli végén zsákokba gyűjtötték a szemetet, addig
egy oberpullendorfi rendszámú autó gazdája a határátkelőnél a zsákjaiból öntötte ki a szemetet. Ehhez pofa kell! - mondanák többen is. Köszönet a helybéli szemtanúnak és fotójának. A kedves sógor elszégyellte magát? Azt hiszem, inkább megijedt, de estére
eltűnt a kiborított szemét… Képzeljék! A Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott testvér-települési pályázaton 1,1 millió forintot nyertünk. Ebből a vajdasági Tóthfalu, Sopronkövesd és a felvidéki Alsóbodok gyerekeinek utazási illetve táborozási költségeit kívánjuk
finanszírozni. Sopronkövesd 2019. évi költségvetése is elfogadásra került. Legnagyobb beruházásaink az óvoda bővítés és az újabb
telekkialakítások. (Emlékeznek? Hosszú tömött sorokban keltek át ovisaink az úton). A civilek között a tavalyihoz hasonló összeget, 13 millió forintot tudtunk szétosztani. Öröm, de feladat is, hogy a tavalyi évhez képest két új egyesület is alakult Sopronkövesden. Öröm, mert ha erős a civil szféra, akkor erős a közösség is. Feladat, mert valamilyen szintű felelősséggel, segítséggel is tartozunk irántuk. A további fejlesztési terveink megvitatására, a csökkenő adóbevétel és a nagymértékű állami elvonás miatt május
végén vissza kell térnünk. Egy érdekes aránypár: az állam havonta Sopronkövesd számlájáról leemel 10. 478.850,- forintot, míg
támogatások formájában havonta 579.931,- forintot kapunk. A Magyar Falvak programról tartott polgármesteri megbeszélésen is
részt vettem. Sajnos ezt sem a Sopronkövesd fejlettségű településeknek találták ki. Parlamenti képviselőnk bíztat, így még reménykedem. Voltak nem várt sikerű, teltházas rendezvényeink. Köszönet Kazinczy Péternek a teltházas, már 50 kilométeres körzetben
népszerű metszőtanfolyamért. A Csernobil élménybeszámoló nagyon sok érdeklődőt vonzott. Bízom a volt idegenlégiós előadásának sikerében is. A süti vásár is nem várt tömeget vonzott. Ígérik, legközelebb még többet sütnek, és még korábban indulnak, belekalkulálva az esetleges balesetek miatti dugókat. Jól sikerült az iskolai szülői bál. A 82 egyben beszerezhető színházjegy lekorlátozta a budapesti színház- és Parlament látogatónak a számát. Akik pár napot gondolkodtak, már nemet kellett mondanunk. A
szerencsés utazók elmondhatják, hogy egy tartalmas, jó hangulatú napunk volt. Azt pedig leírni nagyon nehéz, hogy milyen érzés
volt a Parlament kupolája alatt a kövesdiekkel a Himnuszt énekelni! Óvodánk vezetőjéről is döntött testületünk, mivel megbízása
nyáron lejár. A munkáját, erőfeszítéseit elismerve és élve a jogszabály adta lehetőséggel, a következő 5 évre önkormányzatunk Képviselő-testülete pályázatás nélkül nevezi ki az eddigi vezetőt. Ehhez megkaptuk az óvodai dolgozók egyöntetű írásos támogatását is.
Gratulálunk Csilla! Nem tudom miért, de egy Ancsel Éva idézet tolakszik most elő a gondolataimban: „Ahol elvesznek a tradíciók,
ott kilukad az idő és elpereg a múlt.” Újból megszólítottuk, meghívtuk elszármazottainkat is Pünkösd vasárnapjára. Kérem, ha
tudnának olyan 1960 előtt születettről, akit nem találtunk meg, jelezzék a hivatal felé! Sikeres volt a határátkelő melletti falicit.
Ebből kb. 2 millió forint bevételünk lett. A Téltemető-túra is sikeres lett volna, ha nem mossa el az eső. Ennyi érdeklődő telefont a
túra reggelén helyből és idegenből még nem kaptam. Sajnos az eső döntött, amire azóta is nagy szükség lenne a kertekben.
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5 fős küldöttséggel Horvátországban zártuk a több
mint egy éve zajló, unió finanszírozta konferencia sorozatunkat. Várható, hogy egy újabb pályázatnak ismét
részesei lehetünk, valamint több ország felkérte küldöttségünket, hogy legyünk partnerek további pályázati lehetőségek esetén is. A játszótér mellett elkészült
a murvázott terület, mely főként az óvoda bővítés során kialakuló parkolási gondokat igyekszik enyhíteni
az óvoda körül. Az egyházközség átadta a korábbi
években nekik nyújtott támogatásért cserében általuk
megvalósított vizesblokkot, melyet a gyerekek és a
szülők már nagyon vártak. Az átadott vizesblokkot, a
hivatal fogja működtetni, takarítani. Ez úton is köszönjük! Tóth József fotóművészt (a Füles újság) fotósát is
sikerült fellelnünk, miután egy tavalyi Nők Lapja cikkben nyilatkozta, hogy sopronkövesdi gyökerei vannak.
Örült a megkeresésnek és a KÖN-ön itt lesz és kiállít. Büszkén mesélte, hogy régi nyári nyaralásai során még a kövesdi templom
orgonáján is játszott.
Bemutatkozik, ahogy személyesen is megtette nálam, a falu új, fiatal állatorvosa is. Fogadják szeretettel, hívják bátran!
És megkerestek a Vasutas emlékművünk apropóján is, ami egy könyvbe is bekerül. Végül a Gyakran feltett kérdések cím alatt
igyekszem néhány közérdeklődésre számot tartó dologban, a kíváncsiságukat kielégíteni. Mikor nyit az új egészségház? Már nagyon várjuk, de nagyon döcögősen megy az engedélyeztetés. Miért nem az új egészségházba költözött a gyógyszertár? Az egészségház tervezésekor a hivatal alsó szintjén gondoltuk a gyógyszertár elhelyezését. Idő közben az öt falu közös hivatalának dolgozóit
részben Kövesdre kellett hoznunk, így az alsó szinten az ügyfél fogadót kellett kialakítanunk. A gyógyszertár tulajdonosa a régi
rendelőben a felkínált helyiségeket nem fogadta el. Mikor indul a tűzoltóőrs? Pontos időpontról még nem kaptunk a katasztrófavédelemtől tájékoztatást. Tudniuk kell, hogy időközben a problémák miatt kivitelező váltás is történt. Mikor lesz tej az automatában? A válasz ugyanaz, mint az egészségháznál, de itt azért jóval közelebb vagyunk a megoldáshoz. És végül: Mikor lesznek megvásárolhatóak a Fülesi út mentén az új telkek? A telekkialakítások a rendezési terv jóváhagyásával már megindulhatnak. A további
lépések: a jelenlegi tulajdonostól megvásárlás, művelés alóli kivonás, földmérési munkák, közművek megterveztetése és kivitelezése.
Ennek a végét a mostani telkek alapján csak jövő őszre becsüljük. Előszerződés és foglalózás kb. 2020 tavaszán lehetséges. Már
most 16 feliratkozó, vásárolni szándékozó van. Ha valakit érdekel kérjük, iratkozzon fel, mert a feliratkozás sorrendjében ajánljuk
majd megvételre telkeinket. De addig még sok munka vár ránk. Szép tavaszt, áldott húsvétot Mindnyájuknak!
Fülöp Zoltán polgármester
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Bölcsődei élet

Az előző újság megjelenése óta eltelt időben sok minden történt bölcsődénkben. Február elején megtartottunk a farsangot a baba-mama klub keretein belül – a sok betegség ellenére – szép számmal jöttünk
össze a mulatságra. A jelmezbe öltözött piciknek és az anyukáknak frissen sütött fánkkal és házi lekvárral kedveskedtünk, amit mindenki jóízűen el is fogyasztott. A finomság és a vidámság mellett még farsangi zenével, csoki húzó versennyel és sok-sok színes lufival készültünk. Természetesen várunk jövőre
is mindenkit szeretettel!
Március elején beiratkozási napokat tartottunk. Idén is elmondtatjuk, hogy továbbra is nagy érdeklődés van bölcsődénk iránt.
Számos olyan anyuka volt, aki már a 2020-as évre íratta be gyermekét, hogy biztosan legyen helyük. Sőt, volt olyan kismama, aki
jelezte, hogy már a pocakban lévő babáját hozzánk szeretné járatni. Az ilyen gesztusoknak természetesen nagyon örülünk, köszönjük előre is a bizalmat!
Március közepén ismét volt nálunk Gál Tibor a bölcsiseket fotózni. Pillanatképeket kértünk, tehát a gyerekeket játék közben fényképezte, mely végeredménye mindig nagy siker, hiszen itt nem „műtermi” képek készülnek (amely a piciknél sok esetben merev
mosolyokkal, vagy sírással jár), hanem a kicsik természetes tevékenységük során, önfeledt mosollyal láthatók. A képekkel nemcsak
mi, hanem a szülők és a gyerekek is elégedettek.
Most, hogy az időjárás egyre inkább enyhévé válik, többet tudunk kint lenni. Élvezzük a napsütést, a madárcsicsergést és a kinti
játékot. Újra virágba borult bölcsődénk, szebbnél szebb növények díszítik az udvarunkat.
Tavasszal 5 kisgyermektől búcsúztunk el, de nem mentek messzire, csak a szomszédos óvodába. Hiányozni fognak, mert egy nagyon jól összeszokott társaság volt, sokat segítettek nekünk és kisebb társaiknak is. Sok sikert, fejlődésben és élményekben gazdag
óvodai életet kívánunk Nekik!
Deákné Anett
bölcsődevezető
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Mindnyájan örülünk, hogy egyre többet süt a nap, egyre kevésbé kell meleg ruhába öltözni… Ennek nem csak a gyermekeink örülnek, hanem mi, felnőttek is! Végre véget érnek a téli időszak megpróbáltatásai: több réteg ruha, kesztyűbe találás, sok-sok várakozás, míg mindenki elkészül. Nem egyszerű, mire 89 gyermeket felöltöztetünk úgy, hogy azt senki ne unja meg. De ez már a múlté… s igen, büszkén mondhatjuk, hogy ennyi gyermek jár óvodánkba! Ezzel létszámunk be is telt erre a nevelési évre vonatkozóan, a következő tanévkezdésre pedig hamarosan megtörténik a beiratkozás. A jó idő beálltával egyre többet tartózkodunk a szabadban,nagyokat sétálunk, kirándulunk. Persze figyelünk arra is, hogy az udvari vagy éppen játszótéri önfeledt mozgásban ne legyen
hiány, hisz ez alapvető fontosságú ebben az életkorban. A téli időszakban is minden nap szakítottunk arra időt, hogy a szabadban
legyenek. Néhány szülő aggódva kérdezte, hogy: „ma is kimennek?” Fontos tudni, hogy attól a gyermek nem fázik meg, ha hideg
időben kint tartózkodik, sőt, erősödik, megedződik a szervezete, amire ekkora közösségben igazán szükség van. Nagyon sok programot szerveztünk az elmúlt téli időszakban, melyek közül talán a leglényegesebb a gyermekek számára a farsang volt! Hosszas
előkészületek után lázasan mutatták be szebbnél szebb ruháikat, felszereléseiket. A felnőttek is kedvet kaptak a mókához, mindnyájan beöltöztünk. Aztán nagy csinnadrattával elmentünk az iskolásokhoz, hogy nekik is kedvet csináljunk a farsangoláshoz. Jól
meg is zavartuk ott a rendet, utólag is elnézést kérünk! De nem csak a gyerekek farsangoltak. Az óvoda dolgozói részt vettek az
iskola által szervezett szülői bálon, ahol mindnyájan kitáncolhattuk magunkat. Jövőre is szívesen megyünk, reméljük, lesz folytatás!
Mint minden időszakban, most is vendégeskedett nálunk a Camerata Art’issima kamaraegyüttes, a Csemete Bábszínház, elutaztunk a Soproni Petőfi Színház előadására. Legutóbbi ünnepünk a március 15-i megemlékezés volt. Megvalósítottuk a „Szabadidős
foglalkozások óvodásoknak és iskolásoknak a Sopron-Fertőd kistérségben” c. pályázati projekt keretében a Jó játék a hulladék!
elnevezésű témahetünket, melyben rengeteget játszottunk, nagyon sok élményt adtunk a gyermekeknek. Lényeges megemlíteni,
hogy nem méregdrága játékokkal, eszközökkel valósítottuk meg mindezt, hanem ahogy a címben is olvasható, kreatív módon,
hulladékok felhasználásával. Ez azért is fontos számunkra, mert az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma
megbízásából hirdetett pályázaton óvodánk elnyerte első alkalommal a Zöld Óvoda címet, melyet 3 évig viselhetünk. Természetesen továbbra is szeretnénk Zöld Óvoda maradni, ezért is csatlakozunk minden olyan felhíváshoz, lehetőséghez, mellyel megalapozhatjuk gyermekeink környezettudatos magatartását, szemléletét. Személyi változás is történt óvodánkban. Hidegséginé-Horváth
Pálla Barbara (Barbi óvó néni) elköszönt tőlünk, helyette Klauszné Csorba Éva óvó néni jött a Süni csoportba. Mindkettejüknek
kívánunk további erőt, egészséget munkájukhoz, Önöknek pedig, kedves olvasók, napsütéses, virágos tavaszt!

Fülöpné Hidegh Csilla
óvodavezető
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Óvodai élet

Véget ért a hosszú tél,
simogat az enyhe szél
melegebben süt a nap
újra szalad a patak
(Donászy Magda: Hóvirág)

Iskolai élet
A tanár is ember

Kedves Olvasók!
Az előző lapszám megjelenése óta nagyon sok idő telt el, nagyon sok dolog is történt, zajlott az élet az iskola falai
között.
Az első féléves tanulmányi munka lezárása a félév végén megtörtént. A gyermekek megkapták a félévi értesítőket,
mi tanárok a nevelési értekezleten értékeltük az első félévet, kiemelve a pozitívumokat, kitérve a szaktanárok által
elvégzett mérésekre, megbeszélve a felmerülő problémákat, fejlesztendő területeket.
A nyolcadik osztályosok komoly megmérettetésen estek át, többen felvételi vizsgát tettek. Az írásbeli vizsga nehézségei után jött a
„stresszes” szóbeli meghallgatás, sokaknak több intézményben is. A választott iskolák skálája nagyon sokszínű, Soprontól Szombathelyig, a szakmunkás képzőtől az „elit gimnáziumig” terjed. Remélem, hogy mindegyik diákunk olyan helyre kerül, ahol azt a
képzést kapja, amire szüksége van, de ami ennél sokkal fontosabb, nagyon jól fogja magát érezni a középiskolás évek alatt. A következő lapszám megjelenésekor már a konkrét eredményekről is be tudok számolni, remélem többségében a vágyak beteljesüléséről! A tavasz folyamán több tanulmányi versenyen is részt vettek, vesznek diákjaink. Van, amire még csak a nevezéseket adtuk le,
de van ahol több forduló után már a döntőben van csapatunk. A Zrínyi matematika versenyen Galavics Zsóka ismét szépen szerepelt, bejutott az első tízbe, de talán már mondhatjuk, hogy ezt „meg is szoktuk tőle”. Gratulálunk, nagyon büszkék vagyunk rád!
Amit még pozitívumként emelnék ki, hogy sok diákkal képviseltettük magunkat, és mindenki nagyon szép teljesítményt nyújtott,
ami bíztató a jövőre nézve! Az elmúlt hetek, hónapok közösségi programokban is bővelkedtek. Megrendezésre került a szülői bál
az iskola tornatermében. A jó hangulatú eseményen nagyon sok szülő részt vett, támogatva ezzel iskolánkat. Külön kiemelném az
ovi dolgozóinak a részvételtét, örülök, hogy ilyen sokan eljöttek, eljöttetek! Az iskolás farsang megrendezése a diákönkormányzat
szervezésében, az SZM támogatásával, Jancsi bácsi koordinálásával ismét sikeres volt, akár csak a 24 órás kosár. Köszönjük
Rasztovics János Tanár Úrnak és minden segítőnek a munkáját! Méltóképpen emlékeztünk az 1848-as forradalom évfordulóján,
Sopronkövesden a Petőfi szobornál, és a műsort Újkéren is előadták a 8. osztályosok. A kövesdi műsort az óvodások éneklése,
versmondása is színesítette, illetve az iskolai énekkar is bekapcsolódott Ivett néni vezetésével. A főszervező, Talhammer Anna kolléganő munkáját elismerés illeti.
Március 22-én a Fenntarthatósági Témahét keretében csatlakozott az iskola a TE SZEDD programhoz, ahol egy kellemes délutáni
séta keretében gyűjtöttük össze a mások által eldobált szemetet. Remélem, a diákok számára jó gondolatébresztő volt a program,
nevelve őket arra, hogy ne szemeteljünk, mert ez a jövő záloga! Külön öröm volt számomra, hogy több szülő is csatlakozott a
programhoz.
Kitavaszodott! Elindultak a kerti munkák, egyre többet lehet kirándulni, az órát is előre állítjuk. Egyre több időt töltenek az iskolások az udvaron, játszanak, szaladgálnak, napoznak, egyre nehezebb a négy fal között tanulással tölteni az időt. Pedig lassan közeleg az év vége, jön a ballagás és a tanévzáró. Kitartást kívánok a gyermekeknek és a szülőknek is még a következő hónapokhoz,
megtalálva az egyensúlyt a munkával eltöltött idő és az aktív és passzív pihenés között!
Schweitzer Kornél
Téglássy Tímea vagyok és 6. éve tanítok a Sopronkövesdi Általános Iskolában. Tanulmányaimat a Pécsi
JPTE TK-án és a Testnevelési Egyetemen végeztem. Iskoláim elvégzése után Zánkán az akkori úttörőtáborban kezdtem dolgozni, majd 2 gyermekem születése után a Peresztegi Általános iskolában tanítottam. Ezután éveken keresztül családi vállalkozásainkban tevékenykedtem amíg a Sopronkövesdi Iskolába nem
kerültem.
Gyerekkorom óta versenyszerűen sportoltam. Több sportágat is kipróbálva az atlétika mellett döntöttem,
melyben magyar válogatott szinten tudtam versenyezni. A sport egész életemet meghatározta és jelenleg is
jelen van. Iskolán kívüli elfoglaltságom is ehhez kapcsolódik, egy európai atlétikai szervezet (EAP) koordinátoraként segítem a magyar atlétákat külföldi versenyekre eljuttatni és támogatni.
Ha tehetem családommal együtt utazok. Szeretem megismerni más országok kultúráját, értékeit, földrajzát,
ételeit… Szeretem az embereket, szeretek tanulni, tanítani, és szórakozni.
Boldog embernek tartom magam, mert a munkám a hobbim és mindent megtalálok benne ami fontos számomra, a sportot, a gyerekeket, a tanítás örömét, új kapcsolatokat.
Örömmel tanítok Sopronkövesd iskolájában és szívesen veszek részt a falu által szervezett programokban és projektekben.
Kedvenc szlogenem: „A győztesek soha nem adják fel, akik feladják sohasem győznek!” :)
Szülői bál
Szülő közösségi tagként elmondhatom, hogy vegyes érzelmekkel készülődtünk a bálra. Mint szervezők aggódtunk, hogy lesz-e elég
jelentkező, mint résztvevők alig vártuk, hogy felvehessük a táncos cipőnket. A kezdeti, csekélynek tűnő érdeklődés után, nagyon
szép számban jelentkeztek a szülők. Aki még bizonytalan volt, azt meggyőztük és hozták a barátokat, szomszédokat is. Nem kevés
munkával igazi buli helyszínné varázsoltuk az iskola tornatermét. Magunk sem gondoltuk, hogy milyen jó lesz a végeredmény.
Fergeteges, hajnalig tartó parti résztvevői lehettünk, ahol tanárok, szülők együtt táncoltak kifulladásig. Jövőre reméljük lesz folytatás.
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Immáron 3. alkalommal
szerveztük meg iskolánkban a 24 órás kosárlabda
programot. 1 teljes napon
keresztül a labda és a játékosok mozgásban tartották az egész iskolát. Diákok, tanárok és szülők
léptek pályára és küzdöttek egymással. Ennek a
napnak nem a mindenáron győzni akarás, hanem a sport a játék a kitartás volt az üzenete. Az
esti órákban vendégeink
voltak a Soproni Sólymok
kerekes székes kosárlabda csapata. Bemutatták nekünk és ki is próbálhattuk, hogy ők, hogy játszanak, és mennyire nehéz feladat a
nem megszokott módon kosárlabdázni.
És most olvassuk azoknak a játékosoknak a gondolatait a programunkról, akik ott voltak velünk és részesei lehettek a 24 órán tartó küzdelmeknek.
Földesi Bendegúz: " Olyan volt, mint egy második farsang! Sok izgalmas meccset láttunk és nagyon tetszett a kerekesszékes bemutató is. Finomak voltak a sütik és este 10-ig ott lehettünk az iskolában! Megtanultuk: ahhoz, hogy elérjünk valamit, csapatjátékra
van szükség."
Németh Nikoletta és Földesi János: Nagyon jó volt sok év után újra kosarazni, s szülőként, de nem formális keretek közt ott lenni
az iskolában, együtt játszani a gyerekekkel és tanáraikkal. Lelkesen vetette be magát mindenki a pályán, méltó ellenfelekre találtak
a csapatok. A mérkőzések pontosan, a tervek szerint követték egymást, s nem kellett várni, mert mindenki tudta és figyelte mikorkivel játszik. Amelyik gyerek nem a pályán volt, az pingpongozhatott, focizhatott, bandázott, vacsorázott vagy sütizett, s bár sokan
voltunk, fegyelmezni mégsem nagyon kellett. A már évek óta megrendezésre kerülő eseményt ugyanúgy várták a gyerekek, a tanárok, s mostantól a szülői csapatok gyarapodásával is lehet számolni. A meghívott kerekesszékes kosarasok játéka és lelkesedése
remek példa mindannyiunk számára! Köszönjük a szervezést és a háttérben tevékenykedők munkáját is!
Molnárné Iváncsics Adrien: Szülőként nagyon jól éreztem magam, ismét „gyerek” lehettem, egy kicsit vissza mehettem a múltba,
mivel én is ebbe az iskolába jártam. Jó volt látni, hogy, a gyerekek milyen jó kapcsolatot ápolnak tanáraikkal. Beleláthattunk az
iskola életébe. Remélem ezzel, hogy először játszottunk szülőként a 24órás kosáron, hagyományt teremtünk.
Molnár Miki: Azt mondja, örült, hogy engedélyt kaptak negyedikesként a játékra, nagyobbnak érezte magát idősebb társai között.
Neki az tetszett a legjobban, hogy tanár, diák, szülő mind együtt játszott. Nagy élmény volt a kerekes székes bemutató is.
Regdonné Kuntzl Anikó: Nagyon jó volt hogy mi szülőként részt vehettünk, és tényleg szívvel lélekkel tettük. Jó volt látni ahogy
gyermekeink is küzdöttek és nekünk szurkoltak, hogy a sopronkövesdi iskola életében a mozgás és a sport fontos szerepet játszik,
ez külön öröm számunkra.
Kozák Bianka: Az egész megszervezése nagyon jó volt. Tetszett a remek hangulat, a diákok kitartása. Jó, hogy idén a szülőket is
bevonták. Remélem, jövőre is megszervezésre kerül.
Marácz Hanna: Igazából nagyon tetszett minden! Nem tudnék kiemelni csak egy dolgot, minden évben ugyanolyan szuper. Jó volt
nézni a kerekes székes kosarat is meg nagyon jó "buli" az egész! Nagyon jó a hangulat mindig!
Varga Gergő: Örültem, hogy a sopronkövesdi U11-es kosárcsapat legfiatalabb tagjaiként a 4. osztály is nevezhetett, és hogy este 10
-ig maradhattunk. Két csapattal indultunk. Kevés meccset nyertünk, de azért jól éreztük magunkat.
Varga Vitéz: Legifjabb felsős osztályként izgalommal vártuk az eseményt. Vajon ébren tudunk-e maradni reggelig? Tetszett, hogy
minden osztály állított ki csapatot, voltak osztályok, ahonnan többet is. A meccsek között délelőtt tanultunk, délután edzettünk,
éjjel pihentünk. Jövőre is szívesen részt vennék ezen a programon.
Vargáné Bánfi Tünde: Fiaim idén érték el azt a korosztályt, hogy alkalmuk nyíljon részt venni a 24 órás kosáron. Én abból a megfontolásból jelentkeztem a szülői csapatba, hogy mi, szülők kicsit másként is bekapcsolódhassunk az iskola vérkeringésébe, láthassuk gyermekeinket játszva küzdeni, továbbá reméltem, hogy egyfajta példát is mutathatunk számukra arra vonatkozólag, hogy a
sport, a testmozgás fontos a mi korunkban is. Velük együtt végeztük a felkészülésünket, mely során méltó ellenfele voltunk az U11
-es korosztálynak. :) Bátran kiálltunk az ifik és a tanárok ellen, és azt sem bántuk, hogy a végeredmény nem bennünket hozott ki
győztesként. Örültünk a lehetőségnek. Kitűnően szórakoztunk. Gratulálunk minden kitartó, 24 órán át küzdő kis és nagy hősnek,
szervezőnek, támogatónak egyaránt!
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Iskolai élet

24 órás kosár

Kövesd válaszol

Hogy is lettem sopronkövesdi lakos?
Szűcsné Keresztény Éva és Szűcs Szabolcs:
2017 szeptemberében költöztünk a faluba Fertőrákosról. Nagyon
kedves volt a fogadtatás. Már a költözés előtt elkezdtem a Bölcsödében Kisgyermek-nevelőként dolgozni. Újkéren is néztünk házat, de
mivel az messzebb van Soprontól, ezért azt az ötletet elvetettük. Mivel a férjem Sopronban dolgozik, fontos volt, hogy ne kelljen olyan messze ingázni neki.
A szomszédaink is nagyon kedvesen fogadtak minket, és összességében nagyon barátságosak a kövesdi emberek. Szeretünk itt lakni. Az esküvőnk is itt volt már, és a
jövőnket is itt képzeljük el. Dinamikusan fejlődik a falu, egyre több a lehetőség akár
munkahely, közintézmények vagy kultúra tekintetében. Mielőtt megnéztük volna a
házat már sokat hallottunk az itteni rendezvényekről. Igyekszünk is részt venni rajtuk, ahogy időnk engedi. Sok teendő van még a ház körül, fel szeretnénk újítani,
szépítjük a környezetét is és mellette mindketten dolgozunk.
Kozma Györgyi és Kozma Zoltán:
Sopronkövesdre 2015 nyarán költöztünk Debrecenből, házvásárlást követően. Ezt
megelőzően már 1-2 évvel korábban tájékozódtunk a környékkel és az itteni lehetőségekkel kapcsolatban. Több települést is megnéztünk és konkrétan két alkalommal
szervezett rendezvényen is részt vettünk Kövesden. Nagyon jól éreztük magunkat, a
fogadtatás és az itteni emberek vendégszeretete rögtön megfogott bennünket. Az
volt az a pont, amikor eldöntöttük, hogy Sopronkövesdet választjuk.
Szeretünk itt lakni, nyugodt, egyre fejlődő, szépülő kis falu tele programokkal, kedves emberekkel. Sok segítséget kaptunk a kezdetektől fogva - főleg szomszédainktól
- mely a beilleszkedéshez nagy mértékben hozzájárult.
Két kamasz fiunk van, akik közül már a nagyobbik Sopronba jár középiskolába,
míg a kisebbik ide, a helyi általános iskolába. Mindkettőjük jól érezte és érzi magát a nagyvárosi iskola után itt a kisebb közösségben. Én a költözést követően Sopronban, majd 2016 novemberétől a helyi iskolában kaptam állást, a férjem pedig Ausztriában
dolgozik ideköltözésünk óta.
A helyi rendezvényeket gyakran látogatjuk, örülünk, hogy van lehetőségünk kulturális programokon részt venni anélkül, hogy a
városba kellene utazni emiatt. Tetszik, hogy a faluban vannak olyan programok, melyek érdekesek számunkra és jó a közösségi
élet is. A szervezett túrákon is szabadidőnkhöz mérten igyekszünk részt venni, ahol mindig nagyon jó a hangulat. Úgy érezzük, jól
döntöttünk, mikor Sopronkövesdet választottuk lakóhelyünknek.
Tóth Krisztina és Magyarász József:
Sopronhoz közel kerestünk családi házat, nagy kerttel, ahol a
családunk számára szükséges zöldségeket, gyümölcsöket
megtermelhetjük. Így hát ezen a szép településen találtuk
meg otthonunkat. Amikor először hallottunk róla, hogy Sopronkövesd a „zöld szívű falu”, már akkor éreztük, hogy jól
döntöttünk. Nézegettünk a környékbeli falvakban is házakat,
sőt itt Kövesden is megnéztünk más házat is, de ez volt az,
amibe beleszerettünk.
Az utca is csendes és nagyon kedvesek a szomszédok is. Egy
éves kisfiúnkkal Erikkel gyakran felsétálunk a gyönyörű
Agghegybe és élvezzük a friss erdei levegőt, a madárcsicsergést, és a természet közelségét. A játszóterek, utcák, közterek
színessége, szépsége, a faragott szobrokkal, festésekkel, nemcsak a mi, de a hozzánk érkező látogatóink tetszését is elnyerte.
A helyiek közvetlensége, kedvessége, a környezet rendezettsége, a színes kulturális programok mind-mind hozzájárulnak ahhoz,
hogy nagyon jól érezzük itt magunkat. A KÖN rendezvényt különösen kiemelném, nagyon szeretjük a sokrétűségét, érdekességét.
Mivel szeretjük a helyi termelők áruit a piacra is rendszeresen kijárunk vásárolni és beszélgetni egyaránt.
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Családokat megkereste: Nagyné Kun Zsuzsanna

Coop bolt új üzemeltetőjének bemutatkozása
A Kossuth utca 64. szám alatt üzemelő Coop élelmiszerbolt üzemeltető váltása miatt kerestük fel
Horváth Józsefet, hogy elmondja nekünk mire számíthatunk áprilistól az üzletben.
Horváth József vagyok, a faluban sokan édesapám után Jasek-ként ismernek.
26 éves koromig laktam Kövesden a szülői házban, aztán munkahelyem miatt Sopronba költöztem. Nagyjából 25 éve dolgozom a kereskedelemben. A Füszértnél, majd a Fodor
Italnagykereskedésnél töltöttem el majdnem 7-7 évet, de dolgoztam cigaretta nagykereskedésben
is. 2007-ben kezdtem magánvállalkozásba, a tavalyi évig a Jereván lakótelepen üzemeltettem saját
kis boltomat, mígnem azt 2018-ban eladtam. 2013 óta emellett a kövesdi trafikban vagyok megbízott üzletvezető.
Házas vagyok, feleségem is kövesdi származású, 2 kislányunk van.
Tavaly októberben a trafikkal sikerült ide átköltöznünk, mellyel egy régi vágyunk valósult meg.
Megcsinálni egy olyan falusi trafikot ami élelmiszerbolttal együtt - egy fedél alatt - komplett bevásárlási lehetőséget nyújt a helybélieknek és az átmenő forgalomnak is. Idén év elején adódott a
lehetőség, hogy az élelmiszerbolti részt átvehessem üzemeltetésre, amit nagy örömmel fogadtam, hiszen láttam, hogy mennyi lehetőséget tartogat még magában az az üzlet.
Nagyon sokáig az üzlet egy olyan nyitva tartással üzemelt ami egyáltalán nem kedvezett a lakosságnak. Mióta a trafik odaköltözött
csak azóta hosszabb a nyitva tartás az élelmiszerboltnál is, de én még jobban szeretném a nyitva tartást a trafikéhoz hozzáigazítani.
Ez azt jelentené, hogy egyelőre a vasárnap és ünnepnapok kivételével reggel 5-től este 20:00 óráig tervezzük a nyitva tartást.
Amit itt gyorsan meg is említenék, hogy a legközelebbi ünnep a Húsvét, amikor is Nagypénteken, Húsvét Vasárnap és Hétfőn is
zárva leszünk, így bevásárolni csütörtökig, vagy Nagyszombaton lesz lehetősége csak a lakosságnak.
A jövőben a következő változásokat tervezem: Az árukészlet folyamatos megújítását, kibővítését, az igényekhez szabását. Az üzemeltető váltás során a Coop maradék készletét átveszem, de a Coop-os saját márkák a boltból kiárusításra kerülnek, mivel a Coop
saját üzletet kíván nyitni a falu végén. Független kereskedőként kívánok üzemelni annak minden előnyével, de valószínűleg Reál
Pont üzletként. Áprilistól a Reál Pontos újságokat kell figyelniük a vevőinknek, amiket abban hirdetnek azok elérhetőek lesznek
nálunk. Az a célom, hogy a lakosság igényeit a lehető legmagasabb színvonalon kielégítsem.
A pékárut naponta többször szeretném szállíttatni, hogy mindig legyen a boltban friss pékáru. Ezen túl friss zöldséget és gyümölcsöt, valamint hentesárut szélesebb választékban kívánok tartani, elfogadható árakon. Továbbra is frissen sütjük majd a PekSnack
termékeket az üzletben, az eddigiektől eltérően egész nap, folyamatosan.
Tudok róla, hogy a Som Fogadó mellett egy Coop Áruház nyílik, de úgy érzem számos előnyöm lesz a tervezett nagy áruházzal
szemben.
Független kereskedőként szabad mozgásterem lesz a kínálat kialakításában, így bárki bármilyen kívánságát gyorsan ki tudom majd
elégíteni.
Úgy gondolom a legnagyobb előnyöm mégiscsak az lesz, hogy magam is és a munkatársaim is – tervem szerint - helybéliek lesznek, így sokkal bizalmasabb viszonyunk lehet a sopronkövesdi vásárlóinkkal, mint ami kialakulhatna bármikor is egy idegen multi
cégnél, ahol sokszor hetente váltják egymást a beosztottak. Szeretném ha a falu általam nyerne egy olyan boltot amilyet a közelmúltban Mariann nyugdíjba vonulásával elvesztett!
Kérem, hogy bizalommal forduljanak hozzánk áprilistól, mindenkinek állunk a rendelkezésére!
Köszönettel:
Horváth József
Tel: 06-20/402-3800

Interjú készítette: Nagyné Kun Zsuzsanna
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Mozaik Plusz

Nyugdíjas klub

Nyugdíjasok Farsangja
Farsang évenként ismétlődő, rövidebb, hosszabb ideig tartó időszak, amelyet évszázadok óta az evés- ivás, lakodalmak, disznótórok, jelmezes felvonulások jellemeznek. Vízkereszttől, a negyvennapos böjt kezdetéig, hamvazószerdáig tart. A farsang a tavaszvárás ősi örömünnepe is, a nagy evésekkel, ivásokkal hasonló bőségre kívánták a természetet késztetni. A farsang jellegzetes étele a fánk, amelynek régen különleges mágikus erőt tulajdonítottak. Mi is megtartottuk éves vidám mulatságunkat. A hangulatot garantálta a Cifraszűr Néptáncegyüttes
színvonalas és pezsdítő tánca, majd közös éneklésre késztették a résztvevőket csipkelődő énekükkel. Köszönjük lelkes támogatásukat! Önmagunk kicsúfolása sem maradt el, Gagyi Anikó és Balics Margit tükröt tartott elénk "Mit ír a Nyugdíjas Újság " című
jelenetükkel, amelyben az időskori naivitást, hiszékenységet, néha konokságot láthattuk, halhattuk viszont, nem mindig pozitív
színben. Elnökünk, Mentes György előző évi megvalósított programjaink és a következő évi tervezet ismertetése után a farsangi
bált megnyitotta és jó étvágyat kívánt a bőséges és változatos vacsora elfogyasztásához. A bál ételeit, italait a résztvevők batyus
bál szerűen biztosították. Közben már felcsendül "házi zenekarunk" a KoSza köszöntő száma és éjjel l óráig - kisebb, nagyobb
kihagyásokkal- roptuk a táncot, feledve korunkat, bajainkat, bánatunkat.
Jövőre ismét itt, reméljük megérjük!
Biczó Szabolcsné
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KRISZTUSOM ITT ÁLLOK SZÍNED ELŐTT
JELKÉPED ERŐSÍTI HITEM
ÉRTELMEZÉSED MAGAMBAN HORDVA, HOZZÁD
FORDULVA, MENTSVÁRA VAGY A TAGADÓNAK
HA BENNED KÉTELKEDEM, MAGAMBAN KÉTELKEDEM.
MELLŐLED INDULOK, VISSZA HOZZÁD FORDULOK.
ÚTJAIM MENTÉN TANULSÁGOK
ÉLET TANULSÁGOK. ÁLDOZATUK FIGYELMEZTETŐ
JEL-KÁRHOZÁSUK
OLYAN BÉKÉS, MEGNYUGTATÓ AZ ARCOD,
MINTHA E SIRALOM VÖLGYÉBEN SOSE LENNE HARCOD
ANYA NEM DOBNÁ EL GYERMEKÉT
S AZ APA A FIÁT
S JOBBÍTÓ PARANCSOLATAID FELETT NEM LENNE VITÁD
A BORDÁID KÖZÉ SZÚRT SEBEDEN GYILKOSAID NEM NYERÉSZKEDNEK MÁR?
S GÚNYKORONÁDTÓL KISERKENŐ MEGVÁLTÓ VÉREDET
ŐRJÍTŐ HATALMUKBAN NEM GYALÁZTÁK NAPONTA SZITKOZÓDVA ELEGET?
ROMLOTTSÁGUK ELŐL OLTALMAD ALÁ ROHANTAK
ÖNZÉSÜKBEN NEM LÁTTÁK, UGYAN OLYAN VÉDTELEN VAGY
MINT ŐK
MEGALÁZTAD VELÜK MAGAD
GYÖTRŐ AGGODALMAIKAT MÉGSEM TETTED TÉNNYÉ,
BÁRMILYEN ŐSZINTE IS A FOHÁSZUK
OTT A „GOLGOTÁN” A SZÍVED OLDALÁN
LESZEK AZ EGYIK LATOR,
VELED VÁLLALT HALÁLOD
ÁLDÁSOD RAJTAM.

Csíkménaságon a húsvéti körmenet neve
kikerülés a látszatra való elmúlásból és a
tavaszvárás ünnepe. A hold állásának
megfelelően egybeesik a tavaszi nap-éj
egyenlőséggel melynek elemei a termékenység vagy feltámadás és újjászületés.
Húsvét szavunk abból származik, hogy ez azon idő,
mikor húst vehetünk magunkhoz a böjt vagy húshagyó
táplálkozási időszak után, melynek írásos előfordulását
1470-től számítjuk. Kereszténységünk legnagyobb ünnepe, hisz Jézus pénteki keresztre feszítése után vasárnap feltámadt. Virágvasárnap szerepe, hogy bevezesse a
Szentháromság liturgiáját.

Az ezt követő Nagycsütörtök az utolsó vacsora emléknapja, ilyenkor csak egy mise van az esti órákban. Ezen
a napon történik a szent olaj megáldása melyet a keresztelőkön, betegek esetében vagy papszenteléskor
használnak. A nagycsütörtöki misén orgona szól: Dicsőség a magasságban az Istennek… kezdetű himnusz
hangzik fel, harangozástól és csengetéstől kísérve, melyet csend követ hisz „ a harangok Rómába mentek”. Ezután történik az
oltárfosztás mely jelképezi, hogy Jézust megfosztották ruháitól. Nagypénteken Igeliturgia van áldoztatással. Nagyszombaton van a
húsvét vigíliája, mely egy bonyolult szertartást, a fény liturgiáját foglalja magába, mikor minden résztvevőnél égő gyertya van, mely
jelképezi a feltámadt Jézust. Húsvétvasárnaphoz tartozik az ételszentelés hagyománya , hol a bárányhús Jézus áldozatát, a bor az
Ő vérét jelképezi. A tojás pedig az újjászületésre utal, mely Dél-Németországból átvett népszokás. Húsvéthétfő a víz tisztitó hatású
szerepét a locsolkodással fejezi ki, de megeleveníti azt is, hogy a feltámadásnak örülő, annak hírét vivő asszonyokat a katonák vízzel csendesítették le.
Költészeti világunkban a Szentháromság fogalmában Isten-Jézus-Lélek egybe tartozik, megszólításukban nincs különbség, hisz a
hit az elsődlegesebb. Jól példázzák ezt ADY ENDRE költeményei. Az Úr érkezése című versében: / Mikor elhagytak/ / Mikor lelkem roskadozva vittem/ /Csöndben és váratlanul/ /átölelt az Isten/ /. Az élet harcaitól megfáradva írja Imádság háború után című
versében: /Uram láss meg te is engemet/mindennek vége, vége/békíts ki magaddal és magammal/hiszem, te vagy a béke. Sion
hegy alatti ciklusában Szeress engem, Istenem című versében: /szeress engem, ha tudsz szeretni/szeress engem, mert jaj, utálnak/S
olyan jó szeretettnek lenni./ A tékozló fiú megtér az Álmom az Isten címűben: /nem bírom már harcom vitézül/Megtellek istenszerelemmel: /szeret kibékülni az ember/mikor halni készül./ DSIDA JENŐ verseiben a hit és tények megfoghatatlanságával
egyensúlyozik: Istenem, ki járt itt?, Krisztus.
Saját verseimben is érzem azon gondolatot, hogy jobbulásra van erőm, de elkerülhetetlen az önmagammal való szembekerülés.
Tiszteletben kell tartani az áldozatot, ezt akartam megfogalmazni a Keresztfán című versemben. Jó olvasást és kellemes húsvéti
ünnepeket kívánva…
Bellák Ödön
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Művészet

KERESZTFÁN

Közelmúlt

OVIT Állomás– Villanytelep, Erdőgazdaság, Vadásztársaság Sopronkövesden
Villamos elosztó állomás:
Nagylózs irányába, az Autoliv
után jobbra a dombtetőn húzódik
meg a villamos elosztó állomás,
régen OVIT Állomásnak (Országos Villamos
Távvezeték) nevezték. A múlt század 60-as éveiben Győrből jött egy 100 kilovoltos vezeték, majd
a transzformátorból 35 kilovoltos vezeték ment
ki. Sopron, Kőszeg és Szombathely irányába. A
70-es években még egy 100 kilovoltos vezeték
épült ki, de ez már 100 kilovoltosként is ment
tovább Szombathelyre és Sopronba. A 90-es évekig a sopronkövesdi volt az ország egyik legfontosabb elosztó állomása. Községünk országos
ismertségét a laktanya mellett az OVIT Állomás jelentette. A Bécsből induló 400 kilovoltos vezeték a szomszédos országokat összekötve biztosított egy üzembiztosabb működést. A villamos hálózat 1993-ban már a nyugati országok hálózatával is összekapcsolódott, a kiépült körvezetékek oda-vissza biztosítják az áramfelhasználást. Korábban az elektrikusi szolgálat felügyelte az üzem folyamatos működését, 2000 után a vezérlőpultot felváltotta a számítógépes irányítás. Azóta csak javítás és karbantartás idejére korlátozódik az emberi közbeavatkozás. Mára az MVM tulajdonába került a múlt század óta működő elosztó állomás, azt pedig, hogy a
technika fejlődése még hány évet ad a fennmaradására, azt nehéz lesz megjósolni.
Hungarowind - szélkerék: A 2008-as évben 8 db szélkerék került felállításra, összesen 23 kilowatt teljesítménnyel. A Hungarowind
Kft által üzemeltetett szélkerekekből 20 kilovolt jön le egy külön trafóra, onnan 100 kilovoltra feltranszformálva a föld alatt jut be
az elosztó állomáson található gyűjtősínre, ami továbbítja az országos hálózatba. A nagyobb 3 megawattos szélkerekek indulását
villanymotor segíti, magasságuk 100 méter, a rotor fesztávolsága kb. 45 méter. A dán Vestas cég gyártmánya, a javítást, karbantartást is a dán cég végzi. Az MVM vásárolta meg a szélkerékparkot, az építő - befektetőtől.
Erdőgazdaság: A községünkben található erdő a sopronhorpácsi és a peresztegi erdőkkel közösen egy erdőkerületet alkotva a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. kezelése alá tartozik. A helyi lakos Maráz Szilárd kerületvezető erdész elmondása alapján a fő fafajták
a gyertyán, a kocsánytalan tölgy, a kocsányos tölgy, az erdei fenyő, de kisebb területen lucfenyő is található. Az erdészet fő tevékenysége a tűzifa értékesítés, de a tevékenységük kiterjed a fűrészrönkök, fagyártmány fák kitermelésére is. A kitermelt fák pótlását, a jól átgondolt erdőgazdálkodást 4-5 fő állandó erdészeti dolgozó biztosítja. A szezonális megnövekedett feladatok elvégzését a
vállalkozókkal megkötött éves szerződések garantálják. Az erdőnek eredeti funkcióján kívül több olyan hozadéka is van, amiből a
helyi lakosság is profitálhat. Közismert, hogy az erdők jelentős mennyiségű oxigént termelnek, innen a „jó erdei levegő” kifejezés.
A téltemető, a gyöngyvirág és az egyéb erdei virágok, a különleges erdei nyugalom, mind kellemes sétára csábítanak. Az erdőből
kihallatszó kakukkszó, a harkály dobolása, madarak éneke, csak az erdőben „hallható” abszolút csend, segít kikapcsolódni a hétköznapok egyhangúságából. Az erdei túrák során sokszor találkozhatunk az erdei állatokkal, az őz, a szarvas, a vaddisznó és az
erdő akrobatája a mókus is gyakran szem elé kerül. Sokunk kedvenc időtöltése a gombázás, vargánya, őzláb, galambica a legtöbb,
de találni még róka és császárgombát (tojásgomba) és egyéb ehető fajtákat is. A mérges gombák is jelen vannak, kerüljük el őket!
Mi Kövesdiek örülhetünk ,hogy vannak erdeink. Óvjuk és becsüljük meg!
A Széchenyi Vadásztársaság: Területe a Nagycenki felsőtagtól, Kövesden át a Lövői Mol kútig
terjed, a vasúti sín vonalától az osztrák határig. Központi épületük az Újtelepen van. Elnökük
Fazekas Péter, Szabó Zoltán a vadászmester, és két hivatásos vadőr is rendelkezésre áll. Tevékenységüket a vadászati hatóság szabályozza, például a kilőhető vadak számát, életkorát, stb. A
tagság létszáma 40 fő. Bérvadásztatással is foglalkoznak. Állandó feladat még az állatok téli etetése is. A nagy vadak közül a vaddisznó 300, a szarvas 70, az őz 200 darabszámmal kerül elejtésre,
évi átlaggal számolva. A vadásztársaság vezetője heti kapcsolatban van a helyi önkormányzattal,
közösen lépnek fel az orvvadászok, a szemetelők és az egyéb szabálysértők ellen. Falunapokra és
egyéb rendezvényekre is került a vadásztársaság részéről felajánlott vadhúsból, Isten tartsa meg a
jó szokásukat!
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Gyalogos zarándoklat: Zarándokcsoportunk március 22-én
pénteken a reggeli szentmise után indult Sopronkövesdről
Győrbe, a könnyező Szűz Anya búcsújára, kilencedik alkalommal. Útközben Fertőszentmiklóson és Agyagosszergényben rövid pihenőket tartottunk zarándok ismerőseink jóvoltából. Az erős szélben így
pihentebben folytattuk utunkat Osli felé, miközben az útszéli szobroknál
imádságra is jutott az időnkből. A délután meghozta a szélcsendet, és
egyúttal az esőt is, ami el is kísért bennünket az első szálláshelyünkig
Osliig. Másnap a reggeli ima után Tárnokréti felé vettük az irányt, ahová
a déli órákban érkeztünk meg. A pihenőidő elég volt a rózsafüzér imádkozásához, majd folytattuk esőmentes utunkat Börcs irányába. Megérkezéskor lehetőségük volt a templomban keresztút járásra. A börcsi vendéglátóink vendégszeretete, a zarándoklatunk felé megnyilvánuló szolidaritása nagyon jó érzéssel töltött el bennünket. Eljött a vasárnap. Reggel 6 órai
indulás után megálltunk Abdánál, rövid megemlékezést tartva Radnóti
szobránál. A városhoz közeledve énekelve tettük meg a hátralévő utat,
ahol a bazilika bejáratánál Mihócza Tiborné Margit néni számolt be a zarándoklatunkról az M5 tv-nek. A szentmisén Palánki
Ferenc Debrecen - Nyíregyházi püspök volt a fő celebráns, az ünnepi felolvasó pedig falubelink Kelemen Dávid papnövendék,
akivel mise után tudtunk pár szót váltani a szemináriumi életről. Zarándokcsoportunk (kb.26 fő), egyöntetű vélemény volt, hogy a
ünnepi szentmise teljes lelki feltöltődést hozott mindannyiunk számára.
Természetjárók Sopronkövesden
Március 23-án szombaton hátizsákos, vándorbotos csapat érkezett a
Szent Donát szoborhoz, majd
együtt mentek fel a kápolnához, és
letelepedtek a parkerdő pihenőpadjaira. Zarándokokat sejtve, munkámat félbehagyva, utánuk mentem,
és beszédbe elegyedtünk. Kiderült,
hogy a Soproni Vasutas Sportegyesület Természetjáró szakosztálya és
a szombathelyi Múzeumbarátok
közös túrájáról van szó. A vasutas
természetjárók elnöke Huber Ferenc, a soproni Vasút focicsapatának egykori erőssége elmondta, hogy az éves úti céljuk közé bekerült a sopronkövesdi parkerdő is. Többen közülük részt vettek a
tavalyi KULT-Túra rendezvényünkön is. A csoportfényképezés után a Fehér Csárdába mentek ebédelni, majd busszal utaztak viszsza. Jó érzés volt megtudni, hogy a parkerdőnket már más természetjárók is felfedezték, és igazán jól érezték itt magukat Sopronkövesden.

Mihócza László
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Zarándoklat

Tavaszi zarándoklat és természetjárás

Kertész

A "hangyák a fán " (mayi shang shu -蚂蚁上树)
Egy klasszikus házias tésztaétel Kína, Szecsuán tartományából. Ha a kertünkben találkozunk hasonló jelenséggel az
azt jelenti, hogy levéltetvek élősködnek a fáinkon. A hangyák a levéltetvek ürülékét a mézharmatot gyűjtik és viszik
magukkal a bolyba. A levéltetveket szaporítják is, azáltal, hogy a lárvákat egyik ágról a másikra vagy egy még nem
fertőzött fára viszik át. A hangyák távoltartására alkalmazhatunk úgynevezett csíkcsapdát, amit a fa törzsére kell ragasztani. A levéltetvek természetes ellenségei egyes katicabogár fajok. A hangyák a levéltetvek védelmében még arra is képesek,
hogy a katica lárvákat ledobják a levelekről.
A világszerte nagyjából 6000 fajt számláló katicabogaraknak Európában 207, Magyarországon 90 képviselője él. A hosszuk fajtól
függően változó: 1,5-12 milliméter közötti. Rendszerint élénk színűek (narancssárga, vörös, sárga, fekete) kontrasztos mintázattal.
A feltűnő mintázat a bogár kellemetlen ízére figyelmezteti a ragadozókat. Nem mindegyik katicabogárfaj pettyes, vannak csíkosak
és egyszínűek is. A katicabogarak zöme ragadozó életmódot folytat, nagy részük főként levéltetvekkel táplálkozik, egyes csoportok
atkákat, pajzstetveket, liszteskéket fogyasztanak. Táplálékhiány esetén a lárvák kannibalizmusra is kényszerülhetnek, illetve gyakorta előfordul, hogy egyes katicafajok a család más tagjainak lárváit fogyasztják. Ez főként a Kínából betelepített harlekin katicára
jellemző. Szőlőtermesztésben alkalmazták, kártevők elpusztítására azonban olyan agresszíven terjeszkedik, hogy kiszorítja az őshonos fajokat. Ha a katicabogarakat támadás éri, reflexes „vérzés” megindításával védekeznek. Ilyenkor a lábaik ízületein keresztül vérnyirok szivárog ki. Ez a folyadék kellemetlen ízű anyagot tartalmaz, ami elriasztja a hangyákat és a madarakat.
A fajok többségének évente egy nemzedéke van, de vannak több generációt képző fajaik is. A párzási időszak tavasszal és nyáron
van. A peték száma fajtól függően különböző: 3-300 között. A petéből 5-8 nap múlva kelnek ki a lárvák. A kifejlett egyedek körülbelül egy évig élnek, azok telelnek át. Ha a földbe ásva vermelik el magukat, akkor igen kemény és hosszú lesz a tél, ha csak a
házak gerendái alá vackolnak be, akkor bizony enyhe télre és korai tavaszra számíthatunk.
A katicabogár angol neve (ladybug, hölgy bogár) Szűz Máriára utal. A középkorban erős levéltetű kártétel esetén a gazdák Szűz
Máriához imádkoztak közbenjárásért. A segítség meg is érkezett, katicabogarak formájában. A hálás gazdálkodók pedig emiatt
’Our Lady’s bug’, vagyis Miasszonyunk bogarának nevezték el őket.

Katicalárva

Kövesdi gyökerek

Peterakás

és a bábja

Tavaly nyáron Rácz József egy korábbi 56-os zászlót adományozott
falujának, melyet október 23-án az
ünnepélyes koszorúzásra is magunkkal vittünk.
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Ahány állat, annyi élet, avagy egy állatorvos pár bemutatkozása
Szeretettel üdvözöljük Sopronkövesd minden lakóját!
Az a megtiszteltetés ért minket, hogy a Polgármester Úr felkért, mutatkozzunk be a falu népének a
falu hírmondóján keresztül.
Párom dr. Szima Réka és jómagam is nemrég kaptunk diplomát a budapesti Állatorvostudományi
Egyetemen. A friss diploma iránt érzett büszkeségünknél csak lelkesedésünk volt nagyobb, így elfoglaltuk néhai Szepesi doktor sajnálatosan megüresedett körzetét. A körzet közepén, Lövőn kaptunk szolgálati lakást, ahonnan a lehető leggyorsabb bejárásunk esik az egész területre. A napi
problémákat az állatokkal, illetve az ENAR ügyintézést jórészt én fogom ellátni, míg Réka főállásban a Szombathelyi Állatkórházban praktizál majd, és a fennmaradó idejében tud segíteni az állatok helyi ellátásában. Réka nagyvárosban, Kolozsváron nőtt fel és az ő érdeklődését mindig is a
kisállatok kötötték le, és kifejezett szeretettel fordul a kisrágcsálók felé is, ennek köszönhetően lakásunkban két kis tengerimalac boldogítja a mindennapjainkat. Én egy környékbeli faluban, Bősárkányban nőttem fel, és már gyerekkori álmom volt haszonállatokkal tölteni a dolgos mindennapokat. Ez irányú indíttatásomnak hála egy évet Németországban töltöttem, hogy gyakorlatot szerezzek a nagyállatok ellátásában, ám az egyetem alatt a kutyák és macskák gondozása is a szívügyemmé vált. Az érdeklődési köreinknek miatt nagy örömmel foglaltuk el a körzetet, mert így mindketten megtaláltuk a számításainkat. Az Önök faluján kívül még
Iván, Újkér, Nemeskér, Répceszemere, Pusztacsalád, Csér, Völcsej és Csáfordjánosfa került állatorvosi hatósági jogkörben hozzánk.
Hogy ne csak magamról beszéljek, így néhány fontos közérdekű információt is hadd osszak meg a kedves Olvasókkal. A legtöbb
háztartásban él kutya vagy macska, sokszor mind a kettő; így fontos tudni, hogy a gazdáknak ezen állatok tartása nem kötelező,
ám ha vállalja, úgy kötelezettségekkel is jár. A legfontosabb maga az állat jólétének biztosítása a „jó gazda gondosságával”, ami
jogszabályban foglalt fogalom. Ebben gyakorlatilag arról van szó, hogy a gazdának kötelessége egy boldog, fájdalomtól és félelemtől mentes élet biztosítása állata számra, ahol a fajára jellemző viselkedési formákat gyakorolhatja. Az élelem és friss ivóvíz biztosításán kívül a betegségek elleni védelmet oltásokkal, szükség esetén gyógyszerrel is segítenie kell. A különböző oltások már 6 hetes
kortól segítik a fertőző betegségek megelőzését kölyök kortól egész életen át, ám ehhez a vakcina rendszeres éves ismétlése szükséges. Ezek mellett a veszettség vírusa ellen immunizáló vakcinát minden kutyának évente kötelező megkapnia 4 hónapos kortól, és
a vakcina beadásának feltétele az állat egyedi
azonosíthatósága, amit jelenleg chip beültetésével kell kötelezően megoldani. A veszettség egy
emberre átterjedő gyógyíthatatlan betegség így
ez ellene történő fellépés minden ember érdeke,
akár tart állatot akár nem. A betegség a macskákat is megbetegíti így a tartóknak bár nem kötelező, de szintén kérhetik az állatok immunizálását.
Terjedelem hiányában a további kérdéseikre
szóban tudok választ adni, így ha bármilyen
probléma van, keressenek bizalommal. Ne feledjék, buta kérdés nincs, csak más megvilágítás
szükséges!
Nagyon örülünk hogy Önök közt élhetünk!
Üdvözlettel:
dr. Szima Réka

dr. Varga Bence

+3620 3600 911
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Egyház

Az Úrnak szentelt éjszaka – Húsvét
Az egyházi év csúcspontját húsvét éjszakáján éri el. Virágvasárnaptól el kell jutnunk húsvét vasárnapjához.
Virágvasárnap a nép köszönti Jézust, mint királyát, pálmaág, virág, Hozsanna. Eltelik néhány nap és már azt kiáltja
feszítsd meg!! A biblia egész arcképcsarnokot rajzol elénk. Munkácsy Mihály Krisztus trilógiája hűen ábrázolja ezt.
A legkülönbözőbb egyéniségek jelentek meg ott, akik XXI. századi utódai itt élnek közötünk. Jellegzetes arcokat és
jellemeket láthatunk. Az egész emberiség felvonult Jézus keresztjénél, és megmutatta valódi természetét. Ezért kellett Megváltónknak meghalnia, ebből a tehetetlen mélységből emeli ki jézus halála a benne hívőket. Voltak, akiknek a vele való találkozás egy egészen új minőségű élet kezdetté jelentette, míg másokon beteljesedett az ítélet. Nem volt könnyű a meggyötört, meggyalázott Mesterben felismerni és elismerni a dicsőséges Isten Fiát, aki azért vállalta a szenvedést, hogy segítsen rajtunk. Ma sem könnyű ezt
meggyőződéssel vállalni. Akkor is, és mai is a hit szükséges hozzá.
Húsvét ünnepe, liturgiája erősítsen minket hitünkben az egyházhoz való hűségünkben.
Az ősi hagyomány szerint ezt az éjszakát az Úrnak kell szentelni. Az evangélium intő szava szerint a kezükben égő gyertyát tartó
hívek hasonlókká lesznek azokhoz a szolgákhoz, akik virrasztva várnak uruk érkezésére, hogy amikor megjön ébren találja, és terített asztalhoz ültesse őket.
Liturgikus programok:
Április 7. vasárnap 14,00 óra Családok keresztútja
Április 14. Virágvasárnap 10,30 óra barkaszentelés, ünnepi szentmise, passió
Nagyböjti lelkigyakorlat április 12. péntek és április 13. szombat. Mindkét napon 18,00 órától gyóntatás, majd 19,00 órakor szentmise, lelkigyakorlatos szentbeszéddel. A lelkigyakorlatot vezeti: ft. Juhos Imre atya, a Brenner János Hittudományi Főiskola spirituálisa
Nagyhét rendje:
Nagycsütörtök 19,00 óra az utolsó vacsora miséje, majd virrasztás
Nagypéntek 14,30 óra Keresztút, szentsír nyitás, majd nagypénteki szertartás
Nagyszombat 08,00-15,00 óra Szentsír őrzés
Nagyszombat - Húsvét vigíliája 20,00 óra tűzszentelés, vízszentelés, ünnepi szentmise, feltámadási körmenet, majd a húsvéti ételek
megáldása
Húsvétvasárnap 10,30 óra ünnepi szentmise
Húsvéthétfő 10,30 óra ünnepi szentmise

A feltámadás reményét és
örömét kívánom húsvét
ünnepén!

Szarka Gábor
plébános

16

Napjainkban a tehéntejfehérje allergia a leggyakoribb táplálékallergia. Csecsemőkortól kezdődően bármely életkorban kialakulhat. Erre hajlamos egyéneknél az elfogyasztott tejfehérje az immunrendszert védekezésre készteti,
ezáltal a szervezet allergiás válaszreakciót indít. Legjellemzőbb tünetei a hasmenés (véres széklet is előfordulhat),
hányás, hasi fájdalom, haspuffadás. Légutakat érintő panaszok: nátha, köhögés, tüsszögés, ismétlődő hörghurut,
fülgyulladás, asztma. Emellett jelentkezhet csalánkiütés, ekcéma, de étvágytalanság, alultápláltság, alvászavar, nyugtalanság, fejfájás is felhívhatja a figyelmet a rendellenességre. Általában csecsemőkorban alakul ki, a tehéntej étrendbe történő bevezetése után
2-4 héttel. Sajnos előfordul, hogy csak anyatejjel táplált csecsemőnél is jelentkezik, mivel az anyatejbe is bekerülhetnek allergizáló
hatású fehérje-összetevők. Ilyen esetben a szoptatós édesanyának ki kell iktatnia a tejet az étrendjéből. Tápszerrel táplált csecsemő
esetében megfelelő gyógytápszer alkalmazása a megoldás, melyet orvos, védőnő segíthet kiválasztani. Időben diagnosztizálva,
megfelelő tápszerrel táplálva a tünetek megszüntethetők, ezt követően a gyermek fejlődése is akadálytalanul folytatódhat. Tejfehérjementes étrenddel általában 1-3 éves korra kinőhető, ezért egy évig tartó tejfehérjementes diéta után javasolt újra tejes étel
fogyasztásával próbálkozni. Súlyosabb esetekben a visszaterhelést kórházi körülmények közt végzik. A diéta alatt pótolni kell a
kalciumot, zöldségek, vagy táplálék kiegészítők formájában. A tejfehérje-allergia tüneteit a tejben, tejtermékekben található egyik
fehérje, a kazein okozza. A rejtetten kazeinfehérjét tartalmazó élelmiszerek köre meglehetősen tág, hiszen a húsipari termékektől
a sütő-, édesipari termékeken át gyakorlatilag bármely élelmiszercsoportban megtalálhatjuk a tejet, mint alap-, vagy adalékanyagot, ezért a diéta alatt nem csak a tejtermékek, hanem minden, akár csak nyomokban is kazeint tartalmazó élelmiszert kerülni
kell. Létezik vérvizsgálat , amely nemcsak a tejfehérje-allergiát képes kimutatni, hanem több mint 30 féle allergénre való érzékenységet. Bár a negatív eredmény sem zárja ki teljes mértékben a tejfehérje allergia meglétét. Kutatások szerint a szoptatott babáknál akár hatszor kisebb lehet a tejfehérje-allergia kialakulásának esélye. A tehéntej túl korai bevezetése pedig összefüggésben
áll a betegség kialakulásával. Ételintolerancia vagy allergia esetén elengedhetetlen a szülői tudatosság: nagyon fontos, hogy tejfehérje-allergiás gyerekek számára egy túródesszert vagy egy kanál puding is veszélyes lehet, így mindig tartsuk be a szakorvos és a
dietetikus által előírt étrendet! Fontos, hogy nagyszülők és hozzátartozók se kedveskedjenek tejalapú desszerttel az allergiás kisgyermeknek, mert náluk bizonyos összetevők súlyos reakciót okozhatnak. Ha gasztroenterológus igazolja a tejfehérje-allergiát,
akkor a gyógytápszert 90%-os kedvezménnyel írhatja fel a háziorvos. A tartósan beteg gyereket nevelő felnőtt jogosult emelt családi pótlékot kapni, jogosult a GYES-t kapni a gyerek 10 éves koráig, illetve ameddig a betegség fennáll, jogosult erről egy igazolványt kapni, amely számos állami intézményben jelentős vagy teljes kedvezményekhez juttatja. Például az igazolvány felmutatásával ingyen utazhat a gyermekkel egy felnőtt a BKV-n. ( 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet)
Diétához szakszerű segítséget kaphatnak http://www.taplalekallergia.hu oldalon.
Allergia mentes szép tavaszt kívánok minden kedves Olvasónknak.

Virágh Imréné Kati védőnő

Helytörténet

Terror a nyugati végeken
Szántó Róbert főhadnagy, Sopron 1919-es vértanúja nagymamám édestestvére volt. Kivégzési parancsát Szamuely László, Tibor
öccse – mindenféle tárgyalás nélkül - adta írásba. A sortűz július 4-én dördült el, amikor Fennesz Rezsővel együtt kivégezték őket
a soproni temetőben.
Köztudott, a terror irányítója országosan Szamuely Tibor volt. 1919 májusa és júniusa folyamán tizenhét embert akasztatott fel
már Nagycenken, Kapuváron, Csornán és másutt. Egyértelmű korabeli dokumentumok bizonyítják, hogy például június 7-én Pünkösd szombatján -, miután megérkezett különvonatával, Sopronkövesden felakasztatta Schmidt Mátyás vasúti pénztárost, és
annak 17 éves fiával végignézette apja 20 percig tartó vergődését a fán. Ezt követően – a tanúk egybehangzó állítása szerint – Szamuely ezt kérdezte: „- Ki az a fiatalember aki itt a sorok között sír? ” A válasz megjött valahonnan, mely szerint, a felakasztott
ember fia. „- Igen? - kiáltott a fő terrorista. – Na, akkor akasszák az apja mellé!”. S aztán a fiút is felhúzatta ugyanarra a fára. Ezt
a történetet egyébként Morvai Krisztina, az Európa Parlament képviselőasszonya mesélte el, hivatkozván édesapja és rokonsága
elbeszélésére, akik Sopronkövesden éltek hosszú ideig.
Szamuely, mint aki jól végezte dolgát, tovább állt a Duna-melléki, úgynevezett ellenforradalmi mozgolódások leverését irányítani.
Dunapatajon Szamuely Tibor rögtönítélő törvényszéke, melynek többnyire ő maga volt az egyetlen tagja, hatvanöt ártatlan embert
lőtt, lövetett agyon, vagy akasztott, akasztatott fel. Egyértelmű okmányok, visszaemlékezések tanúsága szerint Kalocsán negyven,
Debrecenben nyolcvanhat ártatlan ember vált az őrült terror áldozatává.
Ideje, hogy nyilvánossá tegyünk adatokat, kivégzési parancsokat, okiratokat, számokat. Mindezt nem valamiféle bosszú érdekében,
egyszerűen a tisztánlátás végett. 100 éve olyan aljasságok történtek ebben az országban, hogy sok embernek tán fogalma sincs róla.
A centenárium most ezt lehetővé teszi.
Szántó Róbert, Fennesz Rezső, Schmidt Mátyás és sok-sok társa vértanúságáról fog szólni az a dokumentum-regény, mely várhatóan ez év őszén fog megjelenni. Érdeklődés esetén - Sopron után - Sopronkövesden is lehet könyvbemutató.
Emlékezzünk a hősökre!
Vörös Ákos, Sopron
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Egészség

Tejfehérje allergia

Recept

Bazsalikomos karalábé-krémleves
HOZZÁVALÓK /2 ADAG
1 közepes db karalábé
4 dl víz
0.5 csokor bazsalikom
1 dl főzőtejszín
só ízlés szerint
2 csipet fehér bors
2 gerezd fokhagyma
2 ek olívaolaj
E L K É SZ Í TÉ S
Meghámozzuk, majd felkockázzuk a karalábét és a fokhagymát.
Egy kevés olívaolajon megdinszteljük a hagymát, majd rádobjuk a karalábét, és együtt pároljuk (fedő alatt) 5-10 percig.
Sózzuk, borsozzuk, és felöntjük a vízzel.
Puhára főzzük, beletesszük a bazsalikomot, majd levesszük a tűzről, és leturmixoljuk.
Végül beletesszük a tejszínt, még egyet rottyantunk rajta a tűzön, és kész is.
Csomó Csilla

Kincsesláda

Idén is bárány kerül a karácsonyfa alá
A sopronkövesdi Németh Lajosné Margó egy réges/régi családi hagyományt visz tovább ilyenkor karácsony tájékán.
Kisalföld, 2006.12.21. 14:19
Az édesanyámtól tanultam meg a bárány készítésének minden fortélyát
– mesélte a sopronkövesdi Németh Lajosné Margó.
A sütőforma még a dédnagymamámé volt. Ezt a 150 éves nemes ereklyét azóta is féltve őrizzük. A bárány elkészítése nagy odafigyelést és
kézügyességet igényel, ugyanis hamar letörhet a füle, és az már nem az
igazi. Emellett nincs benne semmi különleges, piskóta az alapja, amelyet
lekvárral állítunk össze. A tetejére pedig a karácsonyfadíszhez hasonló
tojáshab kerül. A bárány a karácsonyi hangulatot még ünnepélyesebbé
teszi. Vannak, akik már az ünnepek idején elfogyasztják, de hosszú ideig
is eltartható. Margó egyébként nemcsak saját maguknak, hanem az ismerősök felkérésére is elkészíti a süteményalapú kis állatot. Amennyiben
megkérnék rá, akkor a templomok számára is megsütné. Hiszen a betlehem mellett milyen jól mutatna a bárány!
Mivel jómagam egy családi hagyományt viszek tovább, szeretném, ha lányaimnak is megtaníthatnám az elkészítés módját. Azt
hiszem, erre minden esély meg is van, hiszen ők is szeretnek sütni, főzni – zárta Németh Lajosné.
Forrás: https://www.kisalfold.hu/soproni_hirek/iden_is_barany_kerul_a_karacsonyfa_ala/1191488/

18

Sokáig elhittük, hogy az az értékes ember, akinek drága ruhája, autója, lakása van, és sokkal finomabb a nagyon
drága edényben készített étel, mert a reklámok ezt sugallják. Beszálltunk a fogyasztói társadalom mókuskerekébe és
rendes fogyasztók lettünk, ettük -vagy még mindig esszük – amit a reklámokkal belénk programoznak.
Azonnal bekapunk egy tablettát, ha tüsszentünk, bármikor tudunk a kollégánknak adni egy fájdalomcsillapítót a táskánkból és
képesek vagyunk betegen is ellátni a munkánkat egy népszerű forró italpor elfogyasztása után, mert azt látjuk a tévében, hogy ez a
normális.
Földöntúli boldogságot érzünk amikor megszerezzük a „csodát”. Rövid ideig talán boldogok is vagyunk, de hamarosan legyártják a
következő „nagyon nélkülözhetetlen csodát”, és azt is meg kell szereznünk. Sosem érezhetjük, hogy igen, volt értelme a hajtásnak!
Újabb és újabb reklámok mutatják meg, hogy mitől lennénk még sokkal boldogabbak. És mi szeretnénk olyan boldogok, sikeresek, szépek lenni, mint az emberek a tévében! Hiszen mi is megérdemeljük!
Paul Ekins megfogalmazásában a "Fogyasztói társadalom egy olyan társadalom, ahol az egyre növekvő számú árucikkek és
szolgáltatások birtoklása és használata az elsődleges kulturális törekvés, ez az egyéni boldogsághoz, társadalmi státuszhoz és nemzeti sikerességhez vezető legbiztosabb út."
Mindig is lesznek emberek, akik saját értéküket a környezetük visszajelzéseiből mérik. Az igazán boldog és sikeres emberek saját
magabiztos értékrendjük, illetve a társadalomtól független emberi igényeik szerint élik életüket.
Örömmel tapasztalom, hogy a médiából özönlő reklámok – a fogyasztói társadalom sajnálatos velejárói- a legtöbb embert már nem hozzák lázba. Az utóbbi
időben egyre népszerűbb az egészséges életmód, az újrahasznosítás, a környezettudatosság, az önismeret fejlesztése – változnak a társadalmi normák. Egyre
jobban figyelembe vesszük, hogy egy termék megéri -e az árát. A gyakorlatias
gondolkodás elkezdte legyőzni a vásárlási és birtoklási vágyat. Elkezdtük megérteni, hogy a napi 10-12 órás hajsza a pénzért – amelyből majd megvásároljuk
az eggyel magasabb kategóriájú autónkat, a tízedik pár cipőnket- túl nagy ár!
Rájöttünk, hogy az árucikkek gondosan kiszámolt élettartamra készülnek, legyen ez autó, mosógép vagy ruha. A gyártók gondoskodnak róla, hogy ami
elromolhat az el is romoljon és szükségünk legyen egy új termékre.
Szerencsére egyre többen találnak örömöt a kreatív tevékenységekben, reneszánszát éli a „DIY –
do it yourself” azaz, a csináld magad! Sokan készítenek saját kezűleg új dolgokat - akár újrahasznosítva, kidobásra szánt kacatokból. Megértettük, hogy a sok munkával, sok lemondás árán megszerzett tárgyaink nem azért drágák, mert sok pénzt adtunk érte. Azért drágák, mert a megszerzésükért
lemondtunk a családra vagy magunkra fordítható időről! Miért is dobnánk ki, ha elromlott? A legtöbb dolgot meg lehet javítani. Az ügyes kezű ismerőseink biztosan szívesen segítenek, ha nem boldogulunk!
Várom azt az időt, amikor a reklámblokkban a magyarországi gyógynövény kereskedés reklámozza megfázásra a hársfa és
bodzavirág keverékét, székrekedésre az orvos a házi szilvalekvárt fogja javasolni – recept nélkül - és könnyen találhatunk egy mestert, aki meg tudja javítani a fűnyírót vagy megélezi a késeket!
Tóth Zsuzsanna
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Környezetvédelem

Már nem „eszünk” meg mindent!

Könyvajánló

Dézsi Csaba András:
Gerzson és Panka Kalandjai
Dézsi Csaba András nem első könyvvers író, több orvosi témájú könyve megjelent már, de
gyermekeknek szóló mesekönyve ez az első.
Főállásban a győri Petz Aladár kórházban dolgozik kardiológusként. A Kisalföld újság olvasói már ismerhetik írásait, állandó keddi rovata van,jó tanácsokkal szolgál az olvasóknak az
egészségükkel kapcsolatos témákban.
A csodás illusztrációval készült /illusztrátor Kustán Roland!/ mesekönyvben saját életükből
vett történeteket mesél el. A család két arapapagája és a befogadott állatok színes történetein
keresztül mutatja be egy családi állatkert mindennapjait. A család életét teljesen felforgatja a
két amazóniai arapapagáj érkezése,mivel mindkettőjük igazi egyéniség.
A folyamatosan bővülő család napi élete teljesen megváltozik. Hasznos ismeretekkel szolgál
az állatokkal kapcsolatban minden kisgyermeknek és családnak.
Fegyverneki Sándorné, Tünde (könyvtáros)

Felhívás!

„Miért szeretem Sopronkövesdet?” illetve „Szeretem Sopronkövesdet” témakörében várunk szerkesztőségünk e-mail címére fotókat, rajzokat és festményeket folyamatosan, korosztályi megkötés nélkül. A szerkesztők által legjobbnak ítélt munkákat újságunk
címlapján és oldalain helyezzük el.
Az összes beérkezett alkotás szeptember 21-22-én Kulturális Örökség Napjai rendezvény keretében kiállításra kerül.
E-mail cím: kovesdihermesz@gmail.com

Alkotóház terem bérlés:
fél napra : 6000 Ft
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

Főszerkesztő: Ambrus - Rácz Ramóna, Raffainé Biró Veronika (e-mail: kovesdihermesz@gmail.com)
Szerkesztők: Bellák Ödön, Biczó Szabolcsné, Csomó Csilla, Deákné Anett, Fegyverneki Sándorné, Fülöp Zoltán, Fülöpné Hidegh Csilla, Kazinczy
Péter, Mihócza László, Nagyné Kun Zsuzsanna, Schweitzer Kornél, Szarka Gábor, Téglássy Tímea, Tóth Zsuzsanna, dr. Varga Bence, Virágh Imréné,
Vörös Ákos
Fotók: Vörös Renáta festménye, szerkesztői fotók Nyomda: Rábaközi Nyomda
Kiadja és terjeszti: Sopronkövesd Község Önkormányzata, 9483 Sopronkövesd, Kossuth Lajos utca 77.
Tel: 06 99/536-000, Facebook: Sopronkövesd Hivatalos Oldala, e-mail: polgarmester@sopronkovesd.t-online.hu
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