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   Kedves Olvasók! 
Az újság hasábjain keresztül is szeretettel köszöntöm a PÜNKÖVESD kapcsán Sopronkövesdre érkezett 3. Elszárma-
zott találkozó résztvevőit, valamint a vajdasági testvértelepülésünk-Tóthfalu- küldöttségét. Kívánom minden hozzánk 
érkezőnek, hogy érezzék magukat otthon nálunk, a helybélieknek pedig, hogy sok elismerést kapjanak az ideérke-
zőktől! 
„Sopronkövesd egy élhető és dinamikusan fejlődő település.”- mondják számtalanszor hivatalos és civil vendégeim, 

akiket Sopronkövesden kalauzolok végig, és mesélek rólunk. Lássuk, mi minden történt és mi várható szeretett falunkkal! Az el-
múlt hetekben két negatív történés kapcsán hallaták a hangjukat a lakosok, és jeleztek felém is a problémájukat. A vízmű hibás 
fertőtlenítése folytán a kellemetlen minőségű, de határértéket át nem lépő fertőtlenítőszer miatt reklamáltak-melynek kapcsán 
azonnal felvettük velük a kapcsolatot és átmosatták a rendszert. Többen hívtak csalódottan, hogy most épp a falusi CSOK listájá-
ból hagyták ki Sopronkövesdet. Ez ügyben is azonnal levelet írtunk. Kértük a kormány ezzel megbízott államtitkárát és a térség 
parlamenti képviselőjét is, hogy adjanak magyarázatot, miért nem vagyunk a listán, pedig a meghirdetett szempontok alapján a 
Kövesden letelepülők is jogosultak lennének a falusi CSOK által biztosított kedvezményekre. Lapzártáig választ nem kaptunk. 
Amint megkapjuk, jelezzük a falu felé, hiszen sokan számítottak erre a lehetőségre az új telkesek 
és a használt házat vásárlók közül is. Mire e sorokat olvassák, remélem már felavatott egészség-
házról beszélhetünk. Sorra jönnek a különböző hatóságok és mindig új feladatokat kapunk, de 
álljuk a sarat. Az óvoda kapcsán is lezárult a második közbeszerzés. Május végén, július elején 
kezdődhet az új szárny építése. Tájházunk pályázata kapcsán utóellenőrzésen jártak nálunk. 
Nagyon elismerően szóltak a látottakról és a már épülő közösségi pajtáról is. Pályázatot nyújtot-
tunk be ismét a Petőfi Sándor utca mindkét oldalának és a Rákóczi Ferenc utca páros oldalának 
járda felújítására. Megkezdtük az Alkotóházak hálózata nyertes pályázat megvalósítását Nagy-
cenkkel közösen. A kövesdi Alkotóház udvarán ennek kapcsán gyephézagos térkő burkolat ké-
szül ősszel, a KÖN után. Az  Alkotóház utcafronti kerítése részben visszabontásra kerül és he-
lyébe  egy  KÖVESD térelem kerül kihelyezésre, úgy mint Sopronban a Liszt Ferenc Konferen-
cia Központ előtt. Valamint kiállításokhoz lámparendszer kerül beszerzésre és egy csillagászati 
távcső. E pályázat keretében mindkét faluban számos kézműves foglalkozás kerül megtartásra. 
Nálunk a gyereknapot és a KÖN-t színesítik e foglalkozások. Civilszervezeteinknek átutaltuk az 
ez évre megítélt támogatásokat. Van olyan szervezet, aki hálás és külön megköszöni a testületnek, de van olyan is, aki úgy gondol-
ja neki ez jár és egy köszönömöt sem mond a milliós nagyságrendű összegért sem. Én viszont ez úton is megköszönöm a horgász-
tó mellett a Kulacsy családnak, hogy falun érezhetjük magunkat. Csodálatos a tó köré kikötött és legelésző tehenet, kecskéket és 
szabadon szaladgáló nyulakat látni. A kisgyermekes családok is felfedezték ezt, mert egyre többen egészítik ki a családi programot 
egy kis állatsimogatással. És a tulajdonosoknak hála, szertettel fogadják őket. Az önkormányzat nevében bíztatunk másokat is az 
állattartásra és köszönjük, aki rajtuk kívül is fontosnak érzi még  ezt. Úgy vélem egy fejlődő faluval nem kell, hogy ellentétes le-
gyen az állattartás és örüljünk, amíg reggel nem csak  dübörgő járműveket, hanem kakaskukorékolást is hallunk. Jegyzőasszony 
cikke a rendezett településképről, az ingatlanok előtti közterületre vonatkozó kötelezettségekről szól. Sajnos évről-évre ugyanazokat 

kell először szépen, majd levélben felszólítani a kaszálásra. Mivel ez a szépen 
kérés nem hozott átütő eredményt, sajnos a bírságolással tudunk csak motiválni. 
E sorok elolvasása után, mielőtt bárki a fűnyíróért szaladna, kérem, nézzen a 
naptárra!  Jelenleg csak egy íratlan szabály érvényes, miszerint a vasárnap és 
ünnepnapon (de még a déli ebéd és az esti órákban sem) nyírunk füvet, vágunk 
motorfűrésszel fát, flexezünk stb. Több önkormányzat már hozott ezzel kapcso-
latos rendeletet. Mi még bízunk az itt lakók jóérzésében. Sajnos, jelzés önkor-
mányzatunk felé, hasonló problémák miatt egyre több van. Szintén nagyon sok 
bejelentést kapunk a telekhatárokon szabálytalanul végzett gyomirtózásról, mely 
birtokvédelmi eljárást is maga után vonhat. A Jókai Mór utca munkálatai nagy 
örömünkre befejeződtek. Tereprendezést végeztünk a horgásztónál, a Homok-
luknál és a Franciska major szomszédságában lévő önkormányzati területen. A 
teniszpálya felújítása is elkészült. A képviselő testület támogatta a fával fűtők 
„gázár támogatásának” olyan megoldását, hogy a fakötegek házhozszállítását 
magunkra vállaltuk. Ellenkező esetben nem lett volna értelme a 8.000,- Ft értékű 
fáért távolabbi településre autózni.  
Ugyancsak támogattuk az iskolánk az irányú támogatási kérelmét, hogy finan-

szírozzuk meg öt osztály esetében matematika tantárgyból, a Mozaik Kiadó tan-

könyveit, mert ez a legjobb és sajnos lekerült az államilag támogatott tanköny-

vek listájáról.  
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Jegyző tollából 

Az ingatlanok és közterületek tisztán tartása 
 

A tavasz beköszöntével egyre inkább szem elé kerülnek, azok a porták, közterületek, amelyek nem gondozottak, a 
fűnyírás, a növényzet kezelése elmarad. 
Jogszabály az ingatlantulajdonos feladatát az alábbiak szerint határozza meg: 
„Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni 

az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az 
úttestig terjedő teljes terület); 

a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá 
tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület 

tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. 
A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitvatartás ideje alatt - ettől eltérő megállapodás kivéte-
lével - a használó köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani. 
A közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata esetén a használattal érin-
tett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani.” 
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a fenti szabályok betartása és betartatása érdekében Önkormányzatunk több ízben is 
ellenőrzést fog végezni. Ezért kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy az ingatlan előtti közterületi zöldsáv gondozására és 
tisztán tartására nagyfokú figyelmet fordítani szíveskedjenek! 
Valamennyiünk közös érdeke, hogy rendezett, egészséges környezet, ápolt utcakép jellemezze községünket.  
Kérjük, hogy a saját ingatlana előtt Ön is tegyen eleget kötelességének!   
Ügyeljünk településünk közterületeinek tisztaságára, rendezettségére, környezetünk védelmére! 
Az Önkormányzatok Képviselő-testületeinek a törvény lehetőséget biztosít a közterületek és ingatlanok 
tisztántartása kapcsán a szabályok és a szankciók megállapítására. Ezen kívül van arra is lehetősége a 
Testületeknek, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkez-
ményeiről önkormányzati rendeletet alkosson. Ezek a helyi rendelkezések tartalmazhatják a kötelezett-
ség elmulasztójával szemben közigazgatási bírság kiszabásának lehetőségét. Sopronkövesd község Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete a soron következő ülésén napirendi pontként fogja tárgyalni a ren-
deletalkotási lehetőséget. 

Fücsökné Torma Lívia, jegyzőasszony 

Az Életfa falevél avatóján megint jó volt kövesdinek lenni: látni a sok babát és a boldog családokat. Néhány fő híján jelenleg 1300-

an vagyunk!!  

Meleg szívvel ajánlok még végezetül két cikket a mostani lapszámból. Március 31-én a határátkelőnél a meggyilkolt hősökre emlé-

keztünk, most az egyik mártír családjával együtt. Itt töltöttek falunkban két napot és írtak utána egy megható levelet „Szomorú 

öröm” címmel.  

Ugyancsak érdekes lehet a 2004-es mezőkövesdi Kövesdek Találkozójának akkori újságcikke és a főszervező levele: jövőre újra vár-

ják a Kövesdieket! 

Köszönöm az érdeklődésüket.         Fülöp Zoltán polgármester 

Polgárőr majális - április 27.  Tojásfa díszítés az óvodával 
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 Az idei tavasz is változatosan telt. A Húsvét előtti időszakban már elkezdtünk ráhangolódni az ünnepre. 
Ezzel kapcsolatos dalokkal, mesékkel ismerkedtünk, színeztünk és ragasztottunk. Tojást is festettünk, 
méghozzá egy új technikával, ami könnyen kivitelezhető volt és nagyon tetszett a gyerekeknek. Húsvét 
előtti utolsó bölcsis napon pedig megérkezett hozzánk a várva várt nyuszi. Így a délelőtt izgalmakban 
bővelkedett. 
A rövid pihenő utáni napokban nagyon jó idő volt. Ezt kihasználva, már az udvaron piknikeztünk, ahol 

az összes gyümölcs hamar elfogyott. 
Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeltük. A gyerekekkel is készítettünk egy kis apróságot, illetve még egy szál virággal 
köszöntöttük az anyukákat.  
Májusban érkeztek hozzánk a rendőrségtől is. Ezen a délelőttön mindenki beülhetett a rendőrautóba és különböző felszerelésekkel 
ismerkedhettek meg a gyerekek. Ezúton is köszönjük a rendőröknek, hogy eljöttek hozzánk és betekintést nyerhettünk a szakma 
rejtelmeibe. 
A bölcsődénk néha még sírástól hangos, de már hamarosan végére érünk a beszoktatásoknak, amit a vidámság és a nevetés vált fel. 
Nyilván a beszoktatás velejárója a sírás, hiszen egyfajta leválás történik az édesanyáról. De mindent elkövetünk annak érdekében, 
hogy ez a lehető legkönnyebben történjen meg. 
A következő hónapokban igyekszünk további izgalmas programokat szervezni, amivel színesíthetjük a hétköznapokat. Tervezünk 
tűzoltóautó és motor „simogatót”, reméljük ezek a programok is tetszeni fognak a gyerekeknek.  
 

Szűcsné Keresztény Éva  
kisgyermeknevelő 
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„Május, május az idő csodaszép. 
Nézd csak, nézd csak, fenn az ég 

csupa kék!” 
 
Legutóbbi cikkünk óta gyorsan forgott az idő kereke óvodai életünk mindennapjaiban. Megpróbáljuk össze-
gyűjteni egy csokorba azokat a szép élményeket, amelyek gazdag tartalommal töltötték meg hétköznapjain-
kat, elvarázsolva kicsiket és nagyokat.                                                                        
Húsvéti készülődésünket színesítette a Csemete Bábszínház előadása, amely a Vidám tojáslakók életébe engedett bepillantást. Meg-
tudtuk, hogy „a tojást nem is a húsvéti nyúl tojja, hanem a kotlós mama!” A Húsvétot várva sok népszokást elevenítettünk fel a 
gyerekekkel közösen: hímes tojást festettünk, tésztát dagasztottunk és fonott kalácsot sütöttünk belőle. A falu tojásfáját körültán-
colva alig fért el a sok gyerek a kis téren. Énekelve előcsalogattuk a napocskát, de még a nyuszit is, aki kedves ajándékokkal várta a 
gyerekeket az oviban. 
Az ünnepről visszatérve azonnal egy következő izgalmas programon vehettek részt nagycsoportosaink: az erdei óvoda programjá-
ban hatalmasat kirándultunk Tamás bácsi vezetésével. (Ő Dr. Varga Tamás, az Erdészeti Múzeum igazgatója.) Láttunk tücsköt- 
bogarat, megismertük a bundás bogarat, hallottunk mesét a pitypangról, bemutatót az árvacsalánról. Tamás bácsi telis-tele volt 
ötletekkel, de nem úgy a pocakunk, ugyanis a déli harangszó a kápolnánál ért minket…. 

Tovább folytattuk a „Jó játék a hulladék!” című pályázatunkat. A tavasz 
jegyében megvalósított témahét keretében nem csak érdekes játékokkal, 
de egy szép érzékelő fallal is gazdagodtunk, melyet a sószobában szere-
lünk fel. 
 \prilis utolsó hetében nem csak a virágok nyílnak szebben, de a gyere-
kek arca is szebben ragyog, hiszen Anyák napjára készülődnek. A gye-
rekek kis versekkel, saját készítésű ajándékokkal köszöntötték az édes-
anyákat, április 30-án délután. 
Május 3-án 17 kisgyermek nagy bánatára véget ért az 5 alkalmas úszás-
oktatás a fertőszentmiklósi iskola tanmedencéjében. Köszönjük a hozzá-
értő pedagógusok lelkes munkáját! 
A nevelési év hátralévő részében is gazdag programok és szép ünnepek 
várnak ránk, melyekről a következő cikkünkben számolunk be. 

                                                                                                 
Egyházi Mónika 

                                                                                 óvodavezető 
helyettes 
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Egy iskola életében nagyon fontosak a közösségi programok, a szabadidő hasznos eltöltése, de értékmérőként még-
is diákjaink tanulmányi eredménye minősít bennünket. Ez megnyilvánulhat a mindennapi tanulmányi munkában, 
a versenyeken elért eredményekben, illetve a végzősök továbbtanulási szándékában, sikerességében. 
Elégedettséggel számolhatok be arról, hogy minden nyolcadik osztályos tanuló felvételt nyert valamelyik középis-
kolába. Ami még pozitívabb, hogy mindenkinek a szeme az örömtől csillogott, amikor a felvételről szóló levelet a 
kezébe vehette, szinte mindenki oda mehet tovább, ahova igazán szeretett volna, de akit nem az első helyen vettek 
fel, ő sem volt elégedetlen. Ezúton is sok sikert kívánok minden diákunknak a további tanulmányokhoz, de ne 

feledjétek Pierce Brown szavait: „Az életnél hatékonyabb iskolát még senkinek se sikerült kitalálni.” 
A tavaszi időszakban rengeteg versenyen vettünk részt. Úgy gondolom, hogy az alábbi eredmények magukért beszélnek: 
 

Peresztegi Aranytoll Helyesírási Verseny:  1. helyezés: Kalmár Blanka 3. o. 
Lövői szavalóverseny – 1-2. osztályos kat.  1. helyezés: Szabó Barnabás 1.o 
          3-4.osztályos kat.  1. helyezés: Rákóczi Ferenc 3. o. 
      2. helyezés: Fülöp \dám 4.o     
      3. helyezés: Földesi Bendegúz 4. o. 
 
VII. Sarkady Sándor Versmondó Nap - 3- 4. osztályos kat. 
      2. helyezés: Fülöp \dám.  4. o 
      Különdíj:   Kalmár Blanka.   3. o. 
 

Tud6nád matematika verseny Hegykő:  3. helyezés: Galavics Zsóka 
Agypárbaj matematika verseny Nagycenk:  2. helyezés: Galavics Zsóka 
 

" 7mérföldes  Csizmában" Országos Mesevetélkedő megyei forduló Bőny: 
   3. helyezés: Őzike és a Villámfiúk 
  (Földesi Bendegúz, Fülöp \dám, Ratkovics Zsófia, Varga Gergő) 

 

A felsorolt kimagasló eredményeken túl nagyon szépen szerepeltek diákjaink iskolai és egyesületi keretek között a különböző 
sportversenyeken, illetve a művészeti csoportok tagjaiként is. 
A fenti eredmények mögött kollégáim lelkiismeretes munkája áll, amiért köszönet illeti őket! 
Minden tanév kiemelt feladata beiskolázási programjának tervezése, lebonyolítása, majd a beiratkozás után az eredmény értékelése. 
Intézményvezetői pályázatomban is hangsúlyosan szerepelt a beiskolázás bővítésének szükségessége, ezért nagy hangsúlyt fektet-
tem erre a területre, melyben a kollégák teljes mértékben partnernek bizonyultak. A leendő elsős osztályfőnökkel tartottunk tájé-
koztatót a helyi óvodában, illetve az újkéri szülőknek az 
ottani kultúrházban. Iskolacsalogató programra vártuk a 
leendő kis elsősöket, amire nagyon sokan eljöttek! Az áp-
rilis 11-12-i beiratkozás után 26 felvett tanulóról számol-
hatok be (a tavalyi 16-tal szemben), akik között sok 
kövesdi és újkéri, de nagycenki és peresztegi gyermek is 
van! Ez nagyon szép szám, de nem szabad elbízni magun-
kat. Véleményem szerint az eredmények megtartása min-
dig nehezebb, csak lelkiismeretes munkával lehetséges. 
Köszönet illet mindenkit, aki bármilyen formában részt 
vett a beiskolázási programban, segítette munkánkat! 
Bizakodva, de nem elbízva magunkat tekintünk a követke-
ző időszak elé! Az újonnan induló – az időjárás miatt 
többször elhalasztott - „Agghegy hajsza”, az iskolai angol 
verseny, a gyermeknap, a ballagás és a tanévzáró szervezé-
se, a nyári táborozások, a tanév zárása és az új tanév elő-
készítése komoly feladatok a pedagógus kollégák számára 
és az iskolavezetésnek egyaránt! A fenti programokra sze-
retettel várjuk az érdeklődő sopronkövesdieket! 

Schweitzer Kornél, igazgató 
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Völfer Istvánné, Erzsi tanító néni vagyok. 1980-ban végeztem a Győri Apáczai Csere János Tanítóképző 
Főiskolán a tanító szakot kiegészítve pedagógia-technika speciális kollégiummal. Még azon a nyáron sike-
rült állást találnom a sopronkövesdi  \ltalános Iskolában. 5-6. osztály összevont napközis csoportjának 
vezetője lettem. 2 év után 4. majd 5. osztályt kaptam. 1984-ben 3 évre GYES-re mentem, majd visszakerül-
ve újra napköziben, és osztályban is tanítottam. Technika szakommal sok órát kaptam felsőben. Mennyit 
dolgoztunk az akkori diákokkal a temető melletti „polityóban”! 
Rövid ideig úttörőcsapat-vezetőként is tevékenykedtem. 
Aztán jött a rendszerváltás, szülőfalum (Nagylózs) iskolája is önálló iskola lett. Úgy gondoltam hazajövök. 
1991-ben itthon kezdtem a szeptembert 5 második osztályos tanulóval. Aztán ’92-ben az első osztály tanító-
ja lettem. Persze nagy izgalommal, néha kissé bizonytalanul, izgatottan indultam neki, de megérte. Ezután 
következtek tanítói pályám legszebb évei. Kisfelmenő rendszerben tanítottunk. (Hosszú évekig csak 1. és 2. 
osztályt) Nagyon megszerettem a kicsiket, akik annyira hálásak tudtak lenni, akik annyi szeretetet tudtak adni, hogy azt szavakban 
nem is tudom elmondani. A siker, hogy egy 6-7 éves gyermeket el lehet 9 hó nap alatt juttatni az olvasás, írás, számolás szintjére! 
Nem könnyű, de csodálatos feladat. A nagylózsi évek alatt aktívan részt vettem a falu kulturális életében: a kultúrotthon igazgatá-
sában tevékenykedtem, a falusi könyvtár vezetője voltam hosszú évekig. 
A 2007. év fordulópont volt életemben. A kisiskolák léte bizonytalanná vált. Kezdték a tanítók létszámát csökkenteni. Így volt ez 
nálunk is. Az akkori vezetés nekem ajánlott fél állást, amit természetesen nem fogadtam el, ezért felmentettek. A hír gyorsan ter-
jedt. Szőke Katalin a sopronkövesdi iskola akkori vezetője már azon az őszön állást ajánlott nekem. Elfogadtam, és 2008. januárjá-
ban már újra Sopronkövesden tanítottam. Azóta is itt vagyok. 2010 óta folyamatosan van osztályom, sőt a mostani 8. osztályosok-
nak 5 évig voltam osztályfőnöke. Hálás vagyok a sorsnak, hogy életemet, pályámat így alakította.  
Gyakran eszembe jutnak Gárdonyi Géza szép gondolatai: 

„ Légy az, kiből 
árad a nyugalom. 
Légy az, kire nem 

hat a hatalom. 
Nyújtsd oda, hol 
kérik a kezedet. 
S menj oda, hol 
fázik a szeretet.” 

 

Most pedig életem nagy állomásához érkezek. Készülök a nyugdíjas évekre. A tanév végén végleg leteszem a krétát, levetem a fehér 
köpenyt és búcsút intek. Szeretnék a családomnak élni, segíteni unokámat a tanulásban, szabadabb, kötetlenebb napokat élni. Eh-
hez nem kérek mást, csak egészséget! Nem fogom elfelejteni az itt töltött éveket. A gyerekek, a szülők, a kollégák felém áradó sze-
retetét, tiszteletét. Ígérem, sokszor át fogok jönni Sopronkövesdre. Jó lesz majd akkor találkozni tanítványokkal, kollégákka l, szü-
lőkkel, ismerősökkel, akikkel majd megállunk, és beszélgetünk.        
                Völfer Istvánné, Erzsi néni 

A
 tanár is em

ber 
K

iállítás 

Tapintható látvány 

    A képzőművészet a látványra épül. Első benyomásaink egy alkotás megpillantásakor már kialakulnak. Az átlag 
kiállítás látogatót, amint belép egy kiállító térbe és körülnéz, hatás éri. Az első dolog, ami hat ránk, a tér, a világítás, 
és a kiállított alkotások. Végigpásztázva tekintetével a műveken, anélkül hogy ismerne részleteket, rögtön a felületes 
látvány alapján kialakulnak érzések, hatások. Valami tetszik, a színe, a formája. Szemünk az első, ami érzékeli és 
közvetít az agynak, az agy leképezi, csatolja az életben szerzett valamilyen élményhez, tapasztalathoz és így kialakul a hatás. Szóval 
a látvány az, ami befolyásol bennünket és arra késztet, hogy véleményt alkossunk. Remek dolog végigjárni egy kiállító térben, egy 
galériában. 
    Van egy társadalmi csoport, aki ki van zárva ebből az élményből, és ők nem mások, mint a vakok és gyengén látók. Ez a gondo-
lat az, ami megragadt bennem és indította el a folyamatot. Érdekes dolog volt az, amikor ismerősök látogattak meg a dolgozatban 
szereplő alkotások készítése közben, látó emberek, és látva alkotásaimat, nem tudom miért meg akarták fogni. Hozzá akartak érni, 
talán meg akartak bizonyosodni arról, hogy stabilan állnak, hogy nem esnek le. Itt gondoltam arra vajon mit „láthat” mit érezhet 
egy vak ember, ha végig tapogathatja. A vak emberek úgy néznek végig egy tárgyat, hogy végigtapogatják a legkisebb részletig, 
hogy elképzelésük elegyen róla. Szemtanúja voltam olyan eseménynek, amikor egy teljesen vak lány végigfogdosta a menyasszony 
ruháját a fejdísztől a cipő sarkáig, hogy „lássa” milyen a ruhája. Elragadtatva mondta a végén… gyönyörű. 
    Megkerestem a Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron megyei Egyesületét, ahol a megyei elnök hölgy nagyon örült en-
nek a lehetőségnek, és rögtön elkezdtük a szervezést. Az időpontot, a helyszínt én szerveztem, ő az egyesület tagjait, és utazásukat 
szervezte. A kiállítás és élménygyűjtés 2019. március 29 én volt a Sopronkövesdi Alkotóházban. 

              

Folytatás a következő oldalon! 
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Eldöntöttem, hogy a diplomamunkám alkotásaimból egy zártkörű kiállítást szervezek vakok számára, ahol a legkisebb részletig 
végig fogdoshatják a munkákat. Ami érdekel, az-az hogy mit „látnak” mit éreznek, milyen hatással van rájuk. Nem az a cél, nem 
arra vagyok kíváncsi hogy felismerik-e azt, amit ábrázol… az lehetetlen akkor, ha nem adunk tájékoztatást. 
A felületen kísérleteztem, az anyaggal. Alkalmanként kétféle anyagot használtam, volt olyan rész, ahol a természetes formájában 
hagytam meg, és előfordult, hogy ugyanazt az anyagot festettem. Sikeresnek bizonyult ez a kísérlet. Meglepő, de a beszámolok 
során mondhatni kivétel nélkül mindenki legalább 5-6 anyagot vélt felfedezni. Ennyit jelent a felület, ha le van festve. A zsákvá-
szon anyagot kellemesnek érezték, puha, meleg… - ilyen jelzőkkel illették, a lefestett felületre azt állították – smirgli. Volt festett fa 
felület, amire a fémes jelzőt használták. A maszk formáját felismerték, de bizonytalanok voltak az anyagát illetően. Érdekes volt 
megfigyelni, hogy a forma valamilyen ismerete, mennyire befolyásolja az érzést. Belekapaszkodva ebbe az információba, rögtön 
kisebb szerepet szánunk a többi tulajdonságra. Az agy közvetít. 
    A nagy durva felületeknél érdekes, hogy amíg a látó ember látva azt, hogy fa, bármilyen méretű, mégis „meleg”– nek mondjuk. 
A vak ember számára első érintésre, hideg, rideg. De megint a tapasztalati élmény „ugrott be” és az agy ismét információkkal, be-
folyásolta a döntést… beugrott, hogy a kályhába is ilyen tapintású anyagot szokott betenni. Rögtön változott a vélemény. 
     Az első alkotás, ami a kiállításon és a diploma kiállításon elsőként szerepel, az Üzenet címet kapta. Első látásra egy, absztrakt 
alkotásnak tűnik, a vörös alapon fekete pöttyök. Valójában ez egy üzenet. Egy Braille-írással tett üzenet. Az a lényege, hogy a vak 
emberek, akik meg kívánják „tekinteni” az alkotásaimat kapjanak egy támpontot, egy útbaigazítást. Az itt szereplő üzenet nem 
más, mint: 
 

„Jobbra, Kottrik Zoltán alkotásait tapinthatja” 
 
     Sajnálatos módon, szomorúan kellett tudomásul 
vennem, hogy Magyarországon, a vakok és gyengén 
látók legfeljebb 10%-a ismeri és használja a Braille-
írást. Az elnök asszony beszámolt arról, hogy a győ-
ri Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztályon a 
hölgy, aki tanítja, tudja csak használni. A vakok 
többsége nincs rászorulva ennek használatára. A 
technikai fejlődés sok mindenben nyújt segítséget, 
hangfordító alkalmazások, hangos könyvek stb. Volt 
jelen a kiállításon vak személy, aki valamikor tanulta, de mivel nem használta naponta, elfelejtette, legalábbis folyamatos olvasás 
már nem megy neki, aprólékosan tanulmányozva felismeri a betűket. Ettől eltekintve úgy lettek elhelyezve az alkotások, hogy ez 
volt a kiindulási pont, így volt egy meghatározott irány, ami alapján végighaladhattak az alkotásokon. Nem volt lehetőségem stabi-
lan rögzíteni a kiállítótér falain a műveket, mert egy damilra, vagy láncra lógatva nem lehet őket tapogatni, fogdosni. Így egy hatal-
mas asztalra helyeztem, ahol teljes biztonsággal érinthették az alkotásokat. 
     Nagy élményt szereztem ezzel a vak látogatóknak. Először bátortalanul, óvatosan érintették meg a munkákat. Nem tudták mire 
számíthatnak, de amint megérezték, amint „belőtték” a méreteket, minden négyzetcentimétert végigsimogattak, végigfogtak. Az 
ujjukat, tenyerüket az éleken végigvezették, és minél jobban megismerték a részleteket egyre több kérdéssel fordultak hozzám.  
Szándékosan nem mondtam el mit ábrázolnak a munkáim, sőt a kiállítás azzal kezdődött, hogy tartottam egy rövid előadást, ahol 
bemutatkoztam, és elmondtam miért van szükségem erre a kiállításra, mi a célja ennek a kis kutatásnak. Azt hozzátéve, hogy nem 
a forma felismerésén van a lényeg, hanem a hatások, érzések, benyomások érdekelnek. Ahogy a látó emberre hatással van a lát-
vány, úgy nekik ez az „első látásra kialakult hatás”. Hozzá kell tennem, hogy a kiállításon nem csak ez a hat alkotás szerepe lt. Ki-

állítottam még miniatűr fém plasztikákat és domborműve-
ket, karton alapra applikált vászon, domború olaj festmé-
nyeket. Így lehetőséget biztosítattam mindenféle textúra 
érzékelésére. Megismerve az anyagokat, a felületeket, az 
első hatások, benyomások után, nagyon kíváncsiak voltak 
arra is, hogy mit ábrázol. Ezzel a segítséggel még élvezete-
sebb volt számukra megérteni. Élvezték! 
Köszönöm szépen, számomra is érdekes tapasztalat volt. 
 

Kottrik Zoltán 

K
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Hogy is lettem sopronkövesdi? 
 
 

 
Hajasné Guczogi Helga  és Hajas Gábor : 
1,5 éve  költöztünk  Sopronkövesdre, a Dózsa György utcában építkeztünk. 
Első körben használt házakat nézegettünk, majd az építkezés mellett döntöttünk. 
Nem volt idegen számunkra a környék, mert a férjem szakonyi, én pedig egyházasfalui szár-
mazású vagyok. Fontos volt számunkra az elhelyezkedés, Sopronhoz való közelség, a jó inf-
rastruktúra. Láttuk, hogy a falu fokozatos fejlődésen megy keresztül. 
Nagyon szeretünk itt lakni, roppant kedvesek, barátságosak a falubeliek. A férjem egy mező-
gazdasági cégnél, én pedig Ausztriában dolgozom. Két lány gyermekünk van, nagyobbik 16 
éves ő Sopronban tanul. A kisebbik 11éves, ő pedig itt Sopronkövesden tanul, ahová nagyon 
könnyen beilleszkedett, köszönet érte az osztálytársaknak és a tanároknak is. 
Eddig még csak 1-1 nagyobb rendezvényre sikerült kilátogatnunk, de törekszünk rá, hogy 
egyre több rendezvényen részt tudjunk venni, mert nagyon színvonalasnak tartjuk őket. 
Sikerült beilleszkednünk, nyugodt, barátságos környék, fontos volt hogy biztonságos legyen 
a gyerekek számára, és ezt itt megtaláltuk. Júniustól már a kövesdi bölcsőde alkalmazottja 

leszek, ami nagy örömmel tölt el! 
 
 
Boros Gyopárka: 
Veszprémből kerültem ide a faluba, a Hársfa utcában építkeztem. A kutyázás a hobbym, ennek 
kapcsán kerültem kapcsolatba soproni kutyás ismerősökkel, majd a kialakult párkapcsolatom 
miatt ide is költöztem. Korábban is az autóiparban dolgoztam, így evidens volt, hogy az 
Autolivnél folytassam a pályafutásomat, mint logisztikus. Rendezvényekre nem volt még időm 
kimenni, mert sokat edzem a kutyámmal, de az embereket már jól ismerem. A kollégákkal a 
Fehér Csárdába szoktunk kijárni ebédelni, itt sok helybélit megismertem, és persze a személyzet-
tel is jóban vagyok. A szomszédaimmal nagyon közvetlen és jó a kapcsolatom, összejárunk, és 
mindenki mindenkinek rögtön segít, ha szüksége van rá, egy jó közösség alakult ki. Ami szá-
momra még nagyon pozitív tényező, hogy 2 perc alatt autómentes övezetbe, erdőbe érek a kutyá-
val. Egyetlen negatívum, ami elkeserít, hogy az a tapasztalatom, hogy az 50-es tábla sajnos csak 
akkor számít, ha a rendőrök mérnek, egyébként nem tartják be. Amit még szeretnék elmondani, 
hogy nagyon jó lenne, ha az erőben is kicsit jobban ki lennének táblázva az irányok, vagyis jelöl-
nék a falvakat, mi merre, kb. hány km-re található. Belga-juhász kutyával versenyzek, akit úgy hívnak, hogy Karib Von Dorbatos, 
itthoni nevén Bejke. Országos és nemzetközi versenyen is elindultunk már, Obedience ágazatban 4. helyezést értünk el, tavaly 
Szlovéniában. 
 

 
  

Csigó Kata: 

Drága édesanyukámmal 1 éve költöztünk ide Nagylózsról. Nyugodt és csendes helyre. Örülök, hogy 

nem kell időre kelni, hogy elérjem a buszt, így tudok tovább pihenni. Barátságosak és segítőkészek a 

szomszédok. Ha programok vannak, akkor nem kell anyáékat piszkálni, hogy elvigyenek Kövesdre, 

elég csak elsétálnom a helyszínre. Biztonságban is érzem magam, mert közel van a rendőrség. Csak 

dicsérni  lehet  Kövesdet, annyira szuper hely. Örülök, hogy Sopronkövesdre költöztünk. 

 

K
övesd válaszol 

Családokat megkereste: Nagyné Kun Zsuzsanna 
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Kedves Sopronkövesdről elszármazott barátaink! 
Nagy-nagy szeretettel és örömmel köszöntelek benneteket a már hagyományossá váló találkozónkon. Előre is 
szeretnék elnézést kérni, hogy írásom személyes indíttatású, de remélem az idősebb korosztályban emlékeket 
ébreszt, a fiatalabbak pedig valami újjal találkoznak. 
Bátyámról Németh Kálmánról szeretnék megemlékezni, aki 2 éve éppen a találkozó időszakában hunyt el, és ez 
az időszak talán nekem is elég volt ahhoz, hogy nyugodtan és tárgyilagosan emlékezzek rá. 
1936. május 14-én született Lövőn, miután szüleim tüdőgyulladásban elveszítették közel 1 éves kislányukat. Ha 

Ő nem hal meg én valószínű nem lennék. A család a 40-es évek elején költözött Sopronkövesdre és alig pár hónap múlva bá-
tyám leesett egy szekérről és az út porától akkor még súlyosnak számító csonthártyagyulladást kapott, és csak Édesanyám kitar-
tásának és erőszakosságának köszönhető, hogy nem vágták le a lábát. Édesanyám naponta kétszer ment biciklivel a kórházba, 
hogy megakadályozza a csonkolást, és végül Király főorvos akkor még speciálisnak nevezhető kezelésével sikerült megmenteni, 
de egész életében, ha túlterhelte begyulladt, folyt és nedvedzett. Az iskolában jó tanuló lévén az iskoláit Sopronban folytatta, de 
miután bevezették a 8 osztályos általános iskolát 1 évet itthon kellett járnia, majd a Széchenyi István Gimnáziumban tanult to-
vább. Ekkor itt helyben is aktív kulturális élet folyt, színdarabokat játszottak és Kálmán jóképű lévén mindig főszerepet. Közben 
Nagyanyám hatására a Pikó Józskával vasárnaponként ministrált. Nyaranta cséplőgépellenőrként dolgozott, akkorra már Édes-
anyám egyedül nevelt bennünket. Közben folytak a kitelepítések és legjobb barátját a Horváth jegyző fiát is elvitték a Kovács 
boltossal és a Metlesics bácsival együtt. 1956-ban találkozott Ivánban a szociális otthonban a volt jegyzővel, aki szellemileg telje-
sen leépült, nem tudott tájékoztatást adni fia hollétéről és Kövesdről semmi emléke nem maradt. Közben matematikusnak ké-
szült, de oda nem vették fel- Apánk ekkor már évek óta külföldön élt- de 1 év után felvételt nyert a Soproni Egyetem Földmér-
nöki Karára. Ott érte az 1956-os forradalom. Helyiként beválasztották a MEFESZ vezetőségébe és fő feladata a város közellátásá-
nak irányítása volt, kiemelten a kenyérellátás. A környező falvakból pékeket, molnárokat szervezett be és szállított Sopronba. A 
rendfenntartásban szerencsétlen véletlen folytán került, kövesdi lévén Őt küldték le faluba akkor, amikor a Határőrségtől jelen-
tették, hogy a faluból többen fegyvereket követelnek és őt kérték fel arra, hogy tárgyaljon a falubeliekkel, de mire leértek a hő-
zöngő fiatalok eltűntek. Ott lévén úgy érezte falugyűlésen tájékoztatja a lakosságot, és hangos híradónak köszönhetően hamaro-
san megtelt a kultúrotthon. Arra kérték a lakosságot, hogy a fegyvereket hagyják a katonáknál, akik értenek hozzá. Édesanyám-
mal én is ott voltam, emlékszem, hogy Gömböcz Laci bácsi szépen és lelkesen elszavalta a " Talpra magyart" és a bátyám felol-
vasta az Egyetemisták 12 vagy 14 pontját. Fülemben cseng Édesanyám hangja, Ezt az oroszok úgyse hagyják! Nem is hagyták, 
jöttek tankokkal a forradalmárok ellen, akik nagy lelkesen harcba akartak szállni az ellenséggel. Valahonnan kaptak 3 ágyút és 
Nagycenknél fel akarták venni a harcot. Közben kiderült valaki kivette a gyújtáshoz szükséges szerkezetet és a harc helyett a 
menekülést választották. \tmentek több százan a határon és Ausztriában külön lágerekben helyezték el őket. Bátyám 2 hét után 
Szentségnapkor már hazajött, honvágya volt. Az egyetemre csak hosszas fogvatartás és többszöri verés után azért vették vissza, 
mert Sopronba senkit nem öltek meg, az ávósokat bezárva őrizték és a bátyámért írásban kezességet vállalt az akkori rektor. 
Szerintem Ő nagyobb hős volt, mint a forradalmárok. Sajnos a nevét nem tudom. Az Egyetem elvégzése után sem szűnt meg a 
zaklatás, behívatták és megmondták, hogy a környéken nem kap állást, keressen az ország távolabbi területén. Ezért kellett 
Gyöngyösorosziba mennie az ércbányába, szerencséjére szolgálati lakást kapott, mivel akkor nősült nagy segítség volt, és szép 
környezetben születhettek meg, nevelkedhettek gyermekei. 1971-ben a nagylányom születése után-ez is befolyásolta a hazajöve-
telben- kapott Sopronban állást a Víz- és Csatornamű Vállalat főmérnöke lett. Innen is ment nyugdíjba a 9o-es évek elején. Még 
Orosziban elvégezte a Bányamérnöki kart és Sopronban a Vízügyi és Vízgazdálkodás mérnöki kart is. Haláláig aktív tagja volt a 
METESZ-nek, különféle szakmai szervezeteknek és elnöke volt a Széchenyis öregdiákok szövetségének. 
 

„Kedves Kálmán!  Nekem apám helyett apám voltál, testvérem és legjobb barátom. Kiskorom-
ban minden búcsúkor ölben fogva velem táncoltál először. Az iskolában az volt a legnagyobb 
dicséret, ha hozzád hasonlítottak. Mikor egy évig nálatok laktam Veled, beszélted meg munka-
helyi problémáidat. Később azért is jelentkeztem kétszer is Pestre az orvosira, hogy Hozzád 
közelebb legyek, pedig ott magasabb volt a ponthatár. Mikor beköltöztünk Sopronba szinte 
mindennapos voltál, a lányaim is apaként néztek Rád! A gyerekekhez különös ösztönös érzé-
ked volt, a család gyermekei mind imádtak és rajongtak érted. Talán befolyásolta gyermekekhez 
való viszonyodat az a tény -hadd gondoljam- hogy én 14 évvel vagyok fiatalabb nálad, apa nél-
kül, meg kell védeni és szeretni kell. Kövesdre hazajőve már ritkábban találkoztunk, Kará-
csonykor, Húsvétkor, születés és névnapokkor -Anyuénál is -megjelentél és sosem volt problé-
ma miről beszéljünk, mindig volt témánk. Együtt voltunk Kanadában, mikor először láttam 
Apámat. Az Ő halálakor nem éreztem szinte semmit. És most még mindig keresem a szavakat, 
minden ünnep előtt várlak és egy gyertya mellett idézem emlékedet, teszem föl kérdéseidet és 
hallom válaszodat. Mi már harmadszor rendezzük meg az elszármazottak találkozóját. mennyi-
re vártuk az elsőt, illetve a másodikat hiszen hasonlót már Te is szerveztél a 9o-es években.  A 
Te korosztályodból kevesen lesznek, de ígérem Rád emlékezve elénekeljük " A soproni fenyves erdők aljába" című kedvenc dalo-
dat.”                                                                                                                                                        
                                                                        Isten veled! Csöpi                                               
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Kövirózsa Kulturális Egyesület Népdalköre citerásai ebben a tanévben sem unatkoznak, unatkoztak. 
Az őszi stúdiózás után nagy elánnal készültünk az adventi koncertekre, ahol az összes növendék, tanítvány fellépett. 
Luca napi fellépésünk idén is nagyon jól sikerült. A népdalkörrel vendégszerepeltünk a völcseji templomban és a 
falukarácsonyon is hallható volt a citeraszó. 
A tavaszi félévben amellett, hogy dolgozunk az új összeállításokon, már megszokottá vált, hogy gyerekeink népdal-
éneklési versenyen is kipróbálják magukat. Az első ilyen verseny februárban Győrben volt, ahol korosztályos ének-
együtteseink kimagasló eredményeket értek el. 
Márciusban a népdalkör, a már hagyományosnak mondható hősök napi emlékműsoron szerepelt. Még ebben a hónapban tisztújí-
tó közgyűlésünkön új elnökünk Hollósinè Rózsavölgyi Dóra lett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\prilisban tanulmányi népdaléneklési versenyen jártunk Sopronban. “Picinke”együttesünk arany, kis kövirózsás lányaink ezüst 
minősítést értek el. Kövirózsa énekegyüttes bejutott a megyei döntőbe, arany minősítéssel. \prilis végén továbbjutott az országos 
döntőbe Budapestre, ahol kiemelt arany minősítést kaptak. Ezen a napon néptáncos lányaink regionális találkozón vettek részt 
Petőházán. 
A Kövirózsa  Együttes a  Fehér Galamb Országos Népzenei versenyen nemcsak énekével, hanem citerajátékával is elindult a verse-
nyen és megmérettette magát. Lányaink a megyei döntőn már az új ruháikban szerepeltek, ami pályázati pénzből valósulhatott 
meg. Az országos döntőn a citera zenekart kiemelt arany minősítést ért el, az ének együttes pedig arany minősítést kapott.  
Már hagyományosnak mondható a 
fertőszentmiklósi citerás találkozó, ahol nép-
dalkörünk minden évben képviselteti magát. 
Idén is  szívesen mentünk Fertőszentmiklós-
ra,  egy közös muzsikálásra ahol mindenki 
nagyon jól érezte magát. 
A május nagyon mozgalmas az egyesület 
életében minden évben, idén különösen.  A 
versenyek mellett májusban kerül megrende-
zésre a Kövirózsa nagyműsor, amire nagyon 
készültünk.  
Május 20-án lemezbemutató koncert keretén belül szólaltatták meg azokat az összeállításokat a csoportok, amelyeket az őszi félév-

ben felvettünk és mindenki kezébe foghatta az erről készült könyvet is. 
Nagy büszkeség, hogy gyerek, felnőtt egyaránt szerepel a lemezen. Köszö-
net minden segítőnek. Június 9-én a nagy lemezbemutató koncertről a 
sopronkövesdieknek  is adunk egy kis ízelítőt. 
Lassan vége a tanévnek, de a citerások  élete a nyáron sem áll meg. Két 
táborban is részt vehetnek a gyerekek:  július első hetében Sopronköves-
den  táborozhatnak az alsósok, július 29-től pedig Balatonra utazunk az 
idősebb citerásokkal egy szakmai táborra. Még  korlátozott számban lehet 
jelentkezni nálam. 70/9441053. 
Eredményes tanévet tudhatunk magunk mögött, nagy köszönet mindeni-
nek aki ehhez a sikerhez hozzátett! 

Horváth Krisztina 
citera oktató 
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 Labdarúgás, Sopronkövesdről az NB-I-be! 
 

Gángli László: 
A kövesdi felnőtt csapatban 17 
évesen játszó fiatalt a kövesdi 
születésű Kiss Kálmán alezredes 

vitte az NB-II-es soproni vasúthoz (SVSE) 1960-
ban. Rá két évre a Haladás elleni rangadón 10 
000 néző előtt a 19 éves Gángli László lőtte a 
Haladás kapusának Szarkának az egyenlítő gólt. 
A soproni „48”-asból leszerelő focistát aztán az 
NB-I-es Haladás igazolta le, 1966-ban. Első mér-
kőzésén Dunaújvárosban 1967-ben az Ő góljával 
nyertek 1:0-ra, itt Aczél kapus hálóját vette be. 
Éveken át stabil tagja volt a Haladásnak, akkori-
ban a magyar foci nemzetközileg is az élvonal-
hoz tartozott. Az évek múltával az NB-II-es Sa-
varia Cipőgyár csapatához igazolt 1972-ben, 4 év 
játék után akasztotta szögre a csukát, és lett az 
ifjúsági csapat edzője. Rövid időn belül a felnőtt 
csapat pályaedzője lett, az általa trenírozott NB-II-es Savaria 1980-ban  több NB-I-es csapatot kiejtve bejutott az MNK kupa ne-
gyeddöntőjébe. Az aktív évek 1988-ban az edzőség befejezésével értek véget. Feleséget is Szombathelyen talált, 3 lányuk és 5 uno-
kájuk van, tavaly ünnepelték az 50. házassági évfordulójukat. A város vezetése ennyi idő után se feledkezett meg róla, díszes graví-
rozott üveggel ajándékozta meg a 70. és a 75. születésnapján. A Haladás 100 éves évfordulójára is meghívást kapott. Titkos vágya 
pedig most teljesült, mivel unokája a 20 éves Csire Fanni a Szombathelyi Kézilabda Klub Akadémia (SZKKA) játékosa csapatával 
feljutott az NB-I-be! Gángli László szülői háza a Kossuth Lajos u. 121-es számú az alsó kocsmával szemben ma is megvan. Időseb-
bik húga Teréz maradt itt, a fiatalabb húga, Ildi Egyházasfaluba került. Sajnos Teréz húga és a férje Farkas Béla már elhunytak, 
jelenleg a fiatalabb lányuk Farkas Edina él itt. Gángli László régóta a vasi fővárosban él, de a falusi gyerek mivoltát sose tagadta 
meg, Sopronkövesd sem felejti el őt! 
Az agghegyi Haladás ösvény Bolter László csupaszív Hali drukker emlékét őrzi, aki oly sokszor emlegette falubelijét, a Haladásban 
focizó Gángli Lászlót. 
 
 
Horváth Ernő: 
Egészen fiatalon, 1962-ben szinte a grundról került 
egyenesen a megyei I-be a Soproni Postáshoz. Öt évvel 
később Marcaliba vonult be katonának, ott a helyi me-
gyei I-es katonacsapat játékosa egy évig csak, mert az 
NB-I/B-s Várpalota leigazolta. Több NB-I-es csapat is 
érdeklődött iránta, végül 1974-ben az NB-I-es Diósgyőr-
höz igazolt. Két remek év után, jöttek a sérülések, en-
nek okán 1977-ben a megyei I-es Edelényi Bányászhoz 
igazolt. Egy idő után döntenie kellett, mivel vendéglátó 
egységet vezetett, és ez a profi pályafutásába már nem 
fért bele. Családi körülmény is közrejátszott abban, 
hogy hazajött Sopronkövesdre, és 1980-ban még elfo-
gadta a Soproni Postás ajánlatát, és ahol kezdte, ott is 
fejezte be a focit 1983-ban. Megyei lapunk a Kisalföld 
is egy cikk erejéig megemlékezett a pályafutásáról 2015
-ben, kiemelve, hogy egy kis faluból az NB-I-ig vitte! 
Ma is itt él közöttünk, a nyugdíjas egyesület aktív tag-
ja, az agg-hegyi szőlőt is sűrűn látogatja, unokája is 
kitölti az életét. „Bütyöknek”, mert az ismerősök sokan 
így hívják, szép emlék maradt a focista múltja, élet-
kedvét, fiatalos kinézetét bizonyára ennek tudhatja. 
 
 

[lló sor balról: Szántai, Halmosi, Homolya, Szarka, Mester, Márkus.  

Guggolnak balról: Szabó, Gyarmati, Iszak, Tóth, G\NGLI  

Soproni Postás 1963.  
\lló sor jobbról a második Csigó Gyula, ő a Keresztes (Csigó) Olgi test-

vére, a Postán ép. osztályvezető volt, már elhunyt.  
Ülnek balról :Horváth (Bütyök) Ernő, Vessző (Pityu) István, aki a Pécsi 
Vasútashoz (PVSK) került, öccse Vessző (Öcsi) József később szintén a 

Soproni Postás gólerős csatára lett.   
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Szigetvári Anna Csilla: 
Női focista főleg faluhelyen nem gyakori, az NB-I-es pedig 
igazán unikumnak számít. Szigetvári Sándor testnevelő tanár 
vezette be a lányát a foci világába, így egyenes út volt Csilla 
számára 1982-ben a soproni Ciklámen kispályás csapata. Nyer-
tek országos szpartakiádot, majd 1986-ban a Soproni Vasjármű 
Amazon nevű csapatával az országos Magyar Ifjúság Kupán 3. 
helyezést értek el. Balatonfüredi nőnapi tornán figyelt fel Csil-
lára a székesfehérvári Postás elnöke 1987-ben, július 1-től pedig 
már igazolt játékosa lett a székesfehérvári klubnak. NB-I, nagy-
pálya, országos bajnokság, Szeged, Debrecen, Gyula, Pécs stb. 
helyszínekkel, ez bizony jó nagy ugrás volt! Csapatuk stabil 
középcsapatnak számított, 11 klub versengett az NB-I-ben, 
Csilla a gyorsaságát jobbszélső poszton kamatoztatta. Felkészü-
lési mérkőzéseket játszottak Jugoszláviában és Nyugat-
Németországban is. Az 1989-es évtől kezdve a fociklubok is 
nehézségekkel néztek szembe, végül 1992 márciusában végleg 
eljött a székesfehérvári klubtól, és a győri Händel kispályás 
csapatnál folytatta úgy, hogy háromszor is elnyerték a 
Scarbantia Kupát. Csillát többször is a mezőny legjobbjának választották. 1997-ben döntött úgy, hogy befejezi a labdarúgást, bizo-
nyára sokan vannak a faluban, akik nem is tudnak az Ő sikeres labdarúgó múltjáról. Arról, hogy ez a jövőben ne így legyen, az 
Agghegyalja Mozaik gondoskodik, hiszen egy NB-I-es női focista nem minden bokorban terem! 
 

                                                                    Mihócza László, 

„A könyv minden csodák közül a  
legbonyolultabb és legnagyobb csoda, 

amelyet az emberiség a boldogsághoz és az 
eljövendő hatalomhoz vezető úton  

magamagának megalkotott.” /Makszim Gorkij/ 
 
 

Talán minden sopronkövesdi lakos értesült április elején arról, hogy községünk könyvtára költözés miatt átmenetileg zárva tartott. 
Májustól a régi gyógyszertár helyén a Kossuth Lajos utca 65-ben várjuk régi, és remélhetőleg minél több új olvasónkat. A könyv-
tárban egy régi és egy új arccal is találkozhatnak a kedves könyvtárlátogatók.  
Engedjék meg, hogy pár szóban bemutatkozzam Önöknek: Ambrus Kinga vagyok. A közeli Egyházasfaluban nevelkedtem 22 éves 
koromig. Jelenleg Sopronban élünk együtt a vőlegényemmel, akivel Sopronkövesden vásároltunk telket. Mindketten vidéken nőt-
tünk fel, ezért egyre inkább hiányzott nekünk egy kisebb családi ház saját telekkel, ahol egy konyhakertnek is lenne helye. M ivel 
nagy állatbarátok vagyunk, minél előbb szeretnénk legalább két kutyust örökbe fogadni, de mindketten azt valljuk, egy kutyának is 
kell a megfelelő tér, nem elég neki egy kis lakás. Hamar döntöttünk Sopronkövesd mellett. Több tényező is szerepet játszott eb-
ben: Első és a legfontosabb, hogy testvérem és felesége, valamint már édesanyám is a faluban él. Fontos volt a falu megközelíthető-
sége, fejlettsége is. Jelenleg ingázom még Sopronkövesd és Sopron között, reméljük egy év múlva már én is falu lakójának mond-
hatom magamat. A könyvtárban velem és sógornőmmel, Ambrus- Rácz Ramónával fognak találkozni az olvasók. Ezen kívül részt 
veszek egy szemléletformálási pályázat lebonyolításában, valamint a nagyobb sopronkövesdi programokon is feltűnök majd. Fon-
tos, hogy a könyvtár nyitva tartása az alábbiak szerint módosult: 
 

Kedd: 8-12-ig 
Csütörtök: 13-17-ig 

 

A könyvtárba költözött a Digitális Jóléti Pont az Alkotóházból. Lehetőség van korszerű gépek (laptop, tablet, okostelefon) és inter-
net ingyenes használatra egyaránt a nyitva tartási idő alatt. Felmerülő kérdésekre igyekszünk megoldást találni. A közeljövőben 
tovább bővítjük könyvtárunkat. Szeretnénk egy pezsgő, modern könyvtárat, közösségi teret asztalokkal, székekkel, babzsák fotelek-
kel. Személy szerint ezeket a könyvtárakat szeretem, ahol lehetőség van arra, hogy akár egy- két órára is leülhessek egy jó könyv 
társaságában. Távolabbi terveink között szerepel, a könyvtár mozi beindítása. Nagy szeretettel várom a kicsiket és nagyokat is! 

Köszönettel:  
Ambrus Kinga 

 

Székesfehérvári Postás NB-I-es csapata, 1987. 
\lló sor balról: Gimesi, Horváth, Szűcs, Fülöp, Kiss, Kovács,  

Szigetvári, Welcz, Németh, Korán, Horváth 
Guggolnak balról: Jung F. szakosztályvezető, Lugosi, Hajas,  

Lechner, Hoffmann, Hosszú, Tóthné I. edző   



 

14 

A
z 

év
 h

al
a 

Őshonos szépség a kertek alatt 
 

’Nézd az világ apró rebbenéseit’ –írta Radnóti Miklós. Fogadjuk meg a tanácsát és 
induljunk el sétálni a kertek alatt! Rengeteg különlegességet fogunk látni. A hűvösödő 
nyári alkonyokon mindenképpen ejtsük útba a Füles-patakot, aminek partján júniustól
-szeptemberig virágzik a virágkáka (Butomus umbellatus). Ebben a természetes rit-

musban a patakpart folyamatos kaszálása sem zavarja meg. 
Eurázsiai elterjedésű faj, természetes élőhelyét a patakpartok, valamint a mocsaras területek, csator-
nák, nádasok, magassásosok jelentik. Leginkább a tápanyagban gazdag talajokon találkozhatunk 
vele. A szikes talajokat és az agyagot nem szereti. 1 méteres maximális magasságot elérő mutatós, 
feltűnő virágzatú, évelő növény. Kúszó gyöktörzse vastag, keményítőben gazdag. Levelei tőállóak, jellegzetesen háromélűek, fűré-
szes szélűek. Fő díszítőértékét, a hosszú, hengeres száron elhelyezkedő, ernyőt formázó, rózsaszín virágai adják. Termése: tüszőter-
més. A magjai levegőt tartalmaznak, így a vízen úszva nagy távolságokat megtéve is tudnak terjedni. Magján kívül kúszó gyöktör-
zsével is szaporodik, aminek segítségével, arra alkalmas helyeken kiterjedt telepeket hoz létre. Vékony sásszerű levelekből álló le-
vélzete, tömött bokrot képez. 
Keményítőben gazdag gyöktörzsét (régies magyar nevei: elecs, alacs, elecske) régebben gyűjtötték, táplálékként fogyasztották, a 
krumplihoz hasonlóan hamuban sütötték meg. Dekoratív levelei és hosszú virágzása miatt a tóépítés egyik fontos faja. A virágká-
ka a 10-40 cm vízmélységű tórészek beültetésére alkalmas növény, bár ennél valamivel mélyebb vízben is boldogul. Ültetési helyé-
ül, világos, vagy félárnyékos helyet válasszunk. Talajok közül a tápanyagban bővelkedő, kötöttebb talajtípusokat kedveli.  

Egy másik patakparti növény, a vízi mentha (Mentha aquatica) virágzási ideje júliustól-szeptember végé-
ig tart. Természetes elterjedési területe Európa, \zsia és Afrika. Mocsarak, nedves rétek, vízpartok, ár-
kok, láperdők lakója, ahol 1200 méteres tengerszint feletti magasságig tenyészik. Ez a 20-80 cm magas, 
évelő növény a nedves tápanyagban gazdag agyag, vagy vályogtalajokon nő. Kúszó gyöktörzsével és 
hosszú föld feletti, leves indáival is terjeszkedik. 
Már 5-10 cm-es vízben is jól érzi magát, emiatt a sekély, kis méretű kerti tavakba is ültethető. Erősen 
aromás illatos gyógynövény, melyet ha megdörzsölünk borsmenta illatot áraszt. Szárított leveleiből érté-
kes gyógytea készíthető, melyet használhatunk szélhajtóként, epe- és gyomorbántalmak enyhítésére. 
Hatékonyan javítja a hajhagymák vérellátását, ezzel csökkentve a hajhullást. 

Kazinczy Péter 
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2019-ben az év hala a vörösszárnyú keszeg (Scardinius erythrophthalmus L. ).  Népeies nevei: 
aranyhal, bikkely, búzaszemű kárász, búzaszemű kele, dunakeszeg, pirosszemű kele, pirosszárnyú 
konczér, veresszem, vereskeszeg, szőrkeszeg. A vörösszárnyú keszeg egyike a legszívósabb, leg-
edzettebb őshonos halainknak, a vízminőségre kevésbé érzékeny. Oldalról lapított, viszonylag ma-
gas testű hal. Hát, és hasvonala erősen ívelt. Úszói viszonylag fejlettek, a hátúszó kezdete a 
hasúszóknál hátrább található. Egyike vizeink legszínpompásabb halainak. Háta feketés-zöld, a kifejlett példányok oldala aranysár-
ga. Szemgyűrűje - ellentétben a gyakran használt, megtévesztő pirosszemű kele elnevezéssel- aranysárga, esetleg narancsvörös. 
Úszói élénkpirosak. Szája felső állású, amivel a hínáron megtelepedő lárvákat könnyen lecsipkedi. Hazánkban nagyon sok helyütt 
találkozhatunk vele. Elsősorban a csendes, nyugodt, hínárossal benőtt vizek, a holtágak, kiseb-nagyobb tavak, keskeny csatornák a 
kedvelt élőhelyei. Mivel feltűnő színezetű, szó szerint életbevágóan fontos számára a jó rejtőzködés. Ott érzi igazán jól magát, ahol 
van természetes búvóhely. Leginkább az összefüggő hínármezőkben rejtőzködik. A nyílt vízen tehát kár is keresnünk. Ahol a rej-
tekhely, ott található ő is. Ezek a búvóhelyek lehetnek közvetlenül a partnál, de a nagyobb tavakon a belső, sekélyebb részeken 
kialakuló hínárszigetek is. Európában, széles körben elterjedt, csak Skóciában, Izlandon, Norvégiában, Svéd- és Finnország északi 
részén, az Ibériai- félszigeten, Dél-Olaszországban és Dél-Görögországban nem őshonos. Igazi „rajhal”, kisebb csapatokban, vi-
szonylag helyhez kötve él. A megszokott tisztásait nem szívesen hagyja el. Kivétel a szaporodási időszak, és a télre készülés ideje. 2
-3 évesen már ivarérett és annak ellenére, hogy jó idő esetén akár már áprilisban is kezdődhet az ívás, jellemzően május - június a 
legalkalmasabb időpont a szaporodásra. Az ívó vörösszárnyúak ilyenkor könnyen más keszegfélék közé keveredhetnek, és ennek a 
násznak rendszerint hibridek lesznek a gyümölcsei, tovább gyarapítva a nehezen meghatározható keszegfajok számát. A kikelt apró 
vörösszárnyú ivadékok a szikzacskó felszívódásáig, (ez kb. 3 nap) a növényeken függnek. Talán ez a „gyermekkori” ragaszkodás az 
oka, hogy a védő-óvó növényzetet felnőtt korban sem szívesen hagyják el. A növekedése lassú, nyolc év alatt is csak 21 centire 
képes megnőni. A 30-35 cm-es, fél kilós példányok már nagynak számítanak, kilós egyedek csak elvétve kerülnek elő. Táplálkozási 
szokásait megfigyelve elmondhatjuk, hogy a növényi tápláléktól az apróbb rovarokon keresztül a lárvákig mindent elfogyaszt. Az 
őszi-téli hónapokban különösen kedveli az állati eredetű táplálékot. A nagyobb példányoknál megfigyelték, hogy bizony elkapják 
az apróbb ivadékokat is. A népdalokban is sokszor szerepel, egyik legismertebb talán a „Hej halászok, halászok, mit fogott a háló-
tok? Nem fogott az egyebet, vörösszárnyú keszeget.” Azt, hogy a vörösszárnyú keszegnek, mint motívumnak, milyen pikáns jelen-
tése van a népköltészetben mindenki fantáziájára bízom… 

Kazinczy Péter 
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Anyagi világban 
élünk, annak sok-
színűsége vesz kör-
be minket, sok 
maradandót alko-
tott vele és belőle a 
mindennapokat építő ember, 
öncélúan és közösségi szellemi-
séggel megáldva. Miért választot-
tam ezt az anyagot témául? Egy-
szerű oka van, mivel maradandó, 
s nem véletlen, hogy Mózes pont 
ezen elemet használta a Paran-
csolatok megörökítéséhez. Az 
anyagba remekelt szellemiség 
hatása oda- és visszaható, és újra 
cselekvésre kényszerítő, pl. hogy 
a belakott barlangból eljutottunk 
a kőházakig, a piramisoktól a 
toronyházakig. A kő az emberi-
ség egyik leghasznosabb anyagá-
nak bizonyult, hisz az épületeket 
összekötő utak egyik legfonto-
sabb összetevője is, legyenek 
azok római utak lapos kövei 
vagy a zúzalékból készültek, 
melyek háztól-házig a kötöttsé-
gek egybekovácsolását hozták 
magukkal, s ékezet különbséggel 
egyet fejeztek ki: „háza-haza”. 
Kívánom, hogy az Önök helysé-

ge önmagának-közösségivé váljon, minél sikeresebben szépüljön, s útjai szeretetet és 
összetartozást vigyenek mindenhová.  

Bellák Ödön 
 

A KŐ 
 

Kéményen gólyafészek, 
alá téved parányi létem 
eleitől munkának éltem 

gránitot csiszolt első léptem. 
Víztől is fénylő kövek 

az időnek 
nálamnál jobban áltatok ellen. 

Hajlott derékkal egyre 
közelebbről nézem 

ide meós jött  
csikket dobva félre 

itt jómódú nem lépdel 
suhan feletted négy keréken. 

Épülete, málló vakolat 
salétrom a régész, feltárja 

ódon fal milyenségét. 
Itt templom, mészkőből palota, 

kitört rajta idő foga. 
Ott tömésfal, kezek fájdalma,  

útszéli kő, izzadság 
a kötő anyaga. 

Kérges tenyerek pattintottak,  
tábládba véstek hitet… 

lettél katedrális, szeretetből 
lányok nyakára kaláris. 

Vannak kövek tiszta fénnyel 
kapzsiság teremtette értékkel 

nekem mégis az kell 
mely, terheket cipelve, úttá 

válik s elvisz egy ember  
társig. 

Az Országos Polgárőr Szövetség 2 darab 

kerékpárral támogatta a Sopronkövesdi 

Polgárőr Egyesület további munkáját. 

 

Köszönjük! 
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Pünkösd- az egyház születése 
 
Pentekosztész = pünkösd szó azt jelenti, hogy az ezen tartott ünnep a húsvét utáni ötvenedik napon volt. Ennek az 
ünnepnek a tárgya fokozatosan fejlődött ki; kezdetben terménybetakarítási ünnep, aztán a szövetségkötés történelmi 
tényének emléknapja, végül a Lélek ajándékának ünnepévé válik, aki megalapítja a földön az új szövetséget. 
Krisztus húsvétjának megkoronázása. Az ősi katekézis szerint a meghalt, feltámadt és az Atya jobbján felmagasztalt 

Krisztus azzal teszi tökéletessé művét, hogy kiárasztja a Lelket az apostoli közösségre. Pünkösd a húsvét teljessége. 
Pünkösdkor elindul az Egyház, Jézus akaratából, a Szentlélek pedig élteti és fenntartja. Mi ennek az Egyháznak vagyunk a tagjai és 
hűségünket meg kell őriznünk. Kérjük a Szentlelket, hogy ma is árassza ránk ajándékait, erősítsen hitünkben, az Egyházhoz való 
hűségünkben. 
Napjainkban sokakból hiányzik a hűség. Hűség az Egyházhoz, hűség a házastárshoz, hűség a hazához, hűség a hivatáshoz. Olyan 
könnyen feladunk hitet, házasságot, hazát, munkát. Legyünk állhatatosak és kitartóbbak! A jó példa mindig előttünk áll, csak meg 
kell látni. Törekedjünk minden élethelyzetben, életünk minden területén hűségesek maradni és a legjobbat teljesíteni! Pünkösd 
ünnepe ebben erősítsen minket, adjon erőt, bátorságot! 

 
A házastársi hűség példái. 

Pete Pikó Endre és Horváth Margit 
2019. május 3. otthonukban újították meg 60 éve tett házassági ígére-

tüket. 
Isten áldása kísérje életüket! 

 
Liturgikus naptár: 
Június 9. pünkösdvasárnap 10,30 óra szentmise 
Június 10. pünkösdhétfő 10,30 óra szentmise 
Június 16. vasárnap 10,30 óra tanévzáró szentmise 
Június 23. Úrnapja: vasárnap 10,30 szentmise, majd Úrnapi körmenet 
Június 27. Szent László napja 19,00 óra szentmise a kápolnánál 

       
   Szarka Gábor 

          plébános 
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"...a gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat. Gyökereket, amelyek tartást adnak, hogy 
tudják hova tartoznak, de ugyanígy szárnyakat is, amelyek az egyiket a kényszereitől és előítéleteitől szabadítják 

meg, a másiknak lehetőséget adnak új utakat bejárni vagy inkább repülni." 
(Johann Wolfgang Goethe) 

Anyák napi Életfa-levél avató ünnepség 

  

2016 óta, minden évben, így idén is anyák napja alkalmából felkerültek Kottrik Zoltán fafara-
gó művészünk alkotására az előző évben született gyermekek neveivel az új falevelek. 
2019. május 3-án az Életfánál   az óvodások és iskolások közreműködésével köszöntöttük az 
édesanyákat és a 2018-ban született gyermekeket és családjaikat. Idén 11 levéllel lombosodott a 
fa.  
Életfa-levelet kapott:  
Magyarász Erik, Balogh Izabella, Galavics András, Farkas Regina, Vinkovics Marcell, Varhai 
Nóra, Debreceni Dóra, Ölbei Dénes, Dóka Olívia Zoé, Németh Jusztina, Horváth Júlia. 
 
Sopronkövesd Község Önkormányzata emellett a nemes a gesztus mellett, anyagilag is nagy-
vonalúan támogatja a gyermeket vállaló családokat. Az újszülöttek 100 000 Ft-os önkormány-
zati támogatása minden családnak jelentős segítség. Nevükben is köszönetemet fejezem ki az 
anyagi és erkölcsi elismerésért. Bízom benne, hogy felnőttként, mikor ezek a gyerekek mikor 
már „berepülték a világot” visszatérnek szülőfalujukba, megkeresik nevüket a fán és jó szívvel 
emlékeznek gyermekkorukra! 

Kívánok ehhez jó egészséget mindannyiuknak!  
Virágh Imréné Kati védőnő 
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M
egem

lékezés 
Szomorú öröm 

 

Miskolci ember vagyok. Csak hírből hallottam Sopron-
kövesdről életem nagyobb részében. Aztán megváltoz-
tak a dolgok. 
Gyerek voltam még, amikor édesanyám elhunyt apjá-
nak történetét először hallottam. A történet egy hábo-
rúban odaveszett katonáról szólt, akinek a képét a ke-
zemben fogtam néha. Volt tartás abban az emberben 
ott a képen. Nem ismertem, hogyan is ismertem vol-
na… Édesanyám, Császár Józsefné sem ismerte szemé-
lyesen. Nem találkozhattak. Mert a katonát ott a képen 
valaki kivégezte a háború végéhez közel. 
Úgy tudjuk, a katona járt a Donnál. Mégis itthon, ki-
szolgáltatottan lőtték le. Nem messze a remélt szabad-
ságtól. „Talán” már látott eleget, de csak egy szökevény 

volt akkor, ott a puskacső előtt. 
A kivégzés közelítő helyét ismertük, mert édesanyám kutatott az apja után. Aztán az elmúlt év során felvette a kapcsolatot Sopron-
kövesd polgármesterével, Fülöp Zoltán úrral. Kiderült számunkra, hogy a településen nálunk sokkal többet tudnak a nagyapám 
halálról. Aki a saját falujában is rég ismeretlen ember, azt Önök személyes kötődés nélkül is megtisztelik megemlékezésükkel. 
Édesanyámmal és feleségemmel meghívást kaptunk Fülöp Zoltán úrtól, hogy vegyünk részt a Hősök napján. Kedves fogadtatásban 
volt részünk. Megismertünk jónéhány vendégszerető embert a rövid ott tartózkodásunk alatt. Szinte otthon éreztük magunkat. 
Beszélgetve sétáltunk az emlékhelyig. A polgármester úr kedves felesége és az alpolgármester úr kíséretében gyalogoltunk lassan a 
fák között. 
Megtisztelve és meghatódva hallgattuk végig a megemlékezést. Hallgattuk azoknak a nevét, akik valahol ott nyugszanak az emlék-
mű körül. Mi az egyikük miatt utaztuk át az országot. 
Bistyey János tizedesnek hívták azt a katonát. Egy szabolcsi faluból, Bashalomról indult a végzetébe. Az ő képét helyeztük az em-
lékműre. Neki és a többi katonának gyújtottunk mécsest azon a gyönyörű, napos délutánon. 
Polgármester úrnak köszönhetően kipihentük magunkat az Alkotóház szobáiban. Másnap ismét találkoztunk vele. Körbevezetett 
minket a településük sok pontján. Láthattuk a fafaragók munkáit akkor és később is, amikor a kápolnához kirándultunk. Láttuk az 
Életfát, a játszóteret. A piactér épületeinek építését. Voltunk a szinte kész egészségházukban, aminek bizonyosan minden más tele-
pülés örülne. Hallottunk a sok egyesületről, a változatos programokról. 
Barátságos település az Önöké! Mindenhol tisztaságot, rendet láttunk. Sopronkövesd szerintem egységként kezeli a múlt emlékei-
nek értékét a jelen lehetőségeivel, és közben gondol a jövőjére is. 
 

 

Köszönöm Önöknek a családunk nevében, hogy 
a miénkkel közös emléküket is ilyen hűen ápol-
ják hosszú évek óta! 
 

Császár Tibor 
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     Kávétorta 
 
Hozzávalók a piskótához: 
1x 20cm átmérőjű torta lap  
ebből kell 3 db 5-10 perc sütés 180 fokon (tűpróba) 
2 db tojás fehérje 

  2db tojás sárgája 
  4,2 dkg cukor 
  2,5 dkg liszt 
  1,2 dkg őrölt kávé 
  0,5 dkg reszelt csokoládé 
  1 dkg sütőpor 
  csipet só 
Elkészítés: A tojásokat szétválasztjuk, a fehérjéhez hozzáadjuk a cukor felét, amit kemény habbá felverünk. A tojás sárgáját ha-
bosra keverjük a cukor másik részével, és a csokoládé reszelékkel. A felvert tojáshabba bele szitáljuk a lisztet, őrölt kávét , csipet 
sót és a sütőport. Hozzáadjuk a csokoládés tojás sárgáját, laza mozdulatokkal eldolgozzuk úgy, hogy a hab ne törjön össze. Sütő-
papírral bélelt tortaformába kanalazzuk. Kicsit megrázogatjuk, és mehet is a sütőbe.  

 
Elkészítés: 
A tojásokat kikeverjük a cukorral, vaníliás cukorral, majd gőz fölött a csokoládéval és tejjel 
együtt sűrű krémet főzünk belőle. Ha lehűlt puhított vajjal kikeverjük. 
A lapokat rétegezve, a krémmel megkenjük, és a végén karamell öntettel öntjük 
le,  habcsókokkal díszítjük.  
 
 
 

Csomó Csilla 

Hozzávalók a krémhez 
20 dkg vaj  
15 dkg porcukor 
3 tojás sárgája 
1 tojás 
2 dl tej 
2 evőkanál erős feketekávé 
5 dkg reszelt csokoládé 
½ csomag vaníliás cukor 

Agyagosszergényi kerékpárosok Sopronkövesden 
 
Az Agyagosszergényi Kerékpáros Klub 2015-ben alakult, többnyire egynapos túrákat szerveznek, így jutottak el 
április 27-én szombaton Sopronkövesdre is. Jómagam zarándoktársak révén kerültem kapcsolatba velük, ami után 
együtt kerekeztünk többek közt Lébénybe, az andaui hídhoz, vagy a valamikori soproni Sörgyári gyárlátogatásra. 
Szalai Istvánné polgármester asszony is mindig figyelemmel kíséri a kerekesek túráit! Délelőtt 10 óra után értek 

Nagylózs határához, itt csatlakoztam hozzájuk, majd a lózsi tónál összefutottunk Hadarics Kálmán agronómussal, aki 
agyagosszergényi. A közös üdvözlések után a tőle kapott frissítőktől megélénkülve vágtunk neki az Ampalok dombjainak. A  
dombtetőtől a villamos kapcsoló állomás és az Autoliv gyára jelentette az első kövesdi látnivalókat. Utunk a faluközponton keresz-
tül a Vasfüggöny emlékhelyet érintve folytatódott, és az Agghegyben az újonnan készült faházikómnál ért célba. A zarándok me-
nüvel ismét erőt gyűjtve megtekintettük a kápolnát, a Széchenyi kutat, a parkerdő környékét, a vendégházból pedig szép kilátás 
nyílt a falura és a Fertő tóra. Ezután nyeregbe pattanva leereszkedtünk a faluközpontba, ahol a polgárőr majális  főzőverseny kós-

tolásán vehettünk részt, amit ezúton is köszö-
nünk. A „nagy zabálást” a horgásztónál pihentük 
ki, majd már a „városban” tekerve a sárkány szo-
bornál kötöttünk ki. A legfiatalabb résztvevő az 5 
éves Lia, aki édesanyja vontatmányában érkezett, 
nagyon vidáman fényképezkedett a sárkánnyal. 
Mivel az időből ennyire futotta, eljött a hazaindu-
lás ideje. Remélem, hogy a további látnivalókra 
egy másik alkalommal még sor kerülhet! Mi 
kövesdiek büszkék lehetünk, hogy falunk többek 
érdeklődését is felkeltette. Úgy érzem, hogy az 
agyagosszergényiek is jól érezték magukat ná-
lunk.    
 

                                                                               Mihócza László 
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 Meghívás Kövesdek Találkozójára 
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mezőkövesden működik az a civil szervezet – a Mezőkövesdi Színészeti Egyesü-
let, amely 15 évvel ezelőtt azzal az ötlettel állt elő a helyi önkormányzatnál, hogy a Város Napján Kövesdek Talál-
kozóját szeretne szervezni. Mindennek az volt az alapja, hogy ennek a szervezetnek az elnökeként meghallottam, 
hogy Szlovákiában a Felvidéken található két olyan település, - Kiskövesd és Nagykövesd – amelyek „Kövesdek”. 
Emlékszem, a telefonkönyvet lapoztam akkor végig, hogy van-e még több ilyen település is – pusztán kíváncsiság-
ból. Akkor derült ki, hogy még négy ilyen hely van Magyarországon: Sopronkövesd, Villánykövesd, Nógrádkövesd és Erdőkövesd. 
Ekkor jött az ötlet, hogy lehetne egy ismerkedési rendezvényt szervezni, amelynek aztán bármilyen folytatása is lehetne. Az Ön-
kormányzat látott benne fantáziát, mint ahogyan Sopronkövesd, Villánykövesd, valamint Kiskövesd és Nagykövesd vezetőségei is. 
Így 2004. június 26-án megrendeztük a Kövesdek Találkozóját, melynek programja része volt az ugyanakkor zajló Mátyás Király 
Reneszánsz Hétvége programjának is. 
 Villánykövesd borokkal képviseltette magát, a másik három település pedig kórusokat, néptáncos fellépőket hozott a rendezvény-
re, amellett, hogy szabadtéren,  sátrakban minden település bemutatkozhatott. Sopronkövesdet – talán többen még emlékeznek is 
Önök közül – a Kövirózsa Egyesület képviselte, mely bemutatta sokrétű tevékenységét. 
A rendezvény sikerét mutatta, hogy Kiskövesd és Nagykövesd ( Maly Kamenec és Velky Kamenec) továbbra is tartották velünk a 
kapcsolatot, melynek következtében 2008-ban hármas testvértelepülési kapcsolat jött létre közöttük és Mezőkövesd között. 
Most ismét lehetőség adódik rá, hogy megrendezzük ezt a találkozót – terveink szerint 2020. júniusában, szintén a Város Napja 
környékén, mely valószínűleg most a II. Matyó Világtalálkozóval fog egybeesni. A polgármesterekkel történt előzetes egyeztetés 
maximális érdeklődésre utal. 
Sopronkövesd polgármestere Fülöp Zoltán tájékoztatott arról, hogy mennyi tehetség és értékes civil szervezet működik most is a 
településen. Hadtörténeti és népművészeti, modern táncos, ugróköteles, trambulinos fellépők, művészek és sportolók, drónos be-
mutatók és még sok értékes egyéni előadó teszi gazdaggá a helyi kultúrát. 
A tervezett program szerint minden településnek lenne lehetősége powerpointos és sátras-kitelepüléses bemutatkozásra is. Délután 
barátságos foci mérkőzés a Kövesdek Kupájában, majd a színpadon is bemutatkozhatnak a vendégek, - valószínűleg a Matyó Gála-
műsor előtt vagy közben. A színpadon kívüli műsorokat a nap, különböző programjai között helyezzük el. 
A rendezvényünkre érkező vendégeket szeretettel várjuk 2 éjszakás vendéglátásunkra, mely idő alatt lesz lehetőség megismerkedni 
a várossal, a Zsóry-fürdővel és részt vehetnek egyéb programjainkon is. 
Bízom benne, hogy ez a találkozó még az előzőtől is sikeresebb lesz, és mindenki nagyon jól érzi majd magát! 
Nagy szeretettel várjuk Önöket! 

Balogh Éva 
a Mezőkövesdi 

Színészeti Egyesü-
let elnöke 

K
övesdek találkozója 
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L\DAVASÚT 
 

Szombat 9-18 óráig az Iskola udvaron, rossz időben a piaci sátorban 
 

Egy faládában ülve suhanhatnak le a 16 méter hosszú lejtős pályán a gyere-

kek. Igazi élmény a gondtalan suhanás az apróságoknak. A családi Ládavasút ládá-

jában akár az egész család együtt élvezheti a „zsupsz” élményét. 

 

VASÚTMODELL KI\LLÍT\S 

Szombat és vasárnap 9-18 óráig az iskola összenyitható termében 

 

A 2 nap folyamán a Soproni vasútmodellezők baráti köre várja az iskolában az 

érdeklődőket. A termet benépesítik a kisebb-nagyobb terepasztalok, mesés tájak 

és valósághű szerelvények. 

RÓZSAKERT  

Szombaton 14-18 óráig, vasárnap 10:30 - 17 óráig, hétfőn 13-18 óráig, Kossuth Lajos utca 84. 
 

A Sopronkövesden – a volt tanítói ház kertjében – található gyűjteményben fásodó szárú és évelő 

fajok, illetve azok fajtái találhatók meg. A gyűjtemény 155 darabot számlál és nagy darabszámnak 

köszönhetően április végétől június közepéig mindig van olyan faj, fajta, ami éppen virágzik. A 

rózsakert 2015-ben a „PÜNKÖVESD” elnevezésű program keretében nyitotta meg először kapuit a 

látogatók előtt. A Sopronkövesden található pünkösdi rózsa gyűjtemény tulajdonosa szerint, a fajta-

szám tekintetében Közép-Európában egyedülálló. 

JELENETEK EGY H\ZASS\GBÓL 

Szombat 17 óra, Iskola tornaterme 
 

Sokszor szó́rakoztató, máskor szívszorító jelenetek egy férfi és egy nő szerel-

mének történetéből. Az első jelenet látszólagos felhőtlen boldogságától jutnak 

el, az egymás ellen forduláson, a teljes felbomlás folyamatán át a 

megbékélésig, egy újfajta szeretet kialakulásáig, ahol a két ember, Marianne és 

Johan már nem kiszolgáltatottjai egymásnak, hanem őszinte megértéssel tud-

nak közeledni a másik felé. Ingmar Bergman oscar díjas filmje alapján.   

OL\H IBOLYA - IBOLY\N TÚL 

Szombat 20 óra, Piaci sátor 
 

Oláh Ibolya ezen a koncert-színházi estén, bátran és nyíltan vállalva ön-

magát beszámol a gyerekkoráról, a származásáról, az intézetről, a barát-

ságról, a szerelmekről, a megtett útról, a kudarcokról, sikerekről, félel-

mekről, álmokról – a dalok, ha lehet, még mélyebbre visznek – Ibolyán 

túlra - az önvallomás-estében. Az elhangzó dalok az énekesnő saját régi és 

új, zongorára hangszerelt művei. Meglepetésként szeretett előadóitól 

hangzanak el ismert és különleges dalok.  

Szom
bat 

Pünkövesd 
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VESZKÉNYI FÉRFI DALKÖR  

Vasárnap 17 - 18 óráig, Piaci sátor 
 

A Veszkényi Férfi Dalkör és zenekara célként határozták meg, hogy a mai 

nemzedékkel megismertessék és megkedveltessék a régi nóták, katona és 

bordalok széles választékát. Nagy sikerű tavalyi KÖN fellépés után újra itt 

lépnek fel nálunk. 

ECSEDI ERZSÉBET - EGY ASSZONY ÉLETE 

Vasárnap 19:30, Alkotóház 
 

Rosszul szabott kék dzsörzé blúz elálló nyakkal, divatjamúltan ondolált frizura. Jobb napokat látott nap-

pali avitt tapétája és bútorai közt tesz-vesz Shirley. Két lépésnyi hely sem jut ahhoz, hogy egy egészen 

elszürkült életet megmutassa. Nem jut, hiszen a térdünk majdnem összeér. A néző annyira közel ül a 

színészhez, hogy még a pórusok is láthatók. Itt nincs mellébeszélés, minden igazi, eleven. A szobányi 

térben szellemesen megoldott képváltás után a görög tengerpartot mímeljük, ahol Shirley élvezi a magára 

fordítható időt. 

CSEKE SZABOLCS - HANGDRUM KONCERT A PÜNKÖSDI RÓZSAKERTBEN 

Vasárnap 21 órától, Kossuth Lajos utca 84. 
 

A szeretettel, személyesen átadott élő zene, a ringató hegedűszó, a hangtálak bongása, az 

áldott csend éltet, gyógyít, felemel. Összeköti rajtad keresztül az Eget a Földdel, segít megta-

lálni az utat belső fényed felé. Segít a tisztulási, öngyógyítási folyamatok beindításában. A 

zene gyógyító ereje, a közös mantrázás, a hegedű szívtől szívig áradó hangja, a hangtálak 

harmonizáló ereje segít elérni az összhangot a természettel, a transzcendenssel, embertársa-

iddal és önmagaddal. Ugye emlékeznek még a tavalyi KÖN záró koncertjére a kápolna mel-

letti tábortűznél? 

FALUNÉZŐ KISVONAT 

Vasárnap 9-11, 13-15 és 17-19 óráig 
 

Ingyenes falunéző kisvonat indul ezen a napon a Hivatal előtti 

parkolóból. 

Pünkövesd 
V
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KÖVIRÓZSA KULTUR\LIS EGYESÜLET BEMUTATKOZ\SA 

Vasárnap 18-19 óráig, Piaci sátor 

 

A legnagyobb taglétszámmal bíró civil szervezetünk citerásai, néptáncosai, népdalköre nem hiányoz-

hat a legnívósabb helyi programokból. Újra várják Önöket egy óra önfeledt szórakozásra. 
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HUZELLA PÉTER - ZENE-BONA, SZANA-SZÉT CÍMŰ GYEREKKONCERT 

Hétfő 15 óra, Piaci sátor 
 

Kossuth-díjas zeneszerző, gitáros-énekes, a Kaláka együttes, majd a Neil Young Sétány (NYS) 

formáció tagja. Az együttesből 1995-ben vált ki, hogy zeneszerzői és előadóművészi elképzelése-

it jobban megvalósíthassa. 

"Zene-bona, szana-szét" című önálló gyermekműsorával várja a családokat. A legújabb, varázs-

latos "zene-bonában" a régi Kaláka dalok mellett Huzella Péter legújabb szerzeményei is elhan-

goznak: Petőfi Sándor, Móricz Zsigmond, Zalán Tibor, Tóth Krisztina, Weöres Sándor, 

Kányádi Sándor elénekelt verseit hallhatják a gyerekek, sőt a közös játékokban maguk is együtt 

éneklik kiváló költőink verseit. 

SUHAJDA ATTILA ÖRÖMZENÉJE 2 RÉSZBEN 

Hétfő 16-17 és 19 órától 
 

Volt már önálló estje Zorán dalaiból, Presser Gábor dalaiból, sőt Bornai Tibor dalaiból is. 

Ezeken kívül nagyon sok dalt játszik Dés Lászlótól, a Fonográftól, Tolcsvay Lászlótól is. Zo-

rán és Presser Gábor dalai egészen biztosan hallhatóak lesznek. 

ARADI-VARGA SHOW 

Hétfő 17 órától, Piaci sátor 
 

Aradi Tibor és Varga Ferenc József 25 éve szórakoztatják a humort kedvelő 

közönséget. A Bon-bon díjas és Karinthy gyűrűs humoristák a Rádiókabaré, a 

Mikroszkóp-kabarék, a Comedy Central bemutatja, a Showder Klub, a Van 

képünk hozzá, és sok más vidám műsor közreműködői.  

BAD\R S\NDOR ÖN\LLÓ ESTJE 

Hétfő 18:30, Piaci sátor 
 

A Dumaszínház társulatának tagja. A bakterházból indult, és bár az óta a pálya 

már nem kötött, mégis szinte mindenki humor vonalról ismeri. Többszöri átszál-

lás után a sín-házból végül a Dumaszínházba érkezett, ahol segített letenni a talp-

fákat. Improvizatív humorista és karakterszínész, aki többrendbeli mozifilm-

Szőkítéssel, illetve a szentesi humormaffia tagjaként, poénszervezetben elkövetett, 

folyamatos viccelődéssel vádolható. Karrierjét mindig is nagyban befolyásolta az 

állatokhoz fűződő viszonya, így a Boldog lovak mellett Papírkutyákat, egy Cit-

romdisznót, sőt, még egy Vattatyúkot is Kontroll alatt kellett tartania, mielőtt 

megérintette volna A média diszkrét bája. Manapság hivatásszerűen beszél Badárságokat, és nem panaszkodik, hiszen már a 

mesebeli Afrika is behódolt neki. Ellenáll az idegen nyelveknek, pedig már egy olasz teleshop-nyelviskolát is elvégzett. 

H
étfő 

Pünkövesd 
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Főszerkesztő:  Ambrus - Rácz Ramóna, Raffainé Biró Veronika (e-mail: kovesdihermesz@gmail.com)  

Szerkesztők: Ambrus Kinga, Balogh Éva, Bellák Ödön, Biczó Szabolcsné, Császár Tibor, Csomó Csilla, Egyházi Mónika, Fücsökné Torma Lívia,  Fülöp 

Zoltán, Horváth Krisztina, Kazinczy Péter, Kottrik Zoltán, Mihócza László, Nagyné Kun Zsuzsanna, Schweitzer Kornél, Szarka Gábor, Szűcsné Ke-

resztény Éva, Tóth Zsuzsanna, Virágh Imréné, Völfer Istvánné 

Fotók: Farkas Károly, 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  

 

Sopronkövesd - A zöldszívű falu 

 

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 

Sz
ak

em
be

r 
Tudnál ajánlani egy …? 

 

Nekem, nekünk „gyütt - menteknek” nehéz dolgunk van, amikor szükségünk van egy 
megbízható és jó szakemberre. Otthon nem volt kérdés, hogy kihez forduljunk, ha kellett 
egy „szaki”. A családban, vagy a baráti körben biztosan volt valaki, aki megjavította azt, 
amit mi magunk nem tudtunk. Esetleg ajánlottak valakit, aki ért hozzá. 

Sosem féltem, hogy mihez fogunk „idegenben” kezdeni, pedig sokan aggódtak értünk. Azt mondták, 
hogy ott leszünk egyedül, nem ismerünk senkit, mi lesz, ha…?! „Mileszhát” otthon hagytuk a kétsé-
gekkel együtt. Bíztunk magunkban és az emberekben. Jól tettük. A legtöbb új ismerősünk szívesen 
segített nekünk abban, hogy megtaláljuk a megfelelő szakembereket, akikre a mindennapi életben 
szükség van. 
Ma már viccesnek tűnik, de az első években hazajártunk autószerelőhöz és fodrászhoz. Utólag látom, hogy akkor még nem vol-
tunk itthon. Az otthon -érzéshez nagy szükség volt időre, hogy kialakuljon a biztonságérzet a „mi lesz, ha” esetekre nézve! (Hiába 
hagytuk otthon – titokban velünk jött.) 

Itt Sopronkövesden szerencsés helyzetben vagyunk, sok szolgáltatást helyben vehetünk igénybe: vannak itt fodrászok  
(mindjárt három is), kozmetikus, masszőrök, műkörmösök, biciklijavító, gumiszerelő, autószerelők, villanyszerelők, gáz és vízsze-
relők, festők, kőművesek és még esküvőszervező is! 
A gyerekeket nem kell messzire utaztatni bölcsődébe, óvodába vagy iskolába, orvos és gyógyszertár is van a településen, hamarosan 
fogorvoshoz sem kell majd távolabbra menni. Működik polgárőrség van rendőrőrs is, és épül a hivatásos tűzoltóság. 
Napi vásárlásra választhatunk az élelmiszerboltok és a zöldségbolt közül. Húsért sem kell messzire utazni, hiszen hentesüzlet is 
van Kövesden. A ház körüli javításokhoz, építkezéshez nagy segítség, hogy helyben vásárolhatunk mindenféle anyagot, kölcsönöz-
hetünk szerszámokat vagy felfűrészeltethetjük a faanyagot. Az ünnepléshez virágot és ajándékot is találunk itt helyben. 
A termelői piacon tojást, sajtot, joghurtokat, zöldségeket, füstölt hentesárut, mustot, savanyúságokat, mézet is vásárolhatunk. A 
faluközpontban találunk még trafikot, a postát, a tejautomatát és bankautomatát is. A hét számos napján alkalmi árusokkal is talál-
kozhatunk a Piactéren. Szörpöket, befőtteket, lekvárokat és préselt gyümölcsleveket is beszerezhetünk. 
Kulináris élvezetet kínál a Bors falatozó, a kebabos, a fagyizó, a Fehér Csárda, a Som Fogadó és a közelben a Franciska major Étte-
rem. 
Ha kevés a hely az otthonunkban vendégeinket elszállásolhatjuk az Alkotóházban, a kotecsi vendégházban, Som Fogadóban vagy a 
majorban. Hosszú lenne a Kövesden elérhető kulturális és szabadidős tevékenységek sora, melyek legfőbb helyszíne az Alkotóház , 
és ne felejtkezzünk el a könyvtárunkról sem! 

Viszont még mindig nem tudom, ki tudná kicserélni a kabátomban a cipzárt?! 
Biztosra veszem, hogy van Kövesden egy ügyes kezű varrónő is! És talán egy korrekt informatikus, aki meg tudná mondani, hogy 
lehet-e még a laptopommal valamit kezdeni, vagy ideje újat venni! 
Sokunk számára nagy segítség lenne, ha készülhetne egy adatbázis a Sopronkövesden élő szakemberekről és az itt igénybe vehető 
szolgáltatásokról. Tudnánk, hogy biztonsággal fordulhatunk hozzájuk. 
Aki szívesen bejelentkezne egy ilyen adatbázisba, keresse Ambrus – Rácz Ramónát személyesen vagy a 30/4738-248 telefonszá-
mon! 

Tóth Zsuzsanna 


