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Önkormányzati hírek

Kedves Olvasók!
Szeretettel köszöntöm Önöket, abból az alkalomból, hogy újságunk soron következő száma, legrangosabb rendezvényünk, a 12. éve megrendezésre kerülő KÖN-höz (Kulturális Örökség Napjai) illeszkedve jelenik meg. Míg legutóbbi, pünkösdi számunkban vajdasági testvértelepülésünk (Tóthfalu) küldöttségét köszönthettük, most arról számolhatok be, hogy a felvidéki Alsóbodokkal szeptember 15-én aláírtuk második testvér-települési megállapodásunkat. Az
alsóbodokaiak egy hónapja a Gasztro Pikniken jártak nálunk 35 fős küldöttséggel. (Élménybeszámolójukat e lapszámunkban olvashatják.) Újságunkat, az Agghegyalja Mozaikot hivatalosan is bejegyeztettük az Országos Széchenyi Könyvtárnál.
Ennek birtokában csökkenhet lapunk előállítási költsége, mivel az áfa az eddigi 27%-ról, 5 %-ra csökken. A köteles példányok
megküldésével pedig már nem csak helyi szinten archiváljuk lapunkat, hanem országosan is elérhetővé válik. Pünkösdkor hazajött
elszármazottaink is évről-évre messze viszik (reményeim szerint) jó hírünket. Gondolataikat és fellépőink visszaemlékezéseit is
olvashatják lapunkban. Nekem a pünkösdi három nap betetőzése a rózsakerti, esti koncert volt. A sok élményt adó három nap
végén egyedi és megismételhetetlen koncertélményben részesült közel hetven érdeklődő. Emlékeznek még a tavaszi határ menti
hősök megemlékezésére és a nagyapját most megtaláló férfi soraira? Gondolatai további visszaemlékezésekre sarkalltak helyieket,
akik így újabb adalékokkal szolgálnak az akkori történések dokumentálásához. Ezúttal is köszönet érte. Tennivalónk jócskán akadt
az elmúlt időszakban és munkával, feladattal többszörösen el vagyunk halmozva az önkormányzati választásokig. E helyütt tolmácsolom magam és Képviselő-testületem köszönetét: Köszönjük eddigi bizalmukat, támogatásukat és kritikájukat is. Ígérjük a megválasztott polgármester és a képviselők a következő lapszámban bemutatkoznak a falu lakosainak. Mi történt röviden? Május elején
óvodásaink és néhány iskolás az ausztriai Bad Erlach –ba utaztak az osztrák település meghívásából. A burgenlandi magyar rádió
és a tv is riportot készített velem az érkező békegyaloglókról, rózsakertünkről és a Kápolnák útja kerékpáros túráról. Míg május 20
-án Nagycenk küldöttségével a horvátországi Vidék Parlamenten ügyködtem a kapcsolataink építésén, addig alpolgármesterünk
húzta ki büszkén magát Csornán a Kövirózsa lemezbemutató ünnepségén. Néhány nap múlva az óvodai konyhánkat bérlő és működtető Rábakész Kft. 20. születésnapját ünnepeltük Győrött. Rétesüket megkóstolhatták Gasztro Piknikünkön, de visszatérnek a
KÖN szombatján is. Csak az iskolában volt módunk ünnepelni a Nemzeti Összetartozás Napját. Köszönet érte igazgatónknak!
Kétszer túráztunk babákkal és szüleikkel. Először a Csillagfürt túrán. Megrendeztük ez évben is a Kult-túrát, amely inkább az ide
érkező vendégeket mozgatta meg. Köszönet a 15 állomás résztvevőinek, akik bemutatkoztak és meggyőzték túrázóinkat: mennyire
színes és sokoldalú Sopronkövesd. Ahogy Tóthfalu itt járt Pünkövesden, úgy mi is visszautaztunk hozzájuk a Rózsafesztiválra, ahol
falujuk 110 éves (nem elírás, ilyen fiatalok!) alapítását ünnepeltük. Felavattuk új egészségházunkat is, ahol az átállás zökkenőmentesnek tűnik. Fogorvosunk, kardiológusunk, háziorvosunk, védőnőnk és pedikűrösünk már dolgozik. Tárgyalunk további egészségügyi szolgáltatókkal is. Az ősszel elindulhat falunkban is a szupergyors internet szolgáltatás. A szolgáltatási területbe (a korábbi
előkészítés miatt) a legújabb (Liliom 2) lakóparkot még nem sikerült bevonni. Magán felajánlásokból részben kijavítottuk a Lajos
majori utat. A felajánlóknak ezúttal is köszönet. A Rákóczi utca végén átereszt bővítettünk, a Kossuth 75. alatti ház udvarán elkészült a termelői piachoz kapcsolódó melléképület, valamint a Tájház pajtája is.
Halad az óvoda saját forrásból történő bővítése is. Iskolánkban egy kisebb foglalkoztató terem került kialakításra önkormányzatunk és a tankerület közös finanszírozásában. És elindult a pályázati dömping. A Magyar Falu kiírás révén 2,5
millió forint értékben az orvosi eszközök beszerzésre kerültek. Most pályázunk 4
millió forintra a Vörösmarty utcai járda részbeni felújítására, 18 millióra a Hársa
utca aszfaltozására. Reményünk szerint 200 millióból 24 fős bölcsőde építésébe
kezdhetünk hamarosan és hasonló nagyságrendben egy turisztikai pályázatból
látogatóközpontot, kerékpárutat és meseösvényt építenénk. Több tízmilliós pályázat benyújtása előtt állunk, mely a falu kiadványai mellett a jövő évi rendezvényeinket is finanszírozná. Partnerségre kértek fel bennünket szlovének és olaszok
közvetlenül az unióhoz benyújtásra kerülő pályázatokhoz: köszönés, választások
és vízkincs témakörökben. Vízkincs!!! Azt hiszem az ez évi szárazság után
senkit nem kell győzködni arról, hogy megváltozott időjárásunk. Rengeteget
öntözünk (de látszata nem sok van): csemeték száradnak ki, a tujákat betegség tizedeli, a kápolnai parkerdő is siralmas látványt nyújt a kiszáradt, beteg
lucfenyők miatt. Kértem, hogy ősszel egy tisztogató vágást végezzen a
TAEG. A Liliom utcai tóban jól nyomon követhető a folyamatosan csökkenő
vízállás, a Füles patakunk több hetes teljes kiszáradásáig. Döbbenet! Gyermekkorom óta nem láttam még így a patakot. Hihetetlen rágondolni, amikor az árvize több házat lakhatatlanná tett! Kérem, óvjuk és becsüljük vizeinket, vízkincsünket, az utókornak is! Jelképesen egy pohár vízzel koccintva
Önökkel:
Egészségünkre!
Fülöp Zoltán polgármester
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Jegyző tollából

Tájékoztató a kéményseprő-ipari szolgáltatással kapcsolatos tudnivalókról
Az elmúlt három évben több változás zajlott a kéményseprőiparban, mint az ezt megelőző ötvenben. Immár harmadik éve vannak életben a most hatályos szabályozók, melyekkel kapcsolatban az alábbi tudnivalókra kell kiemelt
figyelmet fordítani az élet- és vagyonbiztonságunk megóvása érdekében:
A kéményseprést igénybe vevők csoportosítása
A kéményseprés szempontjából az ügyfeleket két nagy csoportba lehet sorolni: a családi házban és a társasházban élőkre. Mindkét
csoport tovább osztható két másikra: ahol nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet és ahol van.
Vegyük sorra, mi a dolga az embernek, attól függően, hogy melyik kategóriába tartozik.
A családi házakra vonatkozó szabályok és a munka megrendelése
Amennyiben családi házban él és a házba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprés önkéntes és ingyenes. A
kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal. Noha már nem kötelező a vizsgálat, érdemes a szilárd
tüzelőanyaggal működő fűtőberendezéseket évente, a gázüzeműeket kétévente megnézetni szakemberrel. Aki az online ügyintézést
választja, előre megadhat két-három, kéményellenőrzésre megfelelő napot – ebben az esetben a kéményseprők telefonon felveszik
az ügyféllel a kapcsolatot és közösen megállapodnak az ellenőrzés pontos dátumáról és idejéről. Az alábbi linken lehet időpontot
egyeztetni az ingyenes kéményellenőrzésre: http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
Akik a telefonos ügyintézést kedvelik, ők az előhívó nélkül, ingyenesen működő 1818-as számot hívják. Rövid adatvédelmi információk után válasszák a 9-es, 1-es majd ismét az 1-es gombokkal az Időpontfoglalás menüt, ahol a bejelentkező ügyintéző, a hívó
adatainak felvételével elindítja a vizsgálati időpont egyeztetési folyamatát. A katasztrófavédelem kéményseprői gyakran tájékoztató
levelekkel járják végig a településeket. Ilyenkor lehetőség van az ellenőrzés azonnali elvégeztetésére is, de ennek igénybevétele ekkor sem kötelező. Amennyiben családi háznál - ahol nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet - a kéményseprő hívatlanul jelenik
meg, úgy nem vagyunk kötelesek őket beengedni a munka elvégzésére.
A családi házakba bejegyzett gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályok és a munka megrendelése
Abban az esetben, ha a családi házba gazdálkodó szervezetet jegyeztek be (egyéni vállalkozás, Kft., Zrt., Bt.), akkor a kéményseprés megrendelése már nem opció, hanem kötelesség. Attól függően, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva egy-,
vagy kétévente kell ellenőriztetni. Aki gazdálkodó szervezet székhelyének, telephelyének tulajdonosa – akár családi házról, akár
társasházi ingatlanról van szó –, kötelezett a kéményseprés elvégeztetésére és a munkadíj kifizetésére. Ezekben az ingatlanokban a
katasztrófavédelem kéményseprői kizárólag a társasházakban dolgozhatnak, az úgynevezett egylakásos ingatlan tulajdonosának az
egymással piaci versenyben álló kéményseprőipari szolgáltatók egyikétől, írásban kell megrendelnie az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szilárd fűtőberendezések esetén évente, gázüzemű berendezéseknél kétévente.
Az alábbi linken http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat az irányítószám megadásával elérhetővé válik azon
kéményseprőcégek listája, amelyek egyikétől meg kell rendelni a munkát. A gazdálkodó szervezetek a nekik leginkább megfelelő
időpontra maguk kezdeményezik égéstermék-elvezető (kémény) rendszeres biztonsági felülvizsgálatát. Az ellenőrzés iránti
igényt időpontfoglalással jelenthetik be az általuk választott szolgáltatónál.
A gazdálkodó szervezetek figyelmét az alábbi jó tanácsokkal szeretnénk felhívni az esetleges veszélyekre:

Amennyiben megrendelés nélkül jelennek meg a kéményseprők - társasházak, lakásszövetkezetek kivételével - úgy nem
vagyunk kötelesek őket beengedni a munka elvégzésére.

A nem társasházi vagy lakásszövetkezeti lakásba bejegyzett gazdálkodó szervezetnél a Katasztrófavédelem kéményseprői
nem végezhetnek tevékenységet, így a Katasztrófavédelem feliratú pólóban megjelenő kéményseprők akár csalók is lehetnek.
Ne dőljünk be annak, hogy a kéményseprő bármit is „bezárathat” az általa felkínált munka elutasítása miatt.

A felkínált szolgáltatás igénybevétele előtt mindenképpen tájékozódjunk arról, hogy a szolgáltató ténylegesen elvégzi-e a
tevékenységét (és nem csak a munka elvégzését igazoló matricát ragasztja fel), illetve hogy milyen munkadíj ellenében teszi azt.
A társasházi, lakásszövetkezeti lakásokra vonatkozó szabályok
Társasházi, lakásszövetkezeti lakások esetében, ha oda nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, a kéményseprő értesítést követően
magától fog érkezni és ingyenesen elvégzi a sormunkát.
A társasházi, lakásszövetkezeti lakásokba bejegyzett gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályok
Azokba a társasházi lakásokba, ahová gazdálkodó szervezetet van bejegyezve, a kéményseprő magától érkezik, de a munka díját ki
kell fizetni. Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor az egész összeget, ha a lakás a társasház gyűjtőkéményére van csatlakoztatva,
akkor a munka rá eső részét kell megtéríteni.
Javaslat
A kémények felülvizsgálatát az Ön biztonsága érdekében kell elvégeztetni, ezért arra kiemelt figyelmet kell fordítani. Amennyiben
azonban a kéményseprés megrendelésére van szükség, azt kellő körültekintéssel kell megtenni.
Fücsökné Torma Lívia, jegyzőasszony
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Bölcsődei élet

A nyár nagyon mozgalmasan telt a bölcsődénkben. Már az évszak elején személyi változás történt nálunk.
Deákné Bogdán Anett babavárás előtt áll, így csoportját Hajasné Guczogi Helga vette át, akit szeretettel fogadtak a picik. Ezúton is jó egészséget és boldog babázós éveket kívánunk Anettnek és családjának!
A változások ellenére is igyekeztünk minél több programot szervezni a gyerekeknek, hogy izgalmasabban
teljenek a szürke hétköznapok. Elmentünk sütizni Sopronba busszal, és vonattal érkeztünk vissza a bölcsődébe. Már az utazást is nagyon élvezték a kicsik, a süti utáni játszótéren eltöltött idő pedig még inkább kifárasztotta őket. Piknikeztünk a tónál, ami magában is nagyszerűen telt. A friss levegő kellően meghozta a gyermekek étvágyát, jóízűen
falatoztak. Majd lehetőségünk nyílt egy rögtönzött állatfarm-látogatáson részt venni a tó mellett. A gyerekek izgatottan figyelték a
különböző állatok közelségét, ami teljesen ámulatba ejtette őket. Nagyon köszönjük a lehetőséget a Kulacsy családnak!
Júliusban ellátogatott hozzánk egy nagyon kedves nagycenki ismerős, Gyuricsek Tamás, aki motorjával kápráztatott el minket. A
gyerekek közül volt olyan, aki az elején pityergéssel fogadta a motor közeledését, de nagy részük széles mosollyal próbálgatta a
motorozáshoz szükséges kellékeket, illetve büszkén fel is ültek a járműre. Szeretnénk még egyszer itt is megköszönni Tamásnak,
hogy ránk szánta az idejét és mosolyt csalt a gyerekek arcára!
A hónap végén Kati védőnő irányításával az „Anyatejes táplálás” világnapja alkalmából a Baba-Mama klubbal részt vettünk egy
sétán, majd ezt követően a bölcsődében folytatódott a program, ott mondókáztunk, énekeltünk a kicsikkel és mindenféle finomsággal kedveskedtünk a résztvevőknek. Köszönjük Kati néninek a szervezést és mindenkinek, aki részt vett a programon!
Szülinapokban is bővelkedtünk a nyár folyamán, finomabbnál finomabb sütikkel halmoztak el minket a szülők. Enyhébb idő esetén mi is sütöttünk. Készítettünk krumplis pogácsát, és a nagy melegben fagyiztunk is.
Ősszel 5 gyermekünk kezdi meg az óvodás éveit. Nekik és szüleiknek gyors és akadálymentes beszoktatást kívánunk. Az idei évben bölcsődénk már teljes maximális létszámmal működik. Ettől függetlenül van lehetőség beiratkozásra minden nap 8 órától 12
óráig. Amennyiben nem tudjuk az adott gyermeket felvenni, várólistára kerül. Kérem a szülőket, hogy minél előbb jelentkezzenek,
hogy helyet tudjunk biztosítani gyermekük számára!
Szűcsné Keresztény Éva
bölcsődevezető
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Óvodai nyári életünk vidáman, programokkal teli zajlott. Kicsit szabadabban szerveztük napjainkat, sok olyan
dolgot próbálunk ilyenkor a mindennapokba csempészni, ami a nevelési év szorgalmi időszakába sajnos nem fér bele.
Mindjárt a gyermekek hetével kezdtük a júniust. Ezen belül volt kézműves délelőtt, amikor a gyermekek kedvük szerint jöhettekmehettek egyik csoportból a másikba, aszerint, hogy éppen mit szeretnének barkácsolni. Izgalmas vetélkedőn vettünk részt a
sopronhorpácsi óvodában, melyet a Környezetvédelmi világnap apropóján tartottak meg a témához kapcsolódó játékos feladatokkal. Egy másik napon mozivá varázsoltuk az egyik csoportszobát és filmet néztünk. Természetesen nem maradhatott el a mozi
nélkülözhetetlen részeként a popcorn sem. Aztán volt akadályverseny érdekes, izgalmas ügyességi játékokkal, volt fagyizás és palacsinta parti. Köszönettel tartozunk Fröccsösnek, a most már tetemes mennyiségű fagyiért, hisz ezt tőle kaptuk, s ugyanígy köszönet a dadus néniknek, akik a halom palacsintát megsütötték. Kirándult az egész ovi Nagycenkre, ahol megnéztük és birtokba vettük a kisvasút mögötti skanzen területén található játszóteret és fitneszparkot. A hét zárásaként pizza partis Családi napot rendeztünk a Lurkó ligetben, ahol aztán a szülők és gyermekeik együtt szórakozhattak. Még így felsorolni is nagyon izgalmas, hát még
mindezt megélni! Öröm volt látni a csillogó szempárokat, mosolygó arcokat, ahogy a gyermekek örülni tudtak, és csak azt kérdezték: „holnap milyen bulit csinálunk?” De nem csak a gyermekek hetét, a nyár többi napját is vidáman töltöttük. Rengeteget tartózkodtunk az udvaron, s nem zavart minket az sem, hogy az új óvodaszárny kialakítása miatt az udvar egy részét lezárták, így kisebb
helyen ugyan, de annál vidámabban éltük a nyár meleg napjait a hűst adó fák alatt. A Juniális bálon a szülőkkel együtt jól szórakoztunk, s reméljük, hogy akik velünk mulattak jövőre is eljönnek, akik pedig még nem voltak, kedvet kapnak egy zenés-táncos
estéhez.
A sok vidámság mellett azért könnyeket is ejtettünk egyszer-egyszer: nagycsoportosainkat elbúcsúztattuk, útnak indítottuk a 22 fős
lelkes kis csapatot az iskolába. Persze ez nem azt jelenti, hogy kiürül óvodánk, hisz máris 18 kisgyermeket írattak be, s valószínű,
hogy néhányan még év közben is érkeznek hozzánk. Örömmel és sok szeretettel várjuk őket! Elbúcsúztattuk Farkas Mihálynét,
Márti óvó nénit, és a konyhán dolgozó Kustor Józsefnét, Zsuzsi nénit is, hisz mindketten nyugdíjba vonultak, és egy új, szép időszak elé néznek. Mindkettőjüknek kívánunk sok pihenést, tartalmas időtöltést, további jó egészséget, a helyettük érkezőket pedig
köszöntjük intézményünkben, s ígérjük, hogy a következő cikkünkben bemutatjuk új dolgozóinkat is az olvasóknak!
Fülöpné Hidegh Csilla
óvodavezető
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Óvodai élet

„Fűzfa alatt kicsi patak benne fürge, ezüst - halak.
Arany levél hull a fáról, kis halnak mesél a nyárról.”
Antalfi István: Patakocska

Iskolai élet
A tanár is ember

A legutóbbi lapszám megjelenése óta „nagyon sok víz lefolyt a Dunán”. A sok eseményt, programot szinte csak felsorolni tudom, a változásokról csak címszavakban
tudok beszámolni.
Tavaly év végén első alkalommal sikeresen megrendeztük az „Agghegy hajsza” névre
keresztelt akadályfutó versenyünket 5 iskola részvételével, az időjárás viszontagságai
miatt sajnos nem az Agghegyen, hanem a játszótér környékén. Nagyon szép ballagási
műsorral köszöntünk el a nyolcadikosoktól, majd megható ünnepségen búcsúztattuk
a „számunkra sajnos” nyugdíjba vonuló Erzsi nénit, akinek a miniszter Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott. Ezúton is jó pihenést kívánunk neki!
A táborozásra a nyár folyamán szinte végig lehetősége volt a diákoknak. Bőven lehetett választani:
iskolai szervezésű (tankerületi támogatású) ingyenes napközis tábor, testvértelepülések tábora
(Alsóbodok, Tóthfalu, Sopronkövesd), citera táborok, ugrókötél tábor. Az iskola falai között a nyáron
sem állt meg az élet. Két tanterem tisztító festésére, az elsősök tantermének komplett festésére volt
lehetőség, melyet a Soproni Tankerület finanszírozott. Két raktárhelyiséget egybe nyitva egy új tantermet és egy kicsi kémia-biológia szertárat alakítottunk ki, vizes blokkot újítottunk fel, melynek
költségét a tankerület és a helyi önkormányzat közösen vállalta. Történtek még kisebb karbantartások, illetve a két tanterem és a folyosó egy részének radiátorait az őszi szünetben fogjuk cserélni. A
felsorolt beruházások költsége meghaladja 10 millió forintot! Új kollégák is érkeztek hozzánk! Erzsi
néni helyére fiatal, pályakezdő, de ismerős tanító néni érkezett, valamint sikerült megoldani a biológia és kémia oktatását fő állású
pedagógussal, aki a szülők számára szintén ismerős lehet. Még egy tanító nénit is szeretnénk felvenni, ami remélem a lap megjelenésének időpontjában már szintén megoldott lesz. Úgy érzem az előző tanévben, illetve most is többségében sikerekről tudtam
beszámolni. De valamit elérni mindig könnyebb, mint az eredményeket megtartani. Legnagyobb sikernek azt tartom, hogy 28 első
osztályosunk kezdi meg tanulmányait az iskolánkban. Az idei tanév feladata a sikerek megtartása, új célok kitűzése, valamint a
korábbi és az időközben felmerülő problémák minél gördülékenyebb megoldása!
Schweitzer Kornél, iskolaigazgató
Kussinszkyné Takács lldikó vagyok, biológia-kémia-testnevelés szakos pedagógus.
36 éve vagyok a pályán. A Soproni Belvárosi Iskolában kezdtem, majd 2 év után a Sopronkövesdi Általános Iskolában tanítottam 10 évet. Ezután egy hosszabb időszak következett ismét Sopronban, a Deák
Téri Általános Iskolában. Most, – örömmel és jó szívvel visszagondolva a korábban eltöltött időre, a
segítőkész kollégákra, a sok közös programra, versenyekre, kirándulásokra, táborokra – ismét a
sopronkövesdi iskolában fogok tanítani, itt kaptam lehetőséget szakmai munkám folytatására.
Szaktárgyaimból adódóan mindig szívügyemnek tartottam a természet- és környezet védelmét, az egészséges életmódra nevelést. Sikeresek voltak mind a nyári kerékpáros táborok, mind a téli sítáborok, melyek nem csak a résztvevő gyerekeknek, nekem is sok örömöt, élményt nyújtottak.
Hosszú évekig vezettem szakköri foglalkozásokat az érdeklődő gyerekek számára. Mind az elsősegélynyújtó-, mind a kémia szakkör lelkes tagjaival sokszor vettünk részt országos szintű versenyeken is, ahol
szép eredményeket értünk el.
Mindezek mellett a nehezebb körülmények között élő, esetleg gyengébb képességű gyerekek felzárkóztatását, támogatását ugyanolyan fontosnak tartom, mint a tehetségesebb gyerekekkel való foglalkozást. Sok-sok éves osztályfőnöki tapasztalatom nagy segítséget nyújt ebben a munkámban.
Juronits Veronika vagyok, a Sopronkövesdi Általános Iskola új tanító nénije. Fertőszentmiklóson
élek szüleimmel és testvéremmel.
Általános iskolai tanulmányaimat a Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskolában végeztem, majd az
Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában folytattam tovább. A
győri Széchenyi István Egyetemen idén végeztem angol műveltségi területen. Angol nyelvi tanulmányaimat 6 hónapos Angliában szerzett ismerettel gazdagítottam és ott is nyelvvizsgáztam. Az
egyetem által előírt 8 hetes gyakorlatomat a Sopronkövesdi Általános Iskolában töltöttem, ahol
lelkes és tanulásra kész diákokkal, kiváló és lelkes pedagógusokkal, valamint segítőkész, tevékeny
szülőkkel találkoztam. A rengeteg pozitív élmény erősített meg abban, hogy itt szeretnék tanítani
a jövőben. Pedagógusként célom felkelteni az érdeklődést az angol nyelv iránt, megszerettetni és
megismertetni a nyelv szépségeit és megfelelő alapokat teremteni a további fejlődéshez. Az egyetemen tanultak csak az elindulást
segítik, ezért szeretnék tanulni a tapasztaltabb kollégáktól, nyitott maradni az új pedagógiai módszerek befogadására, és természetesen a nyelvtanítás területén is törekszem érdekesebb és hatékonyabb tanítási technikákat megismerni. Nagy változás ez most az
életemben, amelyet lelkesen és izgatottan várok!
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Határon túli táborozás
Az idei évben 2 határon túli település
gyermekeivel töltöttünk el 10 napot közösen.
Az egyik település Tóthfalu, mely falu
gyermekeivel ez már a harmadik táborozás volt, a másik pedig a felvidéki
Alsóbodok, velük első alkalommal találkoztunk. Programjainkat próbáltuk a
határon túl élő magyarokkal a magyarság
hagyományainak, szokásainak megismerésére építeni, a volt magyarországi területeket történelmi és földrajzi szempontból is megismerni valamint a kapcsolatok
kiépítésére és megerősítésére alapozni.
Úgy gondolom, hogy a táborozás elérte
célját, a programok megvalósítása messze

felülmúlta elvárásainkat.
Röviden a táborozás menete: A Vajdaságból Sopronkövesdre érkező csoport egy éjszakát töltött Sopronkövesden, majd együtt a
sopronkövesdi gyerekekkel utaztunk tovább Alsóbodokra. Ott egy, a falu szélén, magántulajdonban lévő területen kaptunk teljes
ellátást az ott töltött időszakra. 4 ágyas szobákban aludtak a gyerekek. A szobákhoz megfelelő számú vizesblokk állt rendelkezésünkre. A szállás minősége rendben volt. Étkezés a komplexumban lévő ebédlőben volt, ahol napi háromszori étkezést biztosítottak nekünk. A birtokon volt lehetőség sportolásra, közösségi területek voltak kialakítva, ahol megbeszéléseket tudtunk tartani illetve tábortűz mellett grillezni és játszani. Ez a birtok megadott minden olyan lehetőséget a táborozók számára, mely segített a kitűzött célok elérésében.
A programok közt szerepeltek várlátogatások, erdei túrák, népdalest, néptáncest, fürdőzés, sport és a helyi történelmi emlékek
bemutatása.
Itt három éjszakát töltöttünk, majd az alsóbodokiakkal együtt utaztunk Sopronkövesdre. A gyerekek az iskola épületében kaptak
szállást. Itt szintén megfelelő mennyiségű vizesblokk és az iskola ebédlője segítette, hogy komfortosan érezzék magukat. A reggeli
mindig az ebédlőben volt megoldva, az ebéd pedig programtól függően vagy a helyi étteremben vagy a kirándulás színhelyén előre
leszervezett étteremben. Az iskola tornaterme, a játszótér pedig lehetőséget adott a gyerekeknek, hogy szabadidejükben is értelmesen le tudják magukat kötni.
A programok közt itt is próbáltunk arra törekedni, hogy a magyarság hagyományaiból és a helyi adottságokból tudjunk minél
többet mutatni. Így többek között citera- és népdaltanulás, a tájház megtekintése, túrázás a helyi szőlőhegyre, utazás a Kőszegihegységbe valamint kézműves foglalkozások tarkították a programjainkat.
Harmadik állomásunk pedig a vajdasági magyar település Tóthfalu és környékének megismerése volt. Itt a faluban működő labdarugó akadémia kollégiumában voltak a gyerekek elszállásolva. 4 és 3 ágyas szobákban laktak és minden szobához tartozott külön
vizesblokk is. Az étkezés a falu központjában a helyi ebédlőben volt, ahol napi háromszori főétkezést biztosítottak a gyermekeknek.
Itt a fő célunk az volt, hogy a falu melletti illetve a faluban található nevezetességeket ismertessük meg a gyerekekkel. Sokat segítettek nekünk a helyi lakosok, akik lovaskocsikkal, pótkocsis traktorral utaztattak bennünket, valamint a helyi nyugdíjasok sütötték együtt a gyerekekkel a lángost és tanították őket a helyi mesterségekre. (szövés, dagasztás, kerámia festés…)
Esténként tánctanulás volt, ahol mindhárom település a hagyományos táncaikat tanították meg egymásnak.
A programok között szerepelt Európa egyik legnagyobb papagáj farmjának meglátogatása, magyar érdekeltségű történelmi emlékhelyek bemutatása, játékos vetélkedők rendezése a helyi tűzoltóságon és akadályverseny vegyes csapatokkal a falu területén.
Utolsó este pedig tábortűz és grillezés volt a falu lakosaival, a vezetőséggel és táborzáró műsorokat adtak elő a gyermekeink közösen.
A gyermekek elmondták, hogy olyan értékeket kaptak és olyan kapcsolatokat alakítottak ki ebben a 10 napban, amit mindenképpen ápolni és folytatni érdemes.
Téglássy Tímea, intézmény vezető helyettes
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Ugrókötél edzőtábor Kőszegen!
Iskolánk 4 tanulójával 1 hetes nemzetközi ugrókötél táborban vettünk részt! 12 országból voltak sportolók, akik a
legjobb hazai és külföldi oktatók segítségével tudták magukat továbbfejleszteni. Ebben a táborban ott voltak a legjobbak, akik már világversenyeket nyertek és ott voltak azok is, akik most kezdték ezt a sportágat és szeretnének
tovább jutni.
Napi 5 óra edzés mellett volt időnk a szórakozásra is, hiszen olyan programokon vehettünk részt, mint nemzetközi
ökölvívó mérkőzés, esti táncház, sárvári strandolás, városnézés, fagyizás… Rengeteget tanultunk és célunk az ott tanult feladatokat
megtanítani társainknak. Bánhegyi Adrienn és Kata személyében a legjobbaktól kapunk segítséget a további felkészülésekre.
Köszönjük Júlia néninek is, hogy ott volt velünk és sokat segített nekünk. Reméljük lesz lehetőségünk az ott tanultakat a faluban
is bemutatni és kedvet csinálni leendő iskolásainknak. Jövőre is megyünk és bízunk benne, hogy megduplázzuk a létszámot!
„Egy nagyon jó ugróköteles táborban vettem részt. Szuper oktatóink voltak akiket imádtunk, sokat tanultunk tőlük egész nap, és
este óriási bulikat rendeztünk barátnőimmel és Timi nénivel. Jövőre is szeretnék elmenni.” R.A.
„Nagyon örültem, hogy megismertem Katát és Adrit, világbajnokokat ismerhettünk meg és sok új gyakorlatot megtanultam. A
szobatársaink nagyon kedvesek voltak, ők Portugáliából érkeztek. Tetszett amikor boxoltunk
és amikor néztük a
boxmeccset. Az is nagy élmény volt, amikor Stevenssel a francia edzővel táncoltunk. Nagyon finom volt a reggeli, az ebéd és a
vacsora! Szerintem ez a tábor nagyon jó volt!
” H.C.
„Nekem nagyon tetszett, amikor edzéseken felpörögtünk és edzés végén pedig nyújtás volt. Örültem, hogy az edzők is ugróköteleztek végig velünk.” S-J. O.
„Nekem az tetszett, hogy sok élményben volt részünk. Jók voltak az edzések, az esti séták és sárvári fürdőzés is. Adri, Kata és
Stevens nagyon profik voltak és sokat tanultunk tőlük. Remélem jövőre is találkozunk velük.
” Cs.B.
Téglássy Tímea
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Bemutatkozik a felvidéki ALSÓBODOK
Alsóbodok község (szlovákul Dolné Obdokovce), kb. 10,18 km2 területével és 1154 lakosával a nyugat-szlovákiai
Nyitrai járás keleti részében terül el, amely a Nyitrai Kerületi Önkormányzat része. A szűkebb területi viszonyokat
a szomszédos települések határai alapján jellemezhetjük. Községünket északról Nyitrageszte, észak-keletrről Család
község, délkeletről Babindal, délnyugatról Nagylapás és Kislapás és északnyugatról Pográny település határolja. Annak ellenére, hogy községünk zsáktelepülés, nagyon előnyös helyen fekszik. A község központjából Nyitra járási székhelye kb.
13 km-re található. A község évszázadokon keresztül a történelmi Nyitra megyéhez tartozott, mivel a Tribecs hegységtől délnyugatra fekszik a Zsitva dombvidék közepén. A település egyedinek számít kulturális örökségével, mivel számos szakrális műemlékkel büszkélkedhet. (Keresztelő Szent János római katolikus templom a XII.századból a fából készült torony miatt jelentős). Gazdag
hagyományvilággal, népi építészettel és folklórral rendelkezik, melynek szerves része az egyedi népviseletet és községünket képviselő (hazai és nemzetközi viszonylatban is híres) Alsóbodoki Menyecskekórus.
Mint Szlovákia legtöbb vidéki térsége, a mi falunk is mezőgazdasági jellegű. A községet a szőlőtermesztés jellemzi, mely az egész
régióra és természetesen községünkre is jellemző. A szőlőtermesztés községünkben a XVII. sz. felétől indult el,
a szőlőültetvényeken napjainkban is megmaradt néhány eredeti borospince. A település az Aranyosmaróti szőlészeti és borászati
rajónjának része a nyitrai borászati térségben. Ugyanúgy része a Nyitrai borútnak. A hagyományos borkóstoló a térség (a távolabbi
vidékekről is) legjobb boraival a mi községünkben is színvonalas rendezvénynek számít. A rendezvényt évente a helyi Borbarátok
Egyesülete szervezi meg a község képviselő-testülete védnöksége alatt.
2017 szeptemberétől községünket a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolna szépíti, mely számos látogatót vonz Szlovákia különböző részeiből, Magyarországról, Csehországból és Lengyelországból is. A kápolna a mártírhalált halt gróf Esterházy János emlékére
épült. Az ő kérése volt, hogy a Zobor-vidéki térségben temessék el. Ez a kérése is teljesült, mivel a sírja az alkápolnában található.
A Paulisz birtokon lévő Esterházy János Keresztútja 2012-ben készült el. Érdekességnek számít, hogy a fából faragott stációk készítése közben az egyik alkotáson egy pillanatra Jézus Krisztus arcképe tűnt fel.
Alsóbodok község a többi tizenhat önkormányzattal együtt az Alsó Nyitra Kistérségi Társulás tagja, mely a község fenntartható
fejlesztését biztosítja. A kistérségi társulásnak mint a nyilvános-magánjellegű partnerség tagjának a Helyi kisközösségek fejlesztésének stratégiai felhívása (továbbiakban CLLD stratégia) alapján és a helyi akciócsoport (MAS) tisztségét betöltően 2017. május 2-i
keltezéssel (a felhívás sz. 21/PRV/2017) és a stratégia jóváhagyása után (2017 novembere) a MAS tisztség lett adományozva.
Az Alsó Nyitra Kistérségi Társulás, mint polgári társulás az egyik kérvényezője a vissza nem térítendő projekttámogatásoknak,
melyeknek megvalósítása a mi községünket is érinti.
További társulás, amelynek részesei vagyunk, a Zobor-vidéki Községek Kistérségi Társulása. Szorosan együttműködünk a Pest
megyei Kerepes és Balatonfőkajár testvértelepüléseinkkel.
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Testvértelepüléseink

Bemutatkozik a vajdasági TÓTHFALU
Tóthfalu (Totovo Selo) e vendégszerető kis település Szerbia északi részén, Vajdaság Autonóm Tartomány ÉszakBácskai régiójában, Szerbia – Magyarország országhatártól délre mintegy 30 km-re, míg a Tisza folyótól 12 km-re
nyugatra, a Pannon-alföld sík vidékén 103-105 m tengerszint feletti magasságon terül el. Északról Orom, keletről
Oromhegyes, délről Bogaras, nyugatról Csantavér Helyi Közösségekkel határos.
A falu természeti környezete fennsík jellegű, noha néhány magasabb domb is található, melyek megtörik a táj egyhangúságát.
Közigazgatásilag Magyarkanizsa Község keretébe tartozik (még másik 12 településsel együtt). A Község délnyugati részén helyezkedik el, és közvetlenül szomszédos a következő településekkel: északról Velebit, keletről Oromhegyes, délről Bogaras és nyugatról
Völgyes.
A 2012-ben végzett népszámlálás adatai szerint az összlakosság száma 650. Ugyanezen adatok szerint, a lakosság átlagéletkora 40,8
év. A Helyi Közösség lakosságának zöme (99,8%) magyar ajkú. A településen belül napjainkban 246 lakóház található, a tanyák
száma viszont az utóbbi évtizedekben folyamatosan csökken, és ma már csak 89 áll belőlük. A lakosság nagy többsége vegyes háztartásban él, ami azt jelenti, hogy a munkaviszony mellett mezőgazdasággal és állattenyésztéssel is foglalkozik. A lakosság 1050 ha
földterületen gazdálkodik, amely földterület teljes egészében magántulajdont képez.
Falunk múltját vizsgálva megállapítható, hogy Tóthfalu a fiatalabb települések közé sorolható, mivel a fennmaradt írásos említések
alapján a XIX. század második felében a település helyén még Tóth József földbirtokos gazdasága terült el.
Amint azt a neve is bizonyítja, Tóthfalu kialakulása Tóth József földbirtokosnak, a magyar Országgyűlés képviselőjének köszönhető, aki a XX. század első évtizedében birtoka egy részét nyári kúriája közelében részben kiosztotta házhelyekként, béreseinek, napszámosainak. 72 családnak adományozott így házhelyet.
Testvér-településeink: Magyarország (Rábatótfalu 1996, Jászszentlászló 2001, Tahitótfalu 2010, Sopronkövesd 2016)
Románia (Gyergyócsomafalva 2001, Igazfalva 2008)
Szlovákia (Kisújfalu 2004)

Köszönési szokások

A jó modor sosem lesz ciki, sőt…!
Majd’ két évig laktunk Kópházán és az első dolog, ami az eszembe jut
róla, hogy a kópházi emberek nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a köszönésre. Ismeretlenül is mindig mindenki köszöntött bennünket és bárkit,
aki szembe jött. Különösen szerettem, hogy a gyerekek – akár apróbbak, akár kamaszok- hangosan köszöntek mindenkinek, akivel találkoztak. Nekem ez
azt jelentette, hogy megkaptam a tiszteletet – csak az alapvetőt, amit én is mindenkinek megadok. Ettől még nem lettünk barátok, nem kell megbíznunk egymásban,
nincs semmi kötelezettség csupán kifejeztük, hogy tiszteljük egymásban az embert.
Nem lehet kérdés, hogy szimpatikus -e a szembejövő, a vásárló, az utcabeli vagy az
eladó a boltban. A köszönés egyszerűen jólneveltség kérdése. Mikor Kövesdre költöztünk, ugyanezt a jó szokást tapasztaltam.
Egymás üdvözlése az egymás iránti tisztelet kifejezése időtlen idők óta és ez
a tisztelet az alapja a társadalmi együttélésnek. Az elmúlt 20 – 30 évben megváltoztak
a társadalmi normák és ennek hatására köszönési szokásaink is átalakultak. Előfordul, hogy valaki nem is találja a megfelelő formáját az üdvözlésnek, ezért aztán csendben marad, pedig „nem köszönni” nagyfokú tiszteletlenség, aminél csak az a nagyobb hiba,
ha nem fogadjuk a kapott köszöntést. Ez egyenesen sértő.
Nagyon szeretem, hogy a kövesdi idősek ismerik az etikettet és a napszaknak megfelelően köszöntenek!
Imádok bölcsis és ovis csoportokkal találkozni a faluban, hallani, hogy „köszönünk!” aztán kánonban jön a sok csókolom!
Szívből üdvözlöm a megújult élelmiszerboltban bevezetett figyelmet a vásárlók köszöntésére, sajnos előtte nagyon sok esetben előfordult, hogy csak a vevő köszönt.
Az illem alapvetően nem változott. Talán bizonyos helyzetekre vonatkozóan kicsit lazult. Vannak munkahelyek, szolgáltatók, ahol szabály a tegeződés, itt a „szia” vagy a „szervusz” az elfogadott forma,
Bevallom, ha nem emlékszem, hogy egy illetővel tegeződőm vagy magázódom néha én is elsütöm a „hellót”, huszonöt
évvel ezelőtt biztosan jó napot kívántam volna. Ha ez az illető nálam jóval idősebb, természetesen napszaknak megfelelően köszönök neki.
A legtöbben szeretünk udvariasak és illedelmesek lenni, ezért összegyűjtöttem egy kis segítséget a kellemetlen helyzetek
elkerülése érdekében:

A fiatalabb köszönti előre az idősebbet.

A férfi köszönti előre a nőt, még ha idősebb is nála.

A helyiségbe belépő köszönti az ott lévőket, bármilyen társadalmi helyzetben is van.

A beosztott a magasabb rangút.

A köszönést kötelező módon fogadjuk, ennek elutasítása súlyos sértés annak, akitől kaptuk.

Az elköszönésről se felejtkezzünk el távozáskor!
A kézfogás korábban elsősorban az üzleti világban, bemutatkozáskor, illetve férfiak között volt általános, ma már többek között
elvárt például egy állásinterjú végén is az elköszönéskor.
Jól jöhet tehát néhány szabály a kézfogással kapcsolatban is:

Egy kézfogás alkalmával, az a személy nyújtja először a kezét, akinek bemutatták a számára idegen személyt. A férfiaknak a nők kínálják fel a kézfogást, a fiatalabbaknak pedig az idősebbek. A munkáltató-munkavállaló esetében azonban
mindig a főnök nyújtja a kezét elsőként.

Ha egy szobába belépő személy kezet nyújt egy ülő embernek, neki is fel kell állnia. Rendkívül nagy illetlenség, ha ülve
marad kézfogás közben.

A hölgyek kesztyűben is kezet foghatnak és kézfogás közben ülve is maradhatnak, kivéve, ha idősebb személlyel fognak kezet.

Asztalon keresztül nem nyújtunk kezet.

Köszönéskor és kézfogáskor egyaránt egymás szemébe kell néznünk!
A gyerekek életében vannak olyan szakaszok amikor nem tudják kiválasztani a megfelelő köszönés formát – mert már nem kicsik,
de még nem is nagyok - ezért nem köszönnek. Segítsünk nekik a napszaknak megfelelő üdvözléssel! És néhány felnőttnek is…!
Köszönettel, Tóth Zsuzsanna
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EGY NAPIG SOPRONKÖVESDI VOLTAM…
… és mi tagadás, ez nagyon jól esett! Persze nem pontos a megfogalmazás, mert
most már örökre így fogok érezni.
Számomra a történet még tavaly nyár végén kezdődött egy telefonhívással, de még
e hívás előtt az történt, hogy a polgármester, Fülöp Zoltán a neten böngészve, a
keresőbe beírva azt, hogy Szentiment (Dés László egyik szép dala) rábukkant az
egyik videómra, ahol pont ezt a dalt énekeltem. Nagyon megtetszett neki és megkérte, egyik munkatársát, Ambrus-Rácz Ramónát, vegye fel velem a kapcsolatot,
hogy volna-e kedvem 2019. Pünkösdkor egy műsorral meglátogatni a
sopronkövesdieket. Ráadásul azzal a kéréssel, hogy kedvenceim (Presser, Zorán,
Dés László) dalaival lépjek fel a háromnapos ünnep egyik estélyén. Azon túl, hogy
nagyon meglepett a kérés, természetesen ki tudna egy ilyen meghívásra nemet
mondani? Hát én nem!
Szóval szépen megbeszéltünk mindent, és több hónapnyi izgatott felkészülés és várakozás után végre eljött az idei Pünkösd ünnepe
is és megérkeztem Sopronkövesdre. Az első pillanattól kedve elképesztően barátságos és vendégszerető fogadtatásban volt részem
és alkalmam volt számos helyi csodát is megtekinteni, mint pl. a Pünkösdi Rózsakertet, melyet még 2015-ben kezdett el kialakítani
és nevelni Kazinczy Péter okleveles kertészmérnök. Bár szerintem az egész falu eleve egy nagyon barátságos hely, de falun belül a
Rózsakert egy igazi sziget a szigetben. A béke és nyugalom szigete! Azt hiszem, legközelebbi látogatásomnál is első utam ide fog
vezetni, dacára annak, hogy persze a pünkösdi rózsák augusztusban már nem virágoznak. Kihagyhatatlan élmény! Rögtön a Pünkösdi Rózsakerttel szemben betértünk a község római katolikus templomába is. Ateista létemre teljesen elámultam a templom
szépségén, igazi gyönyörű gyöngyszemre leltünk! Ramóna és Zoltán kedvesen körbevezettek a pünkösdi ünnep alkalmából szervezett helyszíneken, így volt alkalmam látni egy elképesztően izgalmas terepasztal kiállítást is, ahol aztán volt minden a cseszneki
vártól, a Pán-Európai Pikniken keresztül igazi mozgó bringásokig! Az Alkotóházban kaptunk szállást, így annak gyönyörű kertjét
is megcsodálhattuk, és a szemközti Fehér Csárda finomságait is megkóstolhattuk. Nagy örömünkre fedeztünk fel egy igazi, házi
tejet adó tejautomatát is, amit lelkesen azonnal ki is próbáltam. Bedobtam a rávalót, majd türelmesen hallgattam ahogy az ajtó
mögött csobog. Kíváncsian nyitottam ki és akkor jöttem rá, hogy az első liternek annyi, mert nem hoztam hozzá üveget. Gyorsan
hoztam egy békebeli kancsót az Alkotóházból (utoljára gyerekkoromban szüleimnek volt ilyen szép kancsója!) és így már meg volt
a reggelihez való friss tej! Naná, hogy másnak az összes fellelhető kis ásványvizes PET palackot megtöltöttük és vittünk haza pár
liter igazi sopronkövesdi házi tejet! Kora délután már elkezdhettem a színpadi készülődést, ahol igazán barátságos, de főleg szakértő, és készséges technikusokkal dolgozhattam együtt. Az ex-Kaláka tag, Huzella Péter műsora után léptem fel és pár pillanat alatt
létre jött egy nagyon erős lelki kapcsolat a közönséggel. Nagyon érezték és jól vették az általam hozott dalokat és persze könnyedén be tudtam őket vonni a műsorba, közös énekléssel és persze ritmuskísérettel. Végre értő közönség előtt adhattam elő azokat a
kedvenc dalaimat, melyek az elmúlt 40 évben születtek és jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy azzá válhattam aki vagyok. Presser
Gábor szép balladái, Zorán izgalmas, mély mondanivalóval bíró legendás dalai, Dés László gyönyörű dallamai – köztük a már
említett Szentiment is. Bródy János és Bornai Tibor izgalmas dalai mellett hoztam egy kis ízelítőt az LGT műsorunkból is, persze
egy szál gitárra áthangszerelve. Az első blokkom után remek humoristák stand up műsora következett (Aradi-Varga duó és Badár
Sándor), majd utána következett a második menet ahol már régi, kedves ismerősként fogadott az értő, helyi közönség. Csodálatos
estét töltöttem el velük és már nagyon várom, hogy újra énekelhessek nekik.
Ez nem sokkal később meg is történt, tekintettel arra, hogy nagykorú „gyermekem”, az Odeion zenekar is meghívást kapott Sopronkövesdre az augusztus 18.-i Gasztro-Piknik fesztiválra. Itt első sorban a tavaly óta műsoron lévő, sőt Los Angelesben is bemutatott LGT Emlékműsorunkat adtuk elő, de azért meghívóink kívánságára eljátszottunk még egy rövid összeállítást a többi legendás
magyar zenekar retró slágereiből is (Omega, Illés, KFT, Bergendy, Hungária,stb.)
Mint tiszteletbeli sopronkövesdi, nagy örömmel hoztam el 7 tagú zenekaromat is ebbe az igazán kedves községbe!
Hálásan köszönöm a kedves meghívásokat és a rendkívül barátságos vendégszeretetet!
Suhajda Attila,
egy sopronkövesdi muzsikus
„Sopronkövesden csak egy dologgal nem voltunk elégedettek, és az a
kánikula.
Másba nem tudunk belekötni, mert egy nagyon szép helyen
léphettünk fel egy humort kedvelő és értő közönség előtt.
Remekül éreztük magunkat. Jövőre ha hívnak, ha nem, jövünk! :-) ”
Aradi Tibor
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Tisztelt Polgármester Úr!
Köszönetet szeretnék mondani a Pünkösd vasárnapjára szervezett „III. Kövesdről elszármazottak Napja” sikeres megszervezéséért. A jelen lévők száma ismét bizonyította, hogy szükség
van az ilyen találkozókra. Már nagyon készültünk és izgatottan
vártuk, hogy kikkel fogunk találkozni.
A polgármester úr és az iskolaigazgató úr fogadta az elszármazottakat.
Az iskola udvarán felállított fényképtartókon elhelyezett régi

képeken izgatottan kerestük, hogy melyiken szereplünk.
Az ünnepi szentmise után a Franciska majorban felállított csodaszép és egyedi stílusú sátorban a polgármester úr és Csöpi köszöntője, a megemlékezés, az elfogyasztott többfogásos ebéd, a kisvonatozás, a Kövirózsa Kulturális Egyesület műsora, a Veszkényi
dalkör, és a többi program - mind-mind felejthetetlen emlék marad számunkra.
Nagyon büszke vagyok Sopronkövesdre, mely fantasztikus fejlődésen megy keresztül, állítom, hogy a megyében nincs még egy
olyan Egészségház, mint Sopronkövesden.
Az a gyerek, aki Sopronkövesden jár bölcsödébe, óvodába, iskolába boldog lehet.
Köszönet mindazoknak, akik az elszármazottak részére a találkozót lehetővé tették, a szervezésben, lebonyolításban részt vettek!
Sopron, 2019. június 21.

Tisztelettel:
Visi Zoltánné
Mentes Mária

"Köszönöm a meghívást, fantasztikusan éreztem, éreztük magunkat.
Nagyon jó volt látni és érezni, hogy csupa szeretet vesz körül
bennünket egy csodálatos környezetben. Külön élmény volt, hogy nagyon kedves és
hálás közönség előtt énekelhettem. Amennyiben lesz rá lehetőség, hogy újból meghívást kapjak, nagy örömmel fogok igent mondani."
Oláh Ibolya

Gál-Kiss Szilvia - Gál Tamás
Nagy élmény volt számunkra, hogy egy nem színházi közegben, mégis megszületett a színház. Ez a nézőknek is köszönhető. Midig örülünk, ha egy falusi programban jelenik meg az
egyik legfontosabb művészet – az irodalom is. Nagy örömre
adott okot, hogy egy falu Ingrid Bergmann – Jelenetek egy
házasságból című darabjával tud ünnepelni. Sok esetben még
városban sem nyitottak erre. Korábbi fellépésünk miatt úgy
éreztük magunkat, mintha hazamennénk Sopronkövesdre.
Köszönjük a szervezők figyelmességét és profizmusát, rá tudtunk készülni az előadásra, minden körülmény adott volt. Már
közel 50x játszottuk a darabot, de a sopronkövesdi előadás az
első 5-ben benne van. Féltünk a szokatlan környezet miatt, de
volt valami áldás ezen a napon. A gyerekeink is itt voltak, és
segítettek abban, hogy játszottak és feltalálták magukat az előadás és a készülődés alatt.
Bízunk benne, hogy még visszatérünk!
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Beatzenekarunk is volt nekünk
( A GAMERS-től a KÓSZA-duóig)
Sopronkövesden 1968-ban megalakult a Gamers zenekar, a gitárok, dob felállás akkoriban újdonságnak számított.
Kövesdi fiatalok a KISZ klubban késő estig ismerkedtek a gitárral, minden zenei előképzettség nélkül. A szorgalmas
gyakorlás eredménye lett, hogy zenekart alakítottak Gamers néven. Az alapító tagok: Szabó István szólógitár, ének,
Frank József (Szőke) ritmusgitár, Iváncsics László basszusgitár, ének, Frank Gyuszi dob, mindannyian Kövesdiek. A klubban saját
kedvtelésükre játszottak, amikor Horváth Ferenc (Linter Feri bácsi) 1968-ban meghívta őket a vendéglőjében rendezett szilveszteri
bálba. Ezt a fellépést sikerénél fogva követte a farsangi majd pedig a locsolóbál. Ezen felbuzdulva még több energiát mozgósítottak
a zenekar fejlődése érdekében. Közben személyi változások is történtek, a ritmusgitárt a pinnyei Kovács Lajos vette át, míg a dobos
posztra az ágfalvi Kardos Ottó került. Az új tagokkal egyre inkább összecsiszolódott az együttes, ezért beneveztek a Lövőn megrendezésre kerülő KISZ által meghirdetett tánczenekarok vetélkedőjére. Ez volt 1971. április 18-án, és ez a nap szó szerint aranybetűs
ünnep lett a Gamers életében, ugyanis Arany Oklevelet kaptak, mint a verseny első helyezettje! Az Ó kisleány Illés számot, a Kell,
hogy várj Neoton számot, és a Gyönyörű vasárnap (Sunday Monday) című külföldi számot adták elő, valamint a Jöjj hozzám saját
szerzeményt. Ez egy igazán nagy siker volt a nemrég alakult együttestől, hozadékaként pedig egyre-másra jöttek a meghívások.
1972-ben megismételték előző évi sikerüket, és ez igazán nagy bravúrnak számított. Ebben az időben sokaknak a Gamers által lett
ismert Sopronkövesd. A környék legkapósabb zenekara volt. A felszerelésük nem volt a legmodernebb, a fellépésekre volt amikor
lovas szekéren mentek, de a lelkesedésük pótolta a hiányosságokat. Az idősebbek emlékezhetnek erre az időszakra, amikor a szocializmus ideológiájától távol állt a „deviáns nyugati zene”, a hosszú haj is problémás volt az iskolában. Esténként a luxenburgi adón
hallgattuk a nyugati zenét, sokszor visszhangosított hangzásban, és bizonyára sokan emlékeznek még a Szabad Európa Rádió tinédzser partijára, Cseke László igencsak akcentusos műsorvezetésére. Sokszor a SZER-en keresztül üzentek haza a disszidensek az
otthoniaknak, mivel haza akkoriban még nem jöhettek! „ Az eperfagyi visszanyal jeligéjű hallgatónk levelét nyugtázom, és máris
forog a korongon a Názáret együttes Asszony feketében című száma” , kb. ilyen stílusban ment ez a műsor. A SZER-t akkoriban
inkább csak titokban lehetett hallgatni, sokszor zavarták is,mivel a szocialista rendszer ellen lázított. Személyes emlékem a Gamers
együttesről az volt, amikor a volt tanácsháza udvarán, ( ma Alkotóház) játszották a Kócos kis ördögök voltunk című Metró számot, és mi szájtátva csodáltuk őket, eddig ilyet csak a TV-ben láttunk! Sajnos egy tragikus haláleset is érte a zenekart.
Iváncsics László basszusgitáros a Gamers legfiatalabb tagja 1976-ban 24 évesen
vesebetegségben elhunyt. Az idősebbek emlékezhetnek a kerek, mosolygós arcára,
a gitár mellett még technikás focistája is volt a falu focicsapatának. Emlékét megőrizzük!
Ezek után a basszusgitáros a pinnyei Nagy Endre (Bandi) lett, Kovács Lajos pedig
már billentyűsként gazdagította a zenekari hangzást. Egy idő után a soproni Szolnoki Lajos vette kézbe a basszusgitárt, őt pedig a szintén soproni Simon József
követte, aki kitűnt énektudásával is. Meg kell említeni a két háttérembert, a
kövesdi Sinkó Ferit és a pinnyei Pálla Jánost is, akik a zenekari technika működtetésében szereztek elévülhetetlen érdemeket. Az 1960-as években a TV-ben is sugárzott Táncdalfesztiválok elsöprő sikere végül is szabad utat adott ennek a nyugatról jött zenének. A Gamers elismertségét csak növelte, amikor két hétre leszerződtették őket a novákpusztai KISZ vezetőképző
táborba. Szombathelytől Ágfalváig, Agyagosszergénytől Kapuvárig sok helyre eljutottak, ahol a Gamers játszott, mindig jó bulik
voltak. Nem kis dolog volt az sem, hogy az együttes Sopronba is megvetette a lábát a soproni „menő” együttesek mellett. Szinte
minden ismert helyre kaptak meghívást, pl. Hotel Sopron, Lővér Szálló, a Liszt Művelődési Házban sorozatban mentek az AFIT
bálok. Mivel a zenekar tagjai mindannyian az AFIT-ban dolgoztak, ezért AFIT zenekarnak is nevezték őket. Eljutottak Csehszlovákiába is, ahol egy magyarlakta falu szüreti bálján gondoskodtak a jó hangulatról. Ahogy teltek az évek, bejött a disco zene, jöttek
a disjokey-k, a vendéglátóhelyeken az 1-2 fős „zenecsinálók” vették át a terepet. A Gamers számára ez a zenei miliő idegennek
bizonyult, ezért 1994-ben úgy döntöttek, hogy 26 év után nem folytatják tovább, békében elváltak útjaik.
A Gamers alapító Szabó István 1995 őszén a billentyűs Kovács Lajossal elhatározták, hogy új formában folytatják a zenélést. KÓSZA-duó néven 1996-ban hirdetések útján jutottak fellépésekhez, majd a soproni rádióban is szerepeltek CD felvételükkel. Játszottak esküvőn az ausztriai Melkben, Belgiumban az ottani magyarok találkozóján, de hazalátogattak a kövesdi bálokra is. Zenéjük
nagyrészt retro számokra épül, mottójuk mi más is lehetne, minthogy
„mindhalálig zene!” A Gamers együttes legfőbb erénye, hogy a környéken elsők
között hozták be vidékre a TV-ből, rádióból ismert beatzenét. Az együttes annak
ellenére, hogy közülük nem mindenki volt kövesdi, mégis mint sopronkövesdi
zenekar került be a köztudatba. A pinnyei Kovács Lajos, aki billentyűsként sokat
tett a zenekar technikai és hangzásbeli fejlődéséért, felesége révén (Kustor Berni)
kövesdi kötődésűnek számít. A Gamers együttesnek helye van a falunk
közelmútjában, méltán lehetünk büszkék rájuk.
Mihócza László
13

Cifraszűr

Nyári „cifraságok”
Kövirózsa Kulturális Egyesületünk Cifraszűr Néptánccsoportja izgatottan várta június első szombatját. Az ötéves
jubileumi műsorunkra való készülődés már 2018 tavaszán megkezdődött, azonban szeptembertől vált igazán élessé.
Saját koreográfiáink gyakorlása mellett a szervezési munkálatok töltötték ki időnk nagy részét. A műsor keretében
nemcsak a cifraszűrös összeállítások, hanem a meghívott fellépők produkciói is helyet kaptak a színpadon és természetesen velünk ünnepelt a helyi ovis és iskolás csoport, valamint a Berkenye citerazenekar is. Vendégünk volt a völcseji népdalkör,
a soproni Ürmös tánckör, a répcelaki Ümmögő táncegyüttes, a táncházainkból már jól ismert Sárkány Ramóna és Herbert Szabolcs páros, valamint egész nap velünk muzsikált a sárvári Herpenyő zenekar is. Az eseményt a környékbeli árusok portékáiból
álló piac, valamint az esti táncház és tombolahúzás is színesítette. Ez a rendezvényünk nem jöhetett volna létre a sopronkövesdi
önkormányzat, valamint a Csoóri Sándor alap és a környékbeli vállalkozók támogatása nélkül, ezúton is hálásak vagyunk mindezekért.
A nyári események sora az Egyházasfaluban megrendezett ökotáborral folytatódott, amely helyi kezdeményezésként három turnusban várta a vidéki élettel megismerkedni vágyó gyerekeket. A júniusi-júliusi vasárnapokon idén is egy-egy cifraszűrös mulatsággal
vette kezdetét a tábor, ahol tánc és játék, „berkenyés” citeraszó, valamint Juhász Balázs hangszerbemutatója várta a gyerekeket.
Augusztus talán az egyik leginkább várt hónap körünkben. Ekkor tartjuk ugyanis szokásos nyári táborunkat, melynek helyszínéül
ezúttal – csakúgy, mint három évvel ezelőtt – a festői Dráva-partot választottuk. A Vízváron eltöltött négy napban a pihenés mellett aktív kikapcsolódásra is jutott idő: egy 40 km-es kenutúrára nevezett be a csapat apraja-nagyja, ahol minden kenu(s) szerencsésen partot ért. A programok közül
a néptánc sem hiányozhatott. Két
remek oktatónknak, Gerlecz Lászlónak és Füstös Gábornak köszönhetően nemcsak somogyi, kalotaszegi és szatmári lépéseket leshettünk el, hanem a szúnyogok is
megkíméltek minket pár óra erejéig.
Az élményekkel teli nyár után alig
várjuk, hogy szeptembertől belekezdjünk a következő évadba!

Kövesd válaszol

Cifraszűr Néptánccsoport

Hogy is lettem sopronkövesdi lakos?
Sós Attila és Sós Attiláné
Nyíradonyból 2004-ben költöztünk Sopronba, ahol társasházban éltünk, gyerekeink
már itt születtek. Sopronban ismerkedtünk meg Németh Nikivel és férjével, végül
innen jött az ötlet, hogy akár Sopronkövesden is vehetnénk telket. Az, hogy családi
házba költözzünk a 3. gyermekünk megszületése után fogalmazódott meg bennünk.
Nagyon gyorsan kellett döntenünk, mert itt a Dózsa György utcában már csak ennek
az egy teleknek nem volt gazdája. A ház 5 hónap alatt felépült és be tudtunk költözni,
aminek nagyon örültünk. Gyerekeink nem ide járnak iskolába, óvodába, mert nem
akartuk kimozdítani őket, a már megszokott környezetből, és mivel mindketten Sopronban dolgozunk nem jelent plusz terhet az el-vissza szállításuk. Amióta itt lakunk
azt tapasztaljuk, hogy nem egy „alvó” falu, sok jó dologra törekednek, ami a lakosság
érdekeit szolgálja, közösségépítő rendezvények vannak, tele kulturális tartalommal.
Mi több embert ismertünk már az ideköltözés előtt is, amióta itt lakunk még több az
ismerősünk. Nagyon nyitottak, barátságosak az emberek, olyan „családias” a falu.
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Németh József és Józsefné
2018 októberében vettük meg ezt a házat itt az alpolgármester úr mellett, amely tulajdonképpen egy 4 lakásos társasház, ebből kettő lett a miénk, egyikben a lányomék laknak, a
másikban mi a feleségemmel. Kópházán éltünk 30 évig, aztán úgy gondoltuk, hogy a
fiunkat ezzel tudnánk legjobban segíteni, hogy ők beköltöznek a mi házunkba, mi pedig
ide költözünk Sopronkövesdre feleségemmel és édesanyámmal. Sok helyen nézegettünk a
környező településeken, de annyira elszálltak az ingatlan árak Sopron vonzáskörzetében,
hogy rengeteg gondolkodás után emellett döntöttünk. Mindketten Sopronban dolgozunk,
a párom a Berzsenyi Gimnáziumban portásként, én pedig egy német tulajdonú homokfúvó gépeket gyártó cégnél. Mindketten tömegközlekedéssel oldjuk meg a bejárást. Már az ideköltözés előtt is ismertem pár embert a buszról, ide jártunk henteshez, ide
hordtuk műszakiztatni az autót. A közösséget nagyon nyitottnak tartjuk, polgármester
úrral és Szilveszterrel is jó barátságot kötöttünk. Rendszeresen látogatjuk a számunkra
érdekes rendezvényeket, és jónak is tartjuk őket. Egyszóval nagyon szeretünk itt élni.

Fekete Tamás és Németh Kitti
Párom szüleivel költöztünk egy különálló házba ide Sopronkövesdre, eredetileg soproni vagyok. Építkezni semmiképpen nem
szerettünk volna, máshol is nézegettünk házakat, de több alkalommal is jogszabályi előírási nehézségekbe futottunk bele, aztán úgy
hozta az élet, hogy a párom szüleivel közösen eldöntöttük, megvesszük mindkét házat. Ez tulajdonképpen egy 4 lakásos társasház,
ami korábban a Határőrség tulajdonában volt. Mindketten Sopronban dolgozunk, én ott, ahol az apósom, Kitti pedig
a Zöld Ág Bölcsődében, mint kisgyermeknevelő. Igyekszünk a
közösségi életbe beilleszkedni, és pozitívumként élem meg, hogy
annak ellenére, hogy idegenként jöttünk a faluba szeretettel fogadtak minket és nyitottak felénk az emberek. Egyenlőre a szomszédokkal vagyunk baráti viszonyban. A falu rendezvényei közül már néhányon részt vettünk, főleg azokon, ami minket érdekel. Úgy
gondolom, hogy a település színességét annak köszönheti, hogy sokféle értékes ember lakja. Örülünk, hogy részesei lehetünk a
falunak.
Nagyné Kun Zsuzsanna
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Kövesd válaszol

Miskolczi Dávid és Miskolcziné Ménes Tímea
2016-ban kezdtük az építkezést, és nemrég költöztünk be, sajnos jobban elhúzódott a
dolog, mint ahogy gondoltuk. Mindenképp építkezni szerettünk volna. Több településen is nézegettem telkeket pl. Nagycenken, Fertődön, de ezek jóval drágábbak voltak.
Két telek között vacilláltunk sokat, az egyik egy fertődi telek volt, de épp karácsony
előtti időszakban érdeklődtünk és a Fertődi Önkormányzatnál nem vették fel a telefont,
a sopronkövesdinél meg felvették, így szinte a véletlenen múlt, hogy a kövesdi telekre
esett a választás. Nem bántuk meg, mert nagyon barátságosan fogadott minket a lakóközösség. Feleségem ápolónőként dolgozik Sopronban az Evangélikus Idősek Otthonában, ő Ajkáról származik. Ausztriában dolgozom az Austrothermnél raktárosként, soproni születésű vagyok. Az utca, ahol lakunk (Hársfa utca) egy nagyon összetartó közösség, bátran mondhatom, hogy mindenki figyel a másikra, az értékeire, segít a munkában, tulajdonképpen mindenben kisegítjük egymást. Ha építőanyag kell a másiknak és
nekem pont megmaradt, vagy munkaerőben van hiány oda-vissza segítjük egymást. Mind a polgármester úr, mind a hivatali dolgozók nagyon segítőkészek velünk. Sajnos a rendezvényekre még nem jutottunk ki, mert sok a ház körül a teendő, ha épp szabadidőnk van, akkor a családdal töltjük. De mindenképp szeretnénk kilátogatni ezekre a színvonalas rendezvényekre.

Egyház
Kertész

Az új tanév elején
Szeptember 2-án megkezdődött az új tanév. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy a 2019/2020-as tanév római
katolikus vallású diákjait tájékoztassam.
Amint ismeretes a Katolikus Egyház nagy eseményre készül 2020 szeptemberében Magyarországon lesz az Eucharisztikus kongresszus. Ez nagy megtiszteltetés hazánknak, hiszen utoljára 1938-ban volt Magyarországon Eucharisztikus kongresszus. Nagyon bízzunk benne, hogy ez az esemény megerősítést, erőt ad a híveknek. Az Eucharisztikus
kongresszus annyiban érinti a tanévet, hogy 2020 tavaszán nem lesz sehol sem elsőáldozás. Azok számára akik jelentkeztek, hogy
az Eucharisztikus Kongresszuson lesznek elsőáldozók 2020. szeptemberében lesz az első szentáldozásuk Budapesten. Akik nem
kívánnak ezen részt venni, nekik a Kongresszust követő vasárnapon lesz az elsőáldozásuk a sopronkövesdi templomban.
A bérmálás rendje is változik. Dr. Veres András győri megyéspüspök rendelkezése szerint a 2019/2020. tanévtől a bérmálás 9. osztályban tanév végén történik.
Azon diákoknak akik a bérmálás szentségében szeretnének részesülni a következő követelményeket kell teljesíteniük:
írásban kell kérvényezniük, hogy bérmálkozok szeretnének lenni, megindokolva, hogy miért (terjedelem A/4 oldal)
rendszeresen részt vesznek a vasárnapi és ünnepnapi szentmiséken, amit a szentmisenaplóval igazolnak
a tanév folyamán részt vesznek a bérmálási felkészítőn.
Sajnálattal tapasztaljuk, hogy jelentős azon diákok száma, akiket ugyan megkereszteltek és római katolikus vallásúak, de nem járnak hittanra. A hittan órán a diákok megtanulják hitünk alapvető tanítását és jártasságot szereznek a római katolikus vallás gyakorlatában- ez a vallás elméleti része. A gyakorlat pedig a szentmisén való rendszeres részvétel. Természetes, hogy akik elkötelezett
keresztények azok szeretnének szentségekhez járulni (elsőáldozás, bérmálás) aminek feltétele a rendszeres szentmisén való részvétel.
Ha valaki úgy dönt, hogy szentmisére nem jár és nem lesz elsőáldozó és bérmálkozó, vagy legalábbis most úgy gondolja, az még
római katolikus hittanra járhat.
A hittan tantárgyat is érdemjeggyel értékeljük, ezért hittanból is tanulni kell.
Szeretettel várunk minden katolikus diákot a hittanórákra!
Ha valakinek az iskolás évei alatt kimaradt a hittan, de felnőttként szeretne közelebb kerülni Istenhez, hithez, valláshoz bátran
keressen és találunk megoldást hitbéli felkészülésére, illetve a szentségekhez való járuláshoz!
Szarka Gábor plébános
A sármányvirág (Sideritis) az árvacsalánfélék (Lamiaceae) családjához
tartozó növénynemzetség -közeli rokona az árvacsalánon kívül, a levendulának, rozmaringnak, zsályának-.
Egy faja, a parlagi sármányvirág, vagy egyszerűen csak sármányvirág
(Sideritis montana) elsősorban gyógyító tulajdonságairól nevezetes. Mediterrán területen bőséggel terem, a Balkán-félszigeten, az Ibériai-félszigeten és
Makroneziában, de Közép-Európában és Kis-Ázsia mérsékelt éghajlatú területein is
megtalálható.
A „sideritis” görög eredetű szó, jelentése: „az, akinek vasfegyvere van”. A növény leírását már az ókori görög tudományos művekben is megtalálhatjuk, ahol gyógyító hatásáról is említést tesznek. Gyógyító erejét a hadászatban használták ki, főzetét a vasfegyverek által okozott sebek, sérülések kezelésére
alkalmazták a csatákban. Az elnevezése innen származik. A név eredetének másik magyarázata a csészelevél alakjára vezethető
vissza, ugyanis az a vasból kovácsolt lándzsa hegyére hasonlít.
A növénynemzetséget alkotó fajok 8–50 cm magasra növő félcserjék vagy egyéves lágyszárúak. Általában 1000 méter tengerszint
feletti magasság fölött, a sziklás domboldalakon, hegyi legelőkön tenyésznek. Molyhos szárai négyszög alakúak, lágyszárúak. Levelei keresztben átellenesek, a szár felső részen sisak formát alkotva összeforrnak. A Sideritis virága harang alakú, halványsárga színű. A virágok hajtásvégi fürtökben nyílnak májustól augusztusig. Kis alakító metszésektől eltekintve nem igényelnek rendszeres
visszavágást. Magvetéssel vagy félfás dugványokkal könnyen szaporíthatók.
A sármányvirág segíti az emésztést, erősíti az immunrendszert, megelőzi a megfázást és az influenzát. Vírus, gomba és baktériumos fertőzés ellen is hatásos, fájdalomra és enyhe szorongásra kezelésére is használható. Természettudósok szívesen ajánlják a
teáját, amit csodaszernek tartanak. Modern vizsgálatok kimutatták, hogy a tea fogyasztásával megelőzhető a csontritkulás és antioxidáns hatása miatt a rák. Teája könnyen elkészíthető, szárított részeit leöntjük forró vízzel, majd 20 percig állni hagyjuk. Ízlés
szerint mézzel, citromlével ízesítjük. Nagyon népszerű Görögországban, Albániában és Macedóniában, ahol aromás íze miatt
gyógy- és élvezeti teaként egyaránt fogyasztják.
Kazinczy Péter
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Sopronkövesd egészségügyének történetében új időszámítás kezdődött 2019.06.20-án, mikor az ünnepélyes megnyitó után birtokba vettük az új Egészségházat. A korszerű háziorvosi és fogorvosi rendelőben a betegek szinte
magánrendelésen érezhetik magukat, a tanácsadó pedig igazi gyerekbirodalom lett.
Az új épület adta lehetőségeket kihasználva 2019.09.01-től a 0-6 éves, egészséges gyermekek ellátása a betegrendeléstől elkülönülve, új időpontban, csütörtökönként, Nagylózson 9-10 óra közt, Sopronkövesden 10.15-11.15 óra
közt, Erdélyi doktorral közösen tartott orvos-védőnő tanácsadáson fog zajlani. Ebben az időpontban kerülnek
beadásra a védőoltások, történnek az orvosi életkori szűrővizsgálatok. Lehetőség lesz tápszer, recept, beutaló, igazolás írására csak gyerekeknek - nem akut betegségekkel kapcsolatos konzultációra. Kérjük, hogy lázas, náthás, fertőző gyermeket a tanácsadásra ne hozzanak, őket továbbra is a délutáni betegrendelésen - lehetőség szerint- soron kívül ellátják! Reméljük, hogy ez a plusz
rendelési idő a betegek várakozási idejét is csökkenteni fogja. A fenti változtatások után oltások beadására, betegrendelési időben
nem lesz lehetőség, ezért kérjük az időpontok betartását!
ÖNÁLLÓ VÉDŐNŐI TANÁCSADÁS SZEPTEMBERTŐL:
Sopronkövesden: kedden 8-10 óra közt, CSÜTÖRTÖKÖN: 13.30 – 15.30 óra közt
Nagylózson: hétfőn 8-10 óra közt, szerdán 14-16 óra közt lesz.
Telefonos elérhetőség, időpont egyeztetés 06/305460267 telefon számon, e-mailben: vedono.nagylozs@gmail.com, vagy messenger
üzenetben. Szeretettel várom továbbra is a családtervező párokat, várandós édesanyákat, a 0-6 éves korú kisgyermekeket, iskolásokat, lányokat, asszonyokat.
Idén Július 19-én, ez előző évihez hasonlóan, ismét fehér ruhás, babakocsis,
babahordozós sétát szerveztünk az Anyatejes Táplálás Világnapja alkalmából.
A bölcsődésekkel, óvodásokkal és a kisgyermekes anyukákkal, fehér lufikkal
feldíszített babakocsikat tolva, elsétáltunk a horgásztótól a bölcsőde udvarára,
ahol egy nagyon vidám, tartalmas délelőttöt töltöttünk együtt. Köszöntöttük a
szoptató édesanyákat, felhívtuk a figyelmet az anyatej sok-sok előnyére, mondókáztunk, piknikeztünk, tapasztalatokat cseréltünk.

Virágh Imréné Kati védőnő
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Egészség

Tisztelt Pácienseim!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy az új Egészségházban szeptember 3-tól az Önkormányzat segítségével el
tudjuk indítani a vérvételeket. Mivel a Kórház nem vállalta a levett vérminták beszállítását a Laboratóriumba, az
Önkormányzat munkatársa fogja bevinni a mintákat Sopronba.
Minden kedden reggel ½ 8-tól ½ 9-ig az emeleten lévő rendelőben fogjuk Heni nővérrel a vérvételt végezni. Kamaszkortól vállaljuk gyermekek vérvételét is, a kisebbeknek továbbra is a kórház gyermekosztályán javasoljuk a
vérvételt. A teljesen akadálymentes bejutás lehetővé teszi, hogy azokat a pácienseket is be tudják hozni családtagjaik, ismerőseik,
akiknek korábban a lakásukon vettük le a vért. Természetesen ezután is a vérvétel előtt beutalót kell kérni telefonon vagy személyesen, a vizeletes csöveket is előre el kell vinni.
A leletek továbbra is automatikusan megérkeznek a rendelő számítógépére, az eredmények iránt telefonon is lehet érdeklődni a
+36 20 223 6676-os telefonszámon. Ágyban fekvő, súlyosan mozgáskorlátozott betegeink esetében továbbra is lesz lehetőség a lakáson történő vérvételre az eddig megszokott módon.
A vérvétel általában éhgyomorra történik, tehát a vérvételt megelőző 12 órában táplálékot már ne fogyasszon a páciens,
vizet ihat szabadon. A vizsgálat napját megelőző vacsoránál kerülni kell a magas fehérje tartalmú, zsíros ételeket. A vacsorához
megivott folyadék ne tartalmazzon alkoholt, sok cukrot vagy zsíros tejet! A 12 órát meghaladó tartós éhezés is kerülendő, mivel az
éhezés számos vizsgálati eredmény változását okozhatja.
Dr. Erdélyi Miklós, háziorvos

Zarándoklat

Nyári z a r á n d o k l a t o k

Máriazell: Az idei gyalogos zarándoklatunk volt sorrendben a 10-ik. Grubits Jancsi
hidegségi zarándoktársunk erre gondolva hozott egy Mária szobrot, amit a 2. nap egy
erdőben kövekkel körbeépítettünk. A már korábban felállított kopjafánkon kívül, így
még egy emlékhelyünk is lett, a Máriazell felé vezető zarándokútvonalon. Izgatottan
várjuk, hogy jövőre újra megpillanthassuk.

Csíksomlyó: A tavalyi első utunkhoz képest egy nappal előbb indult Hidegségről a Mikó Robi és a lövői Gyuri vezette busz. Az
este Kalotaszentkirályon ért bennünk, ahol az 52 fős csapatunk családi házaknál töltötte az éjszakát. Csütörtök reggel indultunk
tovább, egészen Bözödújfaluig, ahol megtekintettük a falu lakóinak állított emlékparkot a rengeteg kopjafával. Innét Kőrispatakra
vezetett az utunk, ami a Szőcs család szalmakalap manufaktúrájáról, múzeumáról híres. A sok látnivaló mellett Szőcsék lebilincselő
előadásában megismerhettük a helyi életviszonyokat, és még egy igazi székely anekdotát is hallhattunk „a székely bácsi budapesti
vizelési nehézségeiről” is. Aki még nem járt ott, ki ne hagyja! Szalmakalapokkal és egyéb szuvenír tárgyakkal gazdagodva tovább
utaztunk a Nyerges-tetőre, ahol kopjafák és emlékszobor állít emléket az 1848-as hősöknek. Grubits János hidegségi zarándoktársunk, aki egyben főszervezője is a zarándok utunknak „hazádnak rendületlenül” feliratú kopjafát készített, ami a himnuszok eléneklésével ünnepélyes keretek között került felállításra. Este Gyimesközéplokon a már ismert családoknál foglaltuk el a szálláshelyünket. Másnap pénteken első utunk egy igazi moldvai csángó faluba Somoskára vezetett, ahol még legjobban őrzik az archaikus
magyar nyelvet. Szőlőlugassal árnyékolt udvaron szolgálták fel a háziak az ebédet, ami a pálinkától a töltött káposztán át a desszertig igencsak „helybenhagyott” bennünket. Grubits Jancsi ide is készített egy (pléh) Krisztust ábrázoló keresztet, de az ismert temetői incidens épp akkor tört ki, így később kerül felállításra. Ez elég szomorú! Indulás előtt még a helyi templomban egy Mária
énekre is jutott az időnkből, Gyimesközéplokra visszaérve pedig a templom udvarán is felállítottunk egy keresztet. Még aznap délután az ottani hidegségi templomtól elindult a csíksomlyói menet, népviseletbe öltözött csángók közt vonulhattunk, harang- és
csengőszóval kísérve. Aznap csak a szállásunkig tartott a menet, másnap szombat reggel 4 órakor indultunk tovább Csíksomlyó
irányába.

Útközben több keresztalj is csatlakozott mire a nyereghez értünk végeláthatatlan sorok kígyóztak fel a hegyre. A fél 1-kor kezdődő
szentmisét már hatalmas tömeg várta, annak ellenére, hogy előtte egy héttel volt itt a pápai szentmise. Az idei búcsú sorrendben a
452-ik, a hivatások éve jegyében zajlott, mottója: „Íme az Úr szolgáló leánya”.
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A fő celebráns Tamás Pál Zsolt temesvári püspök volt, az eső menetrendszerűen megjött, de a zárásként felhangzó magyar és székely Himnusz már újra napsütést hozott. A nyeregről leereszkedve egyenest a Szent Péter-Pál csángó templomba mentünk, ahol a
Duna TV is közvetítette a Bátor Botond pálos szerzetes fő celebrálásával gyönyörű csángó Mária énekekkel ünnepélyesített szentmisét. Ilyen élményben csak itt és ekkor részesülhetünk! Másnap vasárnap reggel a gyimesközéploki Szent Imre templomban közös misén vettünk részt, feltűnt hogy a helyiek teljes családostul megjelentek. Megható pillanat volt, mikor Grubits Jancsi átadta a
Hidegségről hozott Mária szobrot, amit még az ősei 100 évvel ezelőtt hoztak magukkal Máriazellből. Mise után a gyimesközéploki
vasútállomásra mentünk, ahol már hagyomány, hogy fogadják a hazafelé tartó Csíksomlyó Expresszt. Ez az egymásra találásnak
egy szép pillanata, amikor a vonatablakokból zászlókat lengető zarándokokat zene és énekszó, zászlólengetés, kenyér- és pálinkakínálás fogadja. Alighogy elment a vonat, máris a hazafelé tartó motoros konvojnak integethettünk, talán nem is maradt motor Magyarországon! Dél felé járt az idő, amikor még egy kereszt felállítására került sor a tájház udvarán, ez gömbfából készült, mondanom se kell, hogy ki csinálta! Kora délután jöttek a lovasszekerek és kivágtattunk a hegyoldalba, ahol az élményszerű szalonnasütés jótékony hatással volt a megéhező zarándokokra. Estig egy kis pihenőnk maradt, 8 órakor viszont már ott voltunk a zsúfolásig
megtelt kultúrházba, ahol gyerek és felnőtt csángó táncosok, a Gyimesvölgye Férfikórus, a hegedűsök, ütőgordonosok adtak nagy
sikerű műsort. Másnap a reggeli után nem maradt más hátra, minthogy búcsút vegyünk vendéglátóinktól, akik családtagként fogadtak bennünket, és mindent megtettek, hogy jól érezzük magunkat. Köszönjük, és a jövőben is azon leszünk, hogy a csíksomlyói búcsúba eljussunk, ezzel is kifejezve az irántuk való szolidaritásunkat.
Ui: A látogatásunk után két héttel rég nem látott esőzés súlyos anyagi károkat okozott a nekünk szállást adó Gyimesközéplokon és
környékén. Az általunk összegyűjtött pénzösszeg átadásra került az épp Hidegségen tartózkodó erdélyi testvértelepülés küldöttségének. Köszönet és hála az adományozóknak!
Sopronkövesd-Locsmánd (Lutzmannsburg): Június 22-én szombaton
Sopronkövesdről az Agghegybe újonnan felállított kereszt mellől indult
gyalogos-lovaskocsis zarándokmenet Locsmándra. A Grubits Jancsi
készítette és adományozta kereszt a szőlőbe vezető betonlapokkal erősített út mellett található, közel a parkerdőhöz. A turistákat szállító
szekérre felszállva Nikitschre vitt az utunk, ahol páran csatlakoztak
hozzánk, így éppen tele szekérrel folytathattuk utunkat a célállomás
felé. A helyi zarándokok egy fedett szinben itallal vártak bennünket,
majd a közeli templomban szentmisén vettünk részt. Egy közös fotózás
után megérkezett a Fehér Csárdából a finom gulyás, osztrák barátainknak nagyon ízlett, Katinak ezúton is köszönjük az önzetlen kiszállítást.
Mivel mi is jó degeszre ettük magunkat, nem is bántuk, hogy gyaloglás
helyett busszal értünk haza!
Boldogasszony (Frauenkirchen): Augusztus 15-én van a Nagyboldogasszony búcsúja a 350
évvel ezelőtt Eszterházy herceg építtette bazilikában. A nagylózsi templom elől György
atya áldásával keltünk útra, biciklire pattanva, hiszen a távolság oda ca. 50 km. A széplaki
benzinkútnál még páran csatlakoztak hozzánk, de így is csak 11-en voltunk, jóval kevesebben, az előző években megszokottnál. A volt mekszikópusztai laktanyában még egy pihenőt tartottunk, s jó időt futva elég időnk maradt az ebéd elfogyasztására. A jól megszokott
menü, a rántott szelet krumplisalátával itt Zickseében elég kalóriát biztosított. A hátralévő
időben a magyar tulajdonos és a felszolgálók hozzáállása mindig nagyon dicséretes volt.
Utunkat folytatva volt szerencsénk megpillantani az ürgéket, amint a zöld gyepen hol
előbukkantak, hol eltűntek. A bazilikához időben érve sok ismerőssel futottunk össze,
köztük agyagosi, hegykői biciklisták, de a gyalog, vagy kocsikkal érkező kövesdiekkel is
sűrűn találkozhattunk. A mise kezdetére a bazilika zsúfolásig megtelt, a fő celebráns, a
Rómában állomásozó Németh László főlelkész volt, Paskai bíboros egykori titkára. A népviseletbe öltözött hagyományőrzők, a Szent György lovagrend mellett XIV. Esterházy herceg is helyet foglalt az oltár közelében. Sokan voltak a Felvidékről is, mellettem egy aszszony Kárpátaljáról jött. Megemlítettem neki kirándulásunkat az ungvári várnál, jót beszélgettünk. A Himnuszok (székely is) eléneklése már a mise végét jelezte, hazafelé még
egy fővel bővülve, szép időben, egy hegykői fagyizással „doppingolva” szerencsésen hazaértünk.
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Mihócza László

Élménybeszámoló

Alsóbodok látogatása Sopronkövesden a II. Kövesdi Gasztro Piknik
alkalmával, 2019. augusztus 17- 18-án:

„Örömmel fogadtuk Fülöp Zoltánnak, Sopronkövesd
polgámesterének a meghívását augusztus 17 -18-i hétvégére.
Augusztus 17-én reggel a korai órákban indultunk Alsóbodokról
autóbusszal. A busz vezetését maga polgármesterünk, Marián
vállalta be. 10 óra után már a sopronkövesdi barátaink fogadtak
minket frissítővel az Alkotóház gyönyörű kertjében.
Az elszállásolás után finom ebéd következett, amit a falu
képviselői a kertben készítettek el nekünk, ami még hangulatosabbá
tette az ünnepélyes közös ebédünket.
A tavalyi első látogatásunk után, már sok volt a közös téma. Jó
volt érezni, hogy a barátaink ugyanúgy várták a közösen töltött
napokat akárcsak mi.
Ebéd után átsétáltunk a Tájházba, ahol kicsit betekinthettünk
a község múltjába.

Utána Kőszeg volt az úticélunk,
ahol városnézés volt a program. A várat tekintettük meg. A gyerekek a vár udvarán
a kosaras körhintán hintázhattak.
Közülünk is sok felnőtt szívesen felült volna a régi korok körhintájára. Aztán kis időt
eltölthettünk a város főterén, ahol a csapat a fagyizásnak és a térzenének örülhetett.
Kőszeg után Cákon a Stefanich borászat előtt állt meg a buszunk. Erre a programra viszont
a férfiak „vésték a fogukat“. Különféle helyi finomabbnál finomabb borokat
degusztálhattunk, meleg csülökkel és élő zenével kedveskedtek nekünk vendéglátóink.
A sok dalolás és tánc után jókedvel tértünk vissza
Sopronkövesdre, de nem nyugovóra térés következett,
hanem az Alkotóházban még hajnalig beszélgettünk.
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Reggel kissé nehéz volt az ébredés, de a kiadós reggeli után örömmel ballagtunk
a templomba szentmisére. A misét követően Sopronkövesd új büszkeségéhez igyekeztünk
díszebédre a Franciska majorba. A köszöntőben polgármestereink Zoltán és Marián
kifejezték örömüket, hogy ismét együtt lehetünk és kifejezték szándékukat, hogy az eddigi
baráti kapcsolatot szeptemberben hivatalos testvértelepülési rangra kívánják emelni.
Az ebéd utáni kötetlen beszélgetések folyamán még jobban mélyültek a köztünk való
baráti kapcsolatok és már arról beszélgettünk, mennyire várjuk, hogy mi is vendégül lássuk
a barátainkat szeptemberben, Alsóbodokon.
Délután a faluban kezdődő
programokon vettünk részt.
Miközben a gyerekek élvezték a
zenés programot, mi felnőttek
a gasztro piknik finomságait
kóstolgattuk meg.
Amikor megtudtuk Jázmin kis
baratunktól, hogy este Zöldfutás lesz, egy percig sem tétováztunk és mi
is neveztünk. A 3 km futás egy fantasztikus élmény volt számunkra.
A falu lakosai buzdítottak minket, sőt a gyerekek vízipisztollyal
frissítettek fel. Ami különleges jó érzés volt számunkra, hogy nem csak
a falu képviselői voltak kedvesek hozzánk, hanem mindenki akivel
összetalálkoztunk kedvesen, mosollyal arcukon fogadtak, ismerkedtek
velünk.
Az est folyamán Majsai Gábor énekes dalait
élveztük a kényelmes ülőkön és amikor a gazdag
tűzijáték elkezdődött, akkor már alig tudtuk szólni
a meglepetéstől. Csak élveztük és bár fáradtak
voltunk de hazaindulni senkinek közülünk nem volt
kedve.
A vendéglátóink idén ismét nagyon kellemes,
baráti fogadtatásban részesítettek bennünket. Nem
azt éreztük, hogy vendégsében vagyunk, hanem, azt,
hogy otthon vagyunk.
Köszönjük Sopronkövesd!“
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Túra

Kirándulások a legkisebbekkel
A nyár folyamán két különleges sétán vehettem részt családommal. A túrák különlegessége egyrészt az útvonalban rejlett, másrészt a korosztály különbözőségében, hiszen kisbabák, óvodások, anyukák, apukák és nagymamák kirándultak együtt.
Az első kirándulásra június 1-én, kora délelőtt gyülekeztünk a kápolna parkjában. Polgármester úr túravezetésével az erdő sűrűjén keresztül, a fák árnyainak hűsét élvezve elértünk egy gyönyörű tisztásra, ahonnan
megtekinthettük a sopronkövesdi és a nikitschi szélkerekeket. A kisbabák babakocsikban, csatos hordozókban vagy éppen vázas
túrahordozóban élvezték a sétát. Jó érzés volt látni, hogy túra közben a nagyobb gyerekek megfogták kisebb társaik kezét, figyelmeztették őket egy-egy nagyobb faág közeledtére, így segítve őket az erdei terepen. A tisztásról egy kis út vezetett a csillagfürt
virágok csodaszép mezejére. A gyermekek számára különösen izgalmas volt, hogy az erdei pocsolyákban ugráltak, letört faágakkal sárban rajzoltak s a hatalmas fák odvaiban fészkelő madarakat keresgéltek. A csillagfürtök birodalmához érve kissé megpihentünk, majd visszafele a kápolna parkjában együtt piknikezett a kellemesen elfáradt csapat.

A közös túra örömére július 6-án, szombaton Tóth Krisztina szervezésével, s polgármester úr vezetésével ismét ellátogattunk a
Parkerdőbe. Úticélunk ezúttal a Mária kép felfedezése, s történetének megismerése volt. Hihetetlen, hogy milyen eszmei értékek
lapultak egy fűrésztelepen. A séta során láthattuk a vaddisznók kedvelt dagonyázó helyét, s megismerkedhettünk a hosszabb
túraútvonalak jelzéseivel is, amelyek egészen Kőszegig mutatják a túrázók számára a helyes utat. Az ebédidőhöz közeledve a
Vargyas-lapon keresztül visszaérkezve a kápolna parkjában közösen elfogyasztottuk az elemózsiáinkat, s a gyerekek a túra végén
megkongathatták a kápolna harangját.
Örülnénk, ha a vén asszonyok nyarában újra részt vehetnénk hasonló családi és gyermekbarát túrán, hiszen oly
sok szép látnivaló fekszik tőlünk egy
karnyújtásira.

„ Akármerre járjak, nézzek,
Mindenütt szép a természet,
Szóval ki nem mondható:
Szemnek, szívnek vidítója,
Oh áldott az alkotója,
Isten, a Mindenható. ”
Benedek Elek

Farkasné Nyerges Andrea
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Salföldi Kopjások
Lajos Major, naponta 10-19 óráig
A Salföldi Kopjások huszárcsapat a végvári vitézi élet illetve
harcmodor bemutatására hivatott. Rendszeres résztvevője történelmi felvonulásoknak, harci játékoknak, csatabemutatóknak. Tevékenységi körébe tartozik továbbá a természetközeli
élet megismertetése és népszerűsítése, valamint kicsik és nagyok lovagoltatása.

„Múltunk hídjai” - Tóth József, a Füles újság kövesdi származású
fotósának kiállítása
Alkotóház, naponta 10-19 óráig
karikaturista, fotográfus, képszerkesztő, reklám- és illusztrációs fényképész, fotóművész
számtalan újságban, folyóiratban jelentek meg, főleg szöveg nélküli rajzai: Füles, Ország-Világ, Lobogó, Nők Lapja, Magyar Szemle stb.

Vasztu-építészet
Hivatal Nagyterem, szombat 10-11:30
A vasztu célja harmóniában élni a természet erőivel. Ebben meg is egyezik
az ismert kínai feng shuival, azonban míg a feng shui az életenergia kiegyensúlyozására és a blokkok feloldására koncentrál, addig a vasztu eredendő és szilárd kapcsolatot hoz létre a ház és annak lakója között. A Vasztu alkalmazásával meg tudjuk tisztítani a ház tudatát, beállítani egyensúlyát, hogy otthonunk maximálisan segíthesse a benne élők tisztulását fizikai és metafizikai síkokon.
Megújuló energiánk - Fürkész programok
Iskola udvar, szombat 10-18 óráig
Az energia nap célja, hogy a szülők és gyermekek olyan közös programokban vegyenek részt, melyek a családi kapcsolatok erősítése mellett
segítik a környezetbarát és energiatudatos viselkedésminták elsajátítását, a környezettudatos, fenntartható életmód kialakítását.
Második nap végén 2 szerencsés feljuthat a szélturbinába is. Regisztrálni az információs pultnál lehet.
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Megnyitó - apa - lánya tánc Bősárkány
Piactér, szombat 9 óra
Tavaly már hatalmas siker volt a bősárkányi falunapon az
apák és lányaik tánca, ami aztán az interneten is hasított,
több mint egymillió megtekintést értek el.
A bősárkányi sztárcsapat idén is színpadra lépett,
nyolc édesapa és kislányaik mutatták be a produkciójukat.
Idén hozzánk is elhozzák nagy sikerű produkciójukat.

KÖN Programajánló

II. Vidék Olimpia
Franciska Major, szombat 13:30-tól 17óráig
A hagyományteremtő rendezvény tavaly azzal a szándékkal valósult meg, hogy a térség településein élők összemérhessék erejüket,
tudásukat, találékonyságukat egy játékos, népies hangulatú vetélkedő keretében. A vetélkedés célja, hogy új kapcsolatok, térségi
együttműködések kialakítására kerülhessen sor és mindezek mellett a versenyzők és a nézők is tartalmasan szórakozhassanak
együtt.
A győztes csapatok értékes ajándékokban részesülnek. A rendezvény során lehetőség nyílik a Franciska major bejárására és és
éttermének kipróbálásának.

Élet a sopronkövesdi határsávban - a
vagy élj át újra egy korszakot!
Kotecsi vendégház, a falu több pontja, naponta 10-19 óráig
Egyesületünk a határőr hagyományok megőrzésére, határőr
emlékhelyek fenntartásának segítésére jött létre Sopronkövesden. Részt veszünk az ország egész területén rendvédelmi napokon, katonai bemutatókon bemutatva a Határőrség tárgyi emlékeit. Tagjaink a Határőrség felszerelési tárgyait, egyenruházatát,
híradó eszközeit, gépjárműtechnikáját, fegyverzetét gyűjtik és
történelmi hitelességgel mutatják be. Tagjaink kötődése a Határőrséghez sokrétű. Alapító tagjaink közt tudhatjuk Dr.
Béndek József Altábornagy urat, a Határőrség utolsó parancsnokát. Vannak köztünk hivatásos állományban és sorállományú
katonaként határőr szolgálatot teljesítők. Valamint olyanok is,
akik nem voltak határőrök, de fontosnak érzik a határőr hagyományok megőrzését, bemutatását. Nem csak statikus, de a korabeli határőr bemutatókat idézve, színházi fegyverekkel, korabeli ruhákban felszerelésekben, működő technikai eszközökkel tartunk
bemutatókat. Az idei évben a látogatók saját bőrükön érezhetik milyen volt annó Sopronkövesd mint határőrfalu.
Medina zenekar
Pajta, szombat 17:30-19:30
Piactér, vasárnap 15:00-15:45

A zenekar tagjai:
Barta Zalán - prímtambura
Szabó Dávid - tamburacselló, ének
Szabó József - prímtambura, ének
Vén Attila - tamburabrácsa, ének (polgármester)
Debreceni István - tamburabőgő, ének
The Bits - Beatles emlékzenekar
Piaci sátor, szombat 20 óra
A The Bits (Hungarian Beatles Supergroup) - Beatles emlékzenekar azért alakult meg, hogy színpadra vigye élőben, koncertszerűen ezeket a dalokat eredeti nyelven, ragaszkodva a zenei alapokhoz. Miért Supergroup? A zenekart alkotó négy zenész jól ismert budapesti blues és Angolszász-vonulatú zenekarok frontemberei, akik számtalanszor megfordultak Nyugat-európai színpadokon és a tengeren
is. A tagok Beatles szeretete, tapasztalata és zene iránti alázata garantálja
a profi megszólalást és az ebből következő jó hangulat maradandó élményt szerez az őket hallgató fiataloknak és örökifjaknak.
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ALMA együttes koncertje
Piaci sátor, vasárnap 11 óra
Egy gimnáziumi barátság nyomán 1996 nyarán alakult meg az
akkor még négytagú Alma Együttes. Rögtön megalakulásunk után
több tehetségkutató versenyt nyertünk, majd baráti segítséggel
megjelent első CD-nk - a rendkívül fantáziadús „Alma” elnevezéssel, melyből több száz darabot jótékonysági célra ajánlottunk
fel. Az Almával kezdetben csak felnőtteknek játszottunk, később
egy véletlen megkeresés kapcsán kezdtünk el gyerekeknek zenélni.
Az egyedi hangvételnek és a nagy sikernek köszönhetően sorra
érkeztek a hasonló felkérések és egy idő után azon kaptuk magunkat, hogy már szinte kizárólag gyerekkoncertjeink vannak - így
nőttük ki magunkat gyerekzenekarrá.
Mülhauser Martina
Piactér, vasárnap 15:45-16:30, 19:00
Azért énekelek, mert boldoggá tesz. A dalok, amiket írok, legtöbbször olyan dolgokról szólnak, amikkel prózában nem boldogulok. Titkon remélem, hogy egy-egy
szövegfoszlány célba talál egy másik útkeresőnél. Saját dalaim mellett a Cseh Tamás dalok állnak legközelebb a szívemhez. Akkor is énekelem őket, ha senki sem
hallgatja.

Éles István kabaréja
Piaci sátor, vasárnap 16:30-17:30
Már diákként is színészkedett, bár ekkor még képesítés nélkül. Elsősorban szinkronszerepei voltak, majd
1990-ben megnyerte a Rádiókabaré III. Humorfesztiváljánnak első díját. 1991-től 1996-ig tagja volt
a Mikroszkóp Színpad társulatának, jelenleg szabadúszóként dolgozik. Közéleti személyiségeket jelenít
meg kiváló karakterformáló tehetségével.
TV műsorai: Déry Tibor: Felelet (1974), Uborka (1992-től), Szatelit (1998-tól), Új szeszélyes évszakok
(1999-től)

Közlekedés:

Retro Ikarus indul óránként a
Franciska Major irányába a Hivatal elől

Kisvonat és lovas kocsi közlekedik a helyszínek között
A lovas kocsi szombaton 10-14 óra között
az Autolivbe viszi a látogatókat!
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Süti viadal 2019

Őszibarackos-málnás krémes szelet
Hozzávalók:
2 db 4 tojásos piskóta 25×35 cm-es tepsiben
őszibarackkrém:
1 doboz /850g/ őszibarack befőtt
1 ek. porcukor
1 cs. vaníliás cukor
3,5 dl habtejszín
15 g étkezési zselatin
málnakrém:
600 g fagyasztott málna
3 ek. porcukor
1 cs. vaníliás cukor
3,5 dl habtejszín
15 g étkezési zselatin
tetejére: keksz /darabszám mérettől függ/
3 dl habtejszín

Vándor kupa 2019

Elkészítés:
A málnát felengedjük, az őszibarackot lecsöpögtetjük /levét félretesszük/. A zselatint külön-külön 0,5 dl hideg vízbe áztatjuk. A
felengedett málnát a kétféle cukorral pürésítjük és átpasszírozzuk. Az őszibarack befőttet szintén pürésítjük a kétféle cukorral. Az
egyik adag zselatint meglangyosítjuk, és a málnapüréhez keverjük. A tejszínt felverjük és a málnapürével simává kavarjuk. A másik
meglangyosított zselatint a barackpürével keverjük el, amit aztán a felvert tejszínnel kavarunk simává.
Az egyik piskótalapot tálcára tesszük /egy keretet teszünk köré/, megkenjük barackkrémmel, befedjük a másik piskótalappal, rásimítjuk a málnakrémet. A félretett baracklével megkenjük a keksz alját és rásorakoztatjuk a málnakrémre. 3 dl tejszínt felverünk és
a tetejére simítjuk. Nagyon finom az íze.

Recept

FEHÉRCSOKIS-MÁLNÁS SAJTTORTA
HOZZÁVALÓK:
Az alaphoz:
15 dkg vajas keksz
7,5 dkg vaj : a formához
A krémréteghez:
25 dkg mascarpone
3 dl habtejszín
1 tk. vaníliaaroma
20 dkg fehér csokoládé
A díszítéshez:
40 dkg málna

Forrás: http://www.mindmegette.hu/fehercsokis-malnas-sajttorta.recept/

ELKÉSZÍTÉS
A kekszet egy mélyhűtő tasakba tesszük és sodrófával morzsásra törjük. A vajat megolvasztjuk, hozzáöntjük a kekszmorzsához,
majd a keveréket kivajazott 20 cm-es kapcsos tortaformába nyomkodjuk és hűtőbe tesszük
A krémréteghez a mascarponét a tejszínnel és az aromával egy robotgép segítségével habosra keverjük. A csokit felkockázzuk,
megolvasztjuk, és hagyjuk kissé kihűlni, majd laza mozdulatokkal a mascarponés alaphoz forgatjuk. Fontos, hogy ne keverjük
túl. A kekszalapra simítjuk, és visszatesszük a hűtőbe, hogy a krém megdermedjen.
A málnát átválogatjuk, leöblítjük, és a harmadát botmixerrel pürésítjük. A krémsajtrétegre csorgatjuk, majd a megmaradt málnaszemeket a tortán elrendezzük. A tortát 6 órán át hűtjük. Később a tortakarimát óvatosan eltávolítjuk, majd felszeleteljük a
tortát.
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Fizetett hirdetés!

Visszaemlékezés

Antal Gyula visszaemlékezése 1945 március 31-én történtekre
Antal Gyula hét éves gyermekként élte meg a Franciska majori lakásukban 1945 szomorú Húsvétját.
Az édesanyja (Pláyer Margit) Nagypénteken kalácsot sütött a közös konyhán. (A Franciska majorban lévő cselédlakásoknál három lakáshoz tartozott egy közös konyha, és volt egy nagy közös kemence is az épület végén.) A
visszavonuló, új „védelmi vonalara” rendelt német és magyar katonák együtt érkeztek majorban, a lakások előtt
három német autó állt meg ezen a napon, közöttük egy „dobozos” vélhetően híradós/rádiós autó.
A kisült, hűlni kitett kalácsot egy német tiszt akarta elvenni, elvinni, amelyet Margit néni nem engedett, így civakodás, sírás lett a vége, a német azonban mégis elvette a kalácsot. Gyula bácsi emlékei közt ma is élénken él ennek emléke és a tiszt barna kesztyűs keze.
Az eseménynek tanúja volt egy magyar katona, aki néhány perc múlva visszahozta a kicsit megtört kalácsot. Később újra bekopogtatott hozzájuk és figyelmeztette őket, hogy ne maradjanak az éjszakára otthon, így az éjszakát a Cifra-híd melletti bunkerben töltötték másokkal együtt. Április elsején már se német, se magyar katona nem volt, „mindenki eltűnt”.
A Franciska majorban lakókhoz is eljutott a kivégzett magyar katonák híre. Ugyan nem biztos, csak sejtés hogy a lelőtt magyar
katonák a Franciska majoron keresztül vonuló magyar katonák közül került ki, és lehet, hogy a segítő is köztük volt. Amikor ennek lehetősége is felmerült, akkor Margit néni azt mondta, „bárcsak hagyta volna a kalácsot elvinni”.
Továbbra is érdekes, és talán igazolja a szomorú sejtést az is, hogy nem a közelebbi Kövesdről hívtak embereket a katonák eltemetésére, hanem Fülesről.
Nagyon szépen köszönöm Gyula bácsiék készségét,
és hogy megosztotta emlékeit.
Huiber Edit, helytörténész

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: Cifraszűr Néptánccsoport, Csomó Csilla, dr. Erdélyi Miklós, Farkasné Nyerges Andrea, Fücsökné Torma Lívia, Fülöpné Hidegh Csilla,
Fülöp Zoltán, Huiber Edit, Kazinczy Péter, Mihócza László, Nagyné Kun Zsuzsanna, Schweitzer Kornél, Szarka Gábor, Szűcsné Keresztény Éva,
Téglássy Tímea, Tóth Zsuzsanna, Virágh Imréné
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
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