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GASZTROPIKNIK 2022.  

2022. augusztus 20.  

Helyszín: Homokluk 

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a negyedik alkalommal megrendezendő  

Gasztropiknikre 2022. augusztus 20-án.  

Programok 
 

  15.00   Megnyitó 

  15.10    Lövői Kangoo Jumps bemutatója  

  15.30   A királykisasszony cipője - Kalimpa Zenekar gyerekműsora 

  16.30 - 17.15 Lélekhangok - Bujtás Ervin és Galambos Bernadett koncertje 

  18.00-19.00  Lázár tesók koncertje 

  19.20   Zöldfutás - nevezés a helyszínen  

  /Valamilyen zöldet viseljenek a versenyzők!/ 

 20.00   Vaddisznó babgulyás vacsora - a Széchenyi István Vadásztársaság jóvoltából  

      /Becsületkassza a Zöld Szív Bölcsőde részére!/ 

 20.30   Sary Lilyum hastánccsoport bemutatója 

 21.00-22.30  Kék és Narancssárga Produkció (Tóth Zoltán-REPUBLIC 1990-2013) 

Idén is lesz újra Sütiviadal, amelyre különböző levelestésztából készült süteményekkel várjuk a jelentkezése-
ket. A nevezéseket a hivatalban fogadjuk augusztus 16-ig.  

A sütemények és a recept leadása a helyszínen történik 15.00 órától.  

Eredményhirdetés és kóstoló 17.30 órától.  

A programok mellett az őstermelők standjai kínálnak majd finomságokat: kézműves söröket, réteseket,  

mézeskalácsot, füstöltárut, sajtot, chilis termékeket, szörpöket, mézet, jó hideg fagylatot és ízletes süteményeket. 
Az önkormányzat információs pultjánál pedig nem csak információt lehet majd kérni,  

hanem akár kerékpárt is lehet bérelni. 

A rendezvény ingyenesen látogatható, 

szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
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Egy darabka másfajta élet... 

Nagyot fordult a világ az elmúlt két évben. Előbb jött 
a Covid, ami fenekestül felfordította az életünket, a 
munkánkat a kapcsolatainkat, megváltoztatta az embe-
rek egymáshoz való viszonyát. Aztán alig néhány száz 
kilométerre bombák robbantak, puskák ropogtak, em-
berek tízezrei menekültek, menekülnek a háború elől. 
Életüket mentve legtöbbször egy élet munkáját hagyják 
maguk mögött. Fura időket élünk. Ezekről a fura idők-
ről, az emberekre az emberi kapcsolatokra gyakorolt 
hatásáról olvashatnak Tóth Zsuzsa cikkében. 

A mindennapokban azért számtalan öröm, jó érzés, 
kellemes hangulat villan fel, amelyekért érdemes élni, 
érdemes dolgozni, mert mosolyt csalnak az arcokra, s 
békét visznek a lelkekbe. A nyüzsgő falu nem csupán a 
polgármesternek okoz örömöt, hanem azoknak is kelle-
mes érzésekkel tölti meg a szívét, akik hosszabb-
rövidebb időre a Kövesdre látogatnak. Ők is érzékelik 
azt a fajta pezsgést, ami élettel tölti meg a falut. Mindig 
akad itt néhány idegen, hol a település központjában 
találkozni velük, hol a Meseösvény útját járják vagy a 
kotecsi kápolnánál töltik az időt. Túráznak, megismerik 
a települést, beszélnek róla, viszik a hírét. Mi pedig 
büszkék vagyunk… 

A nyár bővelkedik programokban, kulturális esemé-
nyekben. Jó hangulatban teltek a táborok. A túratábor 
szervezői, lebonyolítói valami olyasmit hoztak vissza a 
gyerekek életébe, ami lélekmelengető emlék a saját 
gyermekkorból, amire jólesik visszaemlékezni, jólesik 
elmondani, kibeszélni, megmutatni a gyerekkor mássá-
gát. Ugyanakkor mutatni valami újat a 21. század gye-
rekeinek: a természet szeretetét, a szabad mozgás örö-
mét, egy darabka másfajta életet, másfajta életszemléle-
tet. Tanulni kell még. A Citeratáborban nagyon sok, 
különböző korosztályú gyerek vett részt. Ez megint egy 
más világ, más szemlélet, a zene és harmónia kettőse. A 
múlt másképpen is visszaköszönt ezen a nyáron. A 
Sopronkövesdi Nyugdíjas Egyesület igazán fergeteges 
hagyományőrzős esküvői bulit csapott, amiről egy ízes, 
kedves beszámolót olvashatnak a lap hasábjain.  

A piknikkosaras koncertek pedig visszahozták az igazi 
piknikek hangulatát. 

Nem mehetünk el szó nélkül a június eleji Pünkövesd 
és a Kövesdek Találkozója, illetve az Elszármazottak 
Találkozója mellett sem. Színes, programokban gazdag 
három nap volt ez, sok tervezéssel, szervezéssel, renge-
teg munkával, amiért hála és köszönet jár a szervezők-
nek és mindazoknak, akik munkájukkal segédkeztek a 
rendezvény lebonyolításában. Jól sikerült. Mi sem bizo-
nyítja jobban, hogy szinte minden – gyerek és felnőtt – 
program teltházas volt. Horváth Meggie hatalmas bulit 
csapott, a színpad előtt táncolt a falu apraja-nagyja és 
persze a vendégek is. Arról, hogy hogyan is érezték ma-
gukat a Kövesdek képviselői nálunk, szintén olvashat-
nak a lap hasábjain. Az elszármazottak találkozója kel-
lemes hangulatban telt, csaknem százan jöttek el. És 
akkor még nem is beszéltünk a Meseösvény napjáról, 
amit valljuk be, imádott minden résztvevő és látogató 
is. Este a Budapest Bár lépett fel a nagyszínpadom, meg 
kell, hogy mondjam, én még ennyi embert nem láttam 
egy rendezvényen. Nagyon büszkék voltunk rá, hogy 
ezt sikerült összehozni.  

Ne menjenek sehová, még számtalan program lesz az 
idén! Hogy csak a nagyobbakat említsem: a 
„nyakunkon van” a Gasztropiknik, aztán pedig jön a 
KÖN a maga érdekes és színes kulturális programjaival 
és kiállításaival, és persze koncertekből sem lesz hiány. 

Mindig többes szám első személyben fogalmazok: mi, 
mert úgy érzem, idegenként, „gyüttmentként” és része-
se vagyok ennek a falunak. Még akkor is, ha már az új 
munkám miatt nem tudok olyan intenzitással és olyan 
gyakran itt lenni, mint szeretnék. A kulturális program-
szervező munkámat Nagy Hanga vette át, akivel szin-
tén megismerkedhetnek a lap hasábjain keresztül. Én 
pedig szerkesztem tovább a lapot, s amikor csak tudok 
ott leszek a rendezvényeken. 

 
Maradok szeretettel, továbbra is „tiszteletbeli sopron-

kövesdi”. 

Kalma r Erika  

Fő szerkesztő  
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Átlagos nyár eleji nap Sopronkövesden. Ülök az iro-
dámban a számítógép előtt és kitekintgetek az ablakon. 
Ráfeledkezem a faluközpont nyüzsgésére.  

 

Egy átlagos nap… 
 

Autók állnak meg a zöldségbolt, a tejautomata, a fod-
rász, a bankautomata miatt. Motoros rendőrök gyüle-
keznek – látványuk miatt kicsit megtorpan a kocsisor- 
és várják a különbuszokkal átutazó vízilabda váloga-
tottakat, hogy a meccs helyszínére, Sopronig felvezes-
sék őket. Esküvői egyeztetésre érkezik az izgatott, sop-
roni jegyespár a hivatalba.  

Migránsnak tűnő férfi sétál az utca túloldalán tanács-
talanul. Kitették, azt sem tudja, merre van Ausztria. A 
falu egyik „díszpolgára” is túl van már néhány italon. 
Ő sem tudja merre van Ausztria.   

Dolgozók gyalogolnak kék színű egyenpólóban mun-
kából, munkába. Iskolásokért érkeznek szüleik autóval, 
vidékről és helyből. Helyben táborozók vonulnak fa-
gyizni, kebapozni. Az Alkotóházban szállást bérlők 
jönnek a kulcsért. Fejvédős kerékpárosok állnak meg 
egy korty frissítőre, miközben olvasgatják a hivatali 
hirdetőt. Megérkezett az újabb építőanyag a Látogató-
központunkba, e miatt kicsit megtorpan a kocsisor. A 
hivatal mögött kopácsolás: építik a színpadot a Buda-
pest Bár koncertre. Gyerekcsoport gyalogol egyensap-
kában a Meseösvényről a vasútállomás felé. Örülök, 
hogy ők is itt jártak.  

Jó érzés van bennem, próbálom magamnak megfogal-
mazni, hogy miért. Ez a falu, Sopronkövesd él! Ez a 
falu reggel nem csak kiürül és este aludni hazatérnek 
az emberek, hanem nap közben is van mozgás, van 
élet! Ez a térségi szerep lényege.  

 

Van miért idejönni!  
 

Reméljük, akik itt jártak, elégedetten, szép emlékek-
kel távoznak és újra visszatérnek. Elégedetten távozott 
a Budapest Bár csapata, de köszönték az ittlétet a több 
helyről érkező kövesdiek is (Kiskövesd, Nagykövesd, 
Villánykövesd, Erdőkövesd, Mezőkövesd).  

Mi is jártunk sokfelé, kisebb-nagyobb csapattal, kép-
viselve Sopronkövesdet. Kiscsőszön a Mediawawe ke-
rekasztal beszélgetésén, Bakonybélben az ifjúsággal 
kapcsolatos konferencián, pályázati finanszírozással a 
Bondoró Utcaszínházi Fesztiválon Kapolcson.  

Sok-sok hely, ahol jó gyakorlatokat ismerhettünk meg 
és ahol beszámolhattunk Kövesd jógyakorlatairól. Átél-
hettük az összetartozás élményét falunkban a Pün-
kövesden, a Fröccsteraszon, a Meseösvény programjain 
és optimistán tekinthettünk a jövőbe az új bölcsőde 
avatóján.  

Fü lő p Zőlta n 

pőlga rmester 

Ez a falu, Sopronkövesd él! 

Önkormányzati hírek 
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 A gondok is hozzánk tartoznak 
 

Az optimizmust július végére néhány történés próbál-
ja beárnyékolni. Többek között vissza kellett vonni a 
nyertes pályázathoz tartozó közbeszerzést a Lajos majo-
ri út kapcsán. Ez újabb időveszteséget jelent, drágul 
minden. Ahogy, az önkormányzat működése is tovább 
nehezül a kedvezményes közműtarifákból való kikerü-
lés, alkalmi megbízottaink katás adózási szigorítása mi-
att. Hallani híreszteléseket arról, hogy a költségvetési 
megszorítások, zárolások a kiírt pályázatokat is érinthe-
tik. Az esetleges sportcsarnok – amelyhez a területet és 
a közműveket adnánk – ügyében is nagy a csend. Az 
elvont adók utáni első féléves visszatérítés mértéke sem 
ad okot az örömre: 7 millió forintot kaptunk vissza. 
Tesszük a dolgunkat továbbra is! Ennek keretében bejá-
rást kezdeményeztem a gyorsforgalmi építőivel a 84-es 
út állapota miatt, mivel az addig is rossz főutunk álla-
pota tovább romlott. Az E.On-nal közösen a korábbi 
kábeltévé szolgáltatót felszólítottuk, hogy záros határ-
idővel szerelje le az összes lógó és nem lógó vezetékét a 
faluból.  

Elfogadtuk az STKH felajánlását, hogy Sopronköves-
det is bevonják abba a rendszerbe, amelyben a szelektív 
hulladék gyűjtése és ürítése nem zsákban, hanem azo-
nos színű kukákban történik. Az önkormányzat tulaj-
donában lévő defibrillátort a Tűzoltóőrs külső falára 
szereltettük fel. Ehhez kapcsolódóan a tűzoltók ezzel 
kapcsolatos képzését finanszíroztuk. Ha szükséges len-
ne ilyen jellegű életmentés, jusson eszükbe a defibrillá-
tor, és ha tűzoltóink nincsenek éppen bevetésen, kérjék 
gyorsan az ő segítségüket is! De ne legyen rá szükség!   

A közúti hatóság a Franciska lakópark további bővíté-
se és a tervezett benzinkút-kocsimosó kapcsán megkö-
veteli egy lehajtósáv kiépítését. Az érintettekkel több-
szöri egyeztetés után arra jutottunk, hogy Önkormány-
zatunk a jövő évi költségvetés terhére maximum 10 
százalékkal támogatja a fejlesztést a most kb. 50 milli-
ósnak becsült beruházásból, ha a további érintett felek 

meg tudnak egyezni. Augusztus végén indul a Liliom 
utca harmadik szakaszának aszfaltozása. Előtte még – 
garanciában – megtörténik a Hársfa utca kétéves bur-
kolatának visszamarása és újraaszfaltozása. Szeptember 
végén indul a volt laktanya előtt a járda felújítás, és 
ekkorra elkészül a faluközpontban a Látogatóközpont 
is. A Homokluk fölött augusztusban megkezdik a nap-
elempark építését. Ha gáz nem is, de áram lesz! Fontos 
lehet, hogy a késő őszi időszakban Önkormányzatunk 
nagyobb területen falicitet tervez.  

Számoljanak, és számoljanak velünk! Élvezzék még 
kicsit a nyarat! Találkozzunk a Homokluknál a Gaszt-
ropikniken és a falu számos pontján a KÖN rendezvé-
nyein szeptemberben!  

 

Képekben 
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Színes forgatag „piros pünkösd” napján 
Hónapok óta készültünk ezekre a napokra. Tervezés, egyeztetés, sok-sok telefon, rohangászás, szerződések, papí-
rok, tervek, forgatókönyvek és számtalan plakát, illetve FB-bejegyzés készült, hogy hírül adja: Sopronkövesd ismét 
nagyszabású rendezvényre készül. Június 4-én és 5-én, a Pünkövesd keretein belül rendeztük meg a III. Kövesdek 
Találkozóját, amelyen Sopronkövesden kívül 7 további Kövesd nevű település vett rész.  A programok színesek, 
élvezetesek voltak, nemigen hagytak unatkozni senkit. Kis összeállításunkban arra voltunk kíváncsiak, hogyan 

érezték magukat nálunk a vendégeink. 

  Kiss László alpolgármester 
  Kiskövesd 
 
    

  Kiskövesd egy felvidéki falu Szlo-
vákiában, a lakosainak száma csu-
pán 460 fő. Nagyon örülünk, hogy 
részt tudunk venni a III. Kövesdek 
Találkozóján. Nagyszerűen érezzük 

magunkat, sajnáljuk, hogy a polgármester asszonyunk 
nem tudott eljönni, a következő találkozóra minden-
képpen szeretne eljönni. Túl vagyunk az első napon, 
sok érdekességet megtudtunk Sopronkövesdről, tetsze-
nek a programok, különösen érdekes volt számunkra a 
kisvonatozás a faluban, na-
gyon sok mindent érin-
tettünk és rengeteg infor-
mációt kaptunk. Teljesen 
más ez a világ, mint ami 
nálunk van. Hozzánk köze-
lebb van az ukrán határ. Mi 
is nagyon igyekszünk, de 
azért látszik, hogy ez a vi-
dék nyugatiasabb. Mi is 
falusi emberek vagyunk, 
nekünk ez, amit itt láttunk, 
tapasztaltunk, közel áll a 
szívünkhöz. 

Nagy Attila polgármester 
Nagykövesd 
 

  Már 20. éve vagyok polgármester 
Nagykövesden, 2002-ben válasz-
tottak meg, azóta töretlenül dolgo-
zunk a település építésén, szépíté-
sén. A falu szlovákiai, felvidéki 

település a Bodrog-közben, egy csodálatos vidéken. Ki 
is adtunk egy könyvet erről, „Öt folyó ajándéka” cím-
mel, mert öt folyó határolja a mi kis régiónkat. A tele-
pülésnek 770 lakosa van, 98%-ban magyar ajkúak, 
mindenki beszéli a magyart. Van egy gyönyörű dom-
bunk, egy 25 hektáros tavunk, ami horgászparadicsom, 
van egy régi várromunk 1240-es évekből és egy kasté-
lyunk, amit magyar kormány segítségével tudunk majd 
felújítani. Mi nagyon jól érezzük magunkat Sopronkö-
vesden, csodálatos a vidék, rengeteg jó ötletet hal-
lottunk, láttunk. Én mindig azt mondom a kollégák-
nak, hogy elég csak nyitott szemmel járni, meghallgat-
ni a kollégák véleményét, tapasztalatait. Nagyon örülök 
az ilyen kapcsolattartó rendezvényeknek, hiszen az itt 
elhangzó ötletekből mi is tudunk profitálni, mert nem 
mindegyikhez kell sok pénz Néha elég csak az elszánt-
ság, a tenni akarás és sok jó dolog sülhet ki belőle a 
településen. A következő Kövesdek Találkozóját szeret-
nénk mi rendezni, ha a választások sikeresek lesznek. 

III. Kövesdek Találkozója 
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Balla István polgármester 
Erdőkövesd 
 
Erdőkövesd, Heves megyében, az 
északi régióban, a pétervásári járás-
ban található. Nagyon örülünk, 
hogy el tudtunk ide jönni, nagyon 
jól érezzük magunkat, nagyon ked-
ves mindenki. Bármerre megyünk a 

településen, idősek, fiatalok köszönnek, kedvesek mo-
solygósak és segítőkészek. Ez csodálatos számunkra, A 
település szép, rendezett egy kicsit jóindulatúan még 
irigykedünk is. Biztos, hogy rengeteg munka van ben-
ne, és talán az is biztos, hogy az itt élők jól érzik magu-
kat. A Kövesdek Találkozójának a programja nagyon 
színes, érdekes, tartalmas és mondanivalója van. Min-
den programon ott vagyunk, mindent megnézünk, 
amit lehet, s bizony estére már el is fáradunk. Megfi-
gyeltem, hogy a nézők is figyelik a műsort, nem alakul-
nak ki beszélgetős klikkek, akik hangoskodásukkal za-
varnák a programot. Ez egy nagyon pozitív hozzáállás.  

Herkely Károly bizottsági tag-
ként a város és a civilek képvi-
seletében 
Mezőkövesd 
 
Röviden fogalmazva: nagyon jól 
érezzük magunkat. A város mellett 
a civileket is képviseljük, a Matyó 
Kertbarát Egyesület nevében ketten 

is jöttünk. Amikor Mezőkövesden volt a Kövesdek Ta-
lálkozója, mi főztünk, mi láttuk el étellel a kedves ven-
dégeket.  

A sopronkövesdi találkozóról csak szuperlativusokban 
tudunk beszélni: kifogástalan az idő, színesek, élvezete-
sek a programok, egész napos szórakozást nyújtanak. A 
tegnap esti koncert pedig (Horváth Meggie – a szerk.) 
fergeteges volt. Nagyon jó hangulatot csináltak a fellé-
pő művészek. A település csodás, csak ezt tudjuk mon-
dani, az utcák rendezettek, tiszták és a közterületek is 
teljesen rendben vannak, szépek, ami nagyon meglepett 
bennünket. A mi városunk is nagyon szép, de bizonyos 

területeken még akadnak 
tennivalók.  
Kertbarátként különösen 
tetszett a Kazinczy család 
kertje, voltunk a megnézni a 
pünkösdi rózsakertet, és na-
gyon élveztük. Még holnap 
is visszamegyünk.  Polgár-
mester úrnak pedig csak gra-
tulálni tudunk ezért a szín-
vonalas rendezvényért és a 
szép településért 

 

A III. Kövesdek Találkozójának második napján Fő-
zőversenyt rendeztünk, amelyet a Hegylakók Főzőcsa-
pata meg is nyert. A csapat vezetője, Horváth Zsolt 
mutatta be a társaságot. „Újhermesről érkeztünk. 2019-
ben, egy baráti találkozó alkalmával döntöttük el, hogy 
alakítunk egy főzőcsapatot. Eljártunk különböző főző-
versenyekre, ahol aztán jöttek sorban a kisebb-nagyobb 
sikerek is. Voltunk halászléfőző-versenyen, vadfőző-
versenyen, általában vadételeket főzünk szívesen. Aztán 
megnyertük az első versenyünket, és elkezdtük komo-
lyan venni. Bekerültünk nagycsapatok közé, és sorra 
hoztuk el a díjakat. Ennek köszönhetően jutottunk ki 
Bécsbe is a Nemzetközi Bográcsfesztiválra, amit meg is 
nyertünk 2020-ban. Számos országos főzőversenyen is 
elindultunk, voltunk Fertődön a Barokk Főzőverse-
nyen, Berettyóújfaluban a „Tájak, Házak, Ízek Fesztivá-
lon, meg is nyertük mindkettőt. Elhoztuk a vándorku-
pát, amit azóta meg is védtünk. Tavaly egyesületté ala-
kultunk, könnyebb így a mozgás és a finanszírozás kér-

dése is.  Már támogatóink is vannak, többek között az 
önkormányzat, illetve magáncégek és vállalkozások is 
támogatnak bennünket.” 

Hermesi Hegylakók Főzőcsapata 
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Bölcsődét avattunk 

Hajasne  Güczőgi Helga  

Bő lcső devezető  

Bölcsödei hírek 

Nagy izgalommal készültünk június 17-én Sopronkö-
vesdi Zöld szív bölcsőde  avatására. Erre a napra min-
den elkészült, az épületet kitakarítottuk az ünnepségre, 
a bútorok majd csak a nyári leállás után kerülnek a 
helyükre, a gyerekeket október 1-től várjuk. Izgatottan 
vártuk a meghívott vendégeket, mindazokat, akik tá-
mogattak bennünket a bölcsőde projekt elindításában, 
mindazokat, akik részt vettek a megvalósításban, és a 
fellépőket, akik színesebbé tették az ünnepi napot. Na-
gyon sok köszönettel tartozunk az óvodásoknak, a fel-
lépő iskolás gyerekeknek és a tanáraiknak, hiszen egy 
nagyon színvonalas műsorral tették emlékezetesebbé az 
új bölcsőde avatásának pillanatait. Örültünk a fellépő 
művésznőnek, Gerbert Juditnak is, aki a dalokkal még 
meg is énekeltette a bölcsőde avatására érkező közönsé-
get. Az avatás ideje alatt végig, az Életfát néztem, hogy 
mennyi gyermek is született az elmúlt időszakban, kö-
zülük sokan már a mi bölcsődénkben nevelkedtek/
nevelkednek. Az új bölcsődénk már most nagyon nép-
szerű, ez abból is látszik, hogy a 24 fős hely foglalt és 
sokan vannak már várólistán is.  

Az új bölcsőde működési területét kiterjesztettük; 
Röjtökmuzsaj, Ebergőc, Nagycenk és Pinnye települé-
sekre is. A jelentkezők sorrendje a sopronkövesdiek, a 
működési területről jelentkezők és ha még van szabad 
hely, akkor tudnak jönni a más falvakból is a gyerekek.  

Mivel a gondozónők és a dajkák is több településről 
érkeznek, ez is egy új kihívás lesz, hogy megszokjuk 
egymást, ők megszokják a Sopronkövesdre való bejá-
rást, és kapcsolatokat alakítsanak ki a bölcsődés gyer-
mekek szüleivel.  

A bölcsőde épülete vadonatúj, így rajtunk is múlik, 
hogy milyen hangulatot teremtünk, alakítunk ki, mi-
lyen dekorációk kerülnek majd a falakra, a csoportszo-
bába. Azt szeretnénk elérni, hogy mind az ide érkező 
gyerekek, mind pedig az itt dolgozó felnőttek szép kör-
nyezetben tegyék a dolgukat. 

A régi bölcsőde sem marad üresen, az önkormányzat 
képviselőtestületének döntése alapján a könyvtár mű-
ködik majd az épületben. 
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      Óvodai hírek 

Óvodai programok - képekben 
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 Pályázat 

Sőprőnkő vesdi Nyügdi jas Egyesü let 

Mentes Győ rgy 

Lakodalmi vigadalom 

Hogy mi jött a szokásba? Lakodalom házassági szán-
dék nélkül. Ugyanis újabban mifelénk akkor is van la-
kodalom, ha épp nem akad két fiatal, aki frigyre lépne. 
Választunk egyet, és már indul is a dínom-dánom. De 
mielőtt bárki megbotránkozna ezen, és számonkérné a 
szabad akaratot, előre bocsátom, ennek a fele bizony 
tréfa. 

A Sopronkövesdi Nyugdíjas Egyesület tagjai szerint a 
legjobb mulatozási lehetőség és egyben a legtöbb gene-
rációt megmozgató esemény egy falu életében a lakoda-
lom. Ebből az elhatározásból rendeztük meg június 24-
én kis falunkban az első hagyományörző lakodalmat, 
amelyet az egyesület a Magyar Falu Program Falusi 
Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és 
feltételeinek támogatása” (2020), Civil szervezetek 
programszervezési, értékmegőrző rendezvények támo-
gatásának elnyerésére kiírt pályázat alapján valósítha-
tott meg. A rendezvény fővédnöke Barcza Attila Sopron 
és térsége országgyűlési képviselője volt. 

Miután az egyesület közhírré tétette a nagy eseményt, 
a falu apraja nagyja napokig készült a vigadalomra. A 
rendezvény a vőlegény szüleitől, testvéreitől való bú-
csúztatásával, az Alkotóházban vette kezdetét. Ezután 
vőlegényünk, ugyan erősen fogta a fejét, de elhatározá-
sában kissé sem megrendülve, rokonságával és a vőfé-
lyekkel együtt a Tájház, a lányos ház felé vette az 
irányt, hogy szíve választottját a kezére bocsájtsák. 

Nos a vőlegény nem kapta meg első szóra a kiszemelt 
lányt, hiába bizonygatta, hogy jó helyre viszi őt. Hoztak 
elé fiatalt is, tapasztaltabbat is, hátha beéri. De ugyan 
mindhiába. Vőlegényurunk csak nem adta fel. Végre 
valahára aztán, hogy hogy nem, de nagy tapsok köze-
pette, keblére ölelhette várva-várt mátkáját. Néhány 
apró finomság elfogyasztását, valamint a menyasszony 
szülői háztól, szülőktől és testvérektől való búcsúzását 

követően, a népes vendégsereg, a lakodalom helyszíné-
re a Fehér Csárdába igyekezett. Az úton nem csak ci-
gányprímás gondoskodott a jó hangulatról, hanem vő-
félyek és bátrabb lakodalmi vendégek is, akik hangos 
kiabálásokkal különböző rigmusok skandálásával törték 
meg a csendesebb perceket. Az elhaladó menetet az 
utcában élők a ház elé kiállva figyelték, akiknek a részé-
re a lakodalmi menetből, kalácsot (kalinkó), illetve pá-
linkát és bort kínáltunk.  

„Már minálunk babám, már minálunk babám…”  
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Megérkezve a Fehér Csárdába, a lábas szín előtt tá-
nyércsörrenés és falhoz támasztott seprű várta az új-
donsült arát, hogy bizonyosságot tehessen háziasságá-
ról. Miután a mátka a próbát kiállta, kezdetét vehette a 
mulatozás. A díszesen megterített asztal főhelyén az 
ifjú pár, mellettük pedig a két násznagy foglalt helyet a 
párjával. A vendégek közül is ki-ki előbb-utóbb megta-
lálta a saját helyét. Rövid pohárköszöntők, azon a gó-
lya emlegetése, hogy szálljon mihamarabb az ifjú pár 
házának kéményére, és egyéb cifrábbnál cifrább jókí-
vánságok közepette megérkezett a finom tyúkhúsleves 
is, hogy a vendégek gyomra véletlenül se maradjon 
üresen. 

 
„Az első tál ételt behoztam, hogy el ne ejtsem az 

úton, végig imádkoztam. A szakácsokkal, szakácsnék-
kal jól megfűszerszámoztattam, borssal és gyömbérrel, 
meg is sózattam. Itt van hát a finom étek, színe arany-
sárga, csiga főtt ebben, nem pediglen spárga. Szedjenek 
csak bátran, ne sajnálják ám a gazdát, vesz az majd 
Trabantot, nem pediglen Mazdát. De a levessel kérem, 
csak vessék meg az ágyat, kívánok önöknek nagyon jó 
étvágyat.”  

 
A két vőfély, Mentes György és Földesi Bendegúz 

ezekkel a szavakkal és régi szokásokat felelevenítő szó-
fordulatokkal, versekkel mulattatta a jelenlévő nászné-
pet. A meghívottak a sok jó pecsenye, sütemény, torta 
mellett, hogy mind sokáig éljenek, borral öblögethették 
a torkukat. 

A rendezvényen meglátogattak minket a Czenki 
Hársfa Néptáncegyesület tagjai is, akik színvonalas 
műsorukkal hozták meg a kedvet a tánchoz. A meny-
asszonytánc, amit a menyasszony menyecskeruhában 
táncolt, az új ember és új asszony köszöntésével, vala-

mint becsületes fáradtságos helytállásukért való hála 
kifejezésével ért véget, de a dínom-dánom kivilágos 
kivirradtig tartott, a talpalávalót a körmendi Percsák 
zenekar húzta. Bátran állíthatom, hogy jókedvből ga-
rantáltan nem volt hiány. 

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni a nászna-
gyoknak és párjaiknak, a népviseletbe öltözött koszo-
rúslányoknak, vőfélyeknek, valamint szüleiknek, a 
pintborkikérőknek, Dani Krisztinának, Galavics-
Horváth Gabriellának és valamennyi szervezőnek a 
részvételéért, szolgálatáért, hogy ily színvonalas progra-
mot tudhatunk magunk mögött. Külön köszönet illeti 
a két főszereplőt, Raffai Júliát és Raffai Benedeket, akik 
a menyasszony és vőlegény szerepét öltötték magukra a 
kedvünkért és nem utolsó sorban köszönjük a Sopron-
kövesdi Önkormányzat, a Hombár Nagycenk Kft. és 
minden önzetlen támogató anyagi hozzájárulását a ren-
dezvényhez. 

Hiszem, ha a falu generációi a mindennapokban nin-
csenek is együtt, a hagyomány erejével még mindig 
összekovácsolódhatnak, és megmutathatják összetarto-
zásukat egymás és a környezetük felé. 
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„Szedj cseresznyét a rétesbe!” 

Menyha rt Ildikő  

Ó vődavezető -helyettes 

Nyár van. Perzsel a napsugár, csak a szellő ad némi 
enyhülést a tikkasztó melegben.  

 
Gyermekkori nyarakat idézek, amikor csintalan, 

copfos kislányként a szünidőt a szabadban töltöttem. 
Nem is csak játékkal, hanem azokkal a gyermeknek 
szánt fontos feladatokkal, ami segítség volt a családnak, 
élmény nekem, és amiben ott volt a munkára szokta-
tás, a tevékeny időtöltés, a családi munkamegosztás 
szándéka. „Szedj cseresznyét a rétesbe; eredj Nagy-
apáddal a hegybe, vezesd a lovat, le ne egye a szőlőt; 
vigyél Apádnak hidegvizet a kombájnra; és ha jó leszel 
holnap kijöhetsz velem az erdőre vargányázni”. Aki 
átélte, tudja milyen boldog élmények ezek. 

A mostani nyarak másképp telnek gyermekeinknek. 
Kevés a nagyszülő, a szabadság, nincs kiskert, szőlő 
vagy abban nekik szánt munka és alkalom is csak rit-
kán, hogy maradandó természetközeli élményt szerez-
hessenek. És ez így van most már nemcsak a városi, de 
a falun élő gyermekek esetében is. Pedig a szünidő az 
élményszerzés, a kikapcsolódás és az újratöltődés ideje. 
Mikor, ha nem a nyári szünidő, a nyári csatangolások 
idején nyílik lehetőség arra, hogy megteremtsük gyer-
mekeink pozitív viszonyulását szűkebb és tágabb lakó-
helyükhöz? 

Ezért gondoltunk egy nagyot és idén ezzel a célzattal, 
két turnusban túratábort szerveztünk a település kör-
nyékére. Erdő és mezőjárások, Agghegy, Szent László 

kápolna, Meseösvény, szélkerekek, Vadászház, Pro Vil-
lage, nagylózsi kilátó szerepelnek úti céljaink között. 
Az első táboros hét a soproni kisiskolások számára már 
le is zárult. A második augusztus második hetében 
sopronkövesdi nagycsoportos óvodások és 1-2. osztá-
lyos kisgyermekek részvételével zajlik majd. A soproni 
gyermekek nem voltak idegenek számomra. Ők azok a 
kisgyermekek, akik óvodásként 3-4 éven át velem töl-
tötték ovis mindennapjaikat. Ismerve őket és családjai-
kat biztos voltam benne, hogy Sopronkövesd számos 
természeti értékével és épített környezetével felkelti 
érdeklődésüket. Így is lett.  

5 nap tartalmas időtöltés, környezettudatos személyi-
ségformálás, tiszta levegő várta a gyermekeket, megis-
merkedhettek a „Zöldszívű Sopronkövesd”-del, megta-
pasztalták, hogy kedves, barátságos emberek lakják, 
népi és helyi értékeket tisztelő gondolkodással. Prog-
ramjainkat gyalogosan és kerékpáron bonyolítottuk. 

Az első nap a viszontlátás örömét hozta. Mérhetetle-
nül boldog voltam. Ott folytattuk, ahol abbahagytuk 3, 
4, 5 évvel ezelőtt. Ebből is látszik, hogy ahhoz, hogy az 
emberi kapcsolatok maradandók legyenek, közös jó 
élmények és egymásra figyelés kell. És a gyermeki lélek 
nem felejt. Sorra idéztük a kisgyermekkor történeteit, 
kedvenc meséinket.  

 
/Folytatás a 13. oldalon/ 

Túratábor 

Avagy mire jó egy túratábor 
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Edző és rendezvényszervező 

Nagy hanga 

/Folytatás a 12. oldalról/ 
 
Aztán „mesélt” a Tájház is, hiszen sok titkot és csodát 

mutatott be Sopronkövesd múltjából a városi gyermek-
nek. A jelennel séta keretében ismerkedtünk.  

Tanultunk tájolást, aminek hasznát is vettük aznap a 
bújócska során, máskor a túrákon. A további napok is 
hasonlóan élményekben teltek.  

Bebarangoltuk a környéket, végig kerekeztük több-
ször a falut, rácsodálkoztunk fa- és kőszobrainkra, a 
mezők és erdők szépségére. Számba vettük a megújuló 
energiaforrások helyi megjelenéseit, az erdei vadállo-
mányt és helyi gyógynövények gazdagságát. Történelmi 
betekintést kaptunk az itt élt Széchenyi családról és a 
már újra fénykorukat élő, régi grófsági majorokról. 
Pénteken este kiegészült táboros kiscsapatunk és csatla-
koztak hozzánk a gyermekek szülei is.  

Az erdei túra Polgármester úr vezetésével zajlott, aki 

élőben és virtuálisan is kalauzolt bennünket. Bár a tá-
borzáró tűz a szeles időjárás miatt nem került meggyúj-
tásra, mégis szívmelengető benyomások osztódtak meg 
és bizonyították, jó volt ezeknek a gyermekeknek itt 
velünk, egy héten át Sopronkövesden.  

Azért, mert itt azt érezhették fontos az ember, a kö-
szönés mellé járó mosolygás, az egyszerű, de nagyszerű-
nek az észrevétele, a múlt, jelen és jövő éltető szimbió-
zisa. És ezért visszajönnek még családostól, hogy to-
vább éljék és élvezzék. 

Kedves Sopronkövesdiek, vegyük észre és rakjuk el 
lelkünk mélyére ugyanezt, hogy legyen miből nekünk 
is töltekeznünk a nyaralást követő dolgos hétköznapok-
ban! 

 
A helyi gyermekeket pedig ugyanilyen tartalmas idő-

töltésre várjuk augusztusban! 

Kültüra lis prőgramszervező  

Nagy Hanga vagyok, Nagylózson élek családommal. 
A győri egyetemen 2020-ban Sport- és rekreációszerve-
ző szakon szereztem diplomát. Ezt követően az aerobic 
és a tánc területeken kezdtem építeni az edzői karriere-
met. Szívügyem a sport megszerettetése gyerekkel és a 
felnőttekkel egyaránt, és az emberek ösztönzése a sza-
badidő aktív eltöltésére. Ezért is választottam az egyete-
men az edzői és rendezvényszervezői szakirányt. Az 
egyetem elvégzése után megalapítottam a saját vállalko-
zásomat, így jelenleg több településen oktatok aerobikot 
felnőtteknek, és vezetem a ,,Nagylózsi majorette” cso-
portot.   

Az idén, nyár elején értesültem arról, hogy Sopronkö-
vesden megüresedett az egyik kulturális rendezvény-
szervezői munkakör.  

Mivel a közelben élek, ezért nem is volt kérdés szá-
momra, hogy megpályázom az állást. Nagyon örülök, 
hogy felvételt nyertem és elkezdhettem itt dolgozni. 
Egész évben számos kulturális és egyéb rendezvény, 
program színesíti a falu hétköznapjait, ezért bízom ben-
ne, hogy az elkövetkezendő időszakban a munkámmal 
nagymértékben hozzá tudok majd járulni a rendezvé-
nyek sikerességéhez és a falu életének színesítéséhez.  
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Tő th Zsüzsanna 

Fura idők 

Olyan fura lett a világ. Idegen.  
A filmekből ismerős történetek 

mostanában velünk történnek, a 
korábban csak a távoli országok-
ban élő emberek életében létező 
nehézségek mára a mieink is. 

Hirtelen meg kell tanulnunk 
alkalmazkodni egy világjárvány-
hoz, amely ki tudja meddig ma-
rad velünk. Meg kell tanulnunk 
együtt élni a gondolattal, hogy 
háború van a szomszédunkban. 
Le kell gyűrni a félelmet, hogy ez 
velünk is megtörténhet. Nem sza-
bad (de kell!) arra gondolni, hogy 
Európában a 21. században sok – 
sok fiú és lány, anya és apa, test-
vér, barát hal meg, mert nem számítanak. Meg kell ol-
danunk, hogy a biztonságos és meleg otthonunkban 
legyen étel az asztalon.  

Ami néhány év óta történik velünk, arra nincs ruti-
nunk. Nekünk nem kellett még ilyen féle aggodalmakat 
és helyzeteket leküzdenünk sosem. Igen, aggódunk, 
bizonytalanok vagyunk, félünk, pánikolunk ott bent a 
szívünk mélyén. Észre sem vesszük, de emészt, rág ben-
nünket. Nem tudjuk, mit gondoljunk és hogyan csele-
kedjünk. Idegesek vagyunk, feszültségünket pedig ki 
kell adni. A közlekedésben, a kollégán, a szomszédon. 
Mindegy is, le kell vezetni. Különleges időket élünk, 
olyat, amilyet a szüleim sosem tudtak volna elképzelni. 
Én sem. Talán te sem. Senki sem. 

„All I wanna say, that they don’t realy care about us!” 
kiabálta a világ arcába Michael Jackson sok évvel ez-
előtt, igaz ő akkor a Black Lifes Matter (Számítanak a 
fekete életek) kapcsán. 

Olyan sokszor eszembe jut ez a dal, amikor azt látom, 
hogy a hatalom átgázol az embereken, és nem őket 
szolgálja.  

Hiszem, hogy minden élet számít! Mindenki élete és 
jóléte egyformán számít. Most legszívesebben én is be-
lekiabálnám a világ arcába, hogy „Csak azt akarom 

mondani, hogy ők nem igazán törődnek velünk”! Ne-
kik nem számítunk!  

Tudod, mit? Nem érdekes! Van családunk, vannak 
barátaink és szomszédaink. Vannak kollégáink, van 
klubunk és egyesületünk. Vannak kedves ismerőseink 
az utcában és a faluban. Vannak osztálytársaink és szü-
lői közösségeink. Van egy csomó idegen, akit még nem 
is ismerünk. Szerencsések vagyunk, mert számítunk 
egymásnak! 

Szólj, ha tehetek érted valamit, ha tudom, megteszem.  
Engedd meg, hogy szóljak, ha segítségre szorulok és 

segíts kérlek, ha megteheted.  
Kínáld fel a felesleges idődet, tudásodat, terményedet, 

alkotásodat, és én is felajánlom az enyémet.  
Ne hagyj a földön fekve az utcán, mert én sem foglak 

otthagyni.  
Ha rosszul szóltam, ne haragudj, lehet, hogy fáradt 

voltam.  
Ha kikanyarodtam eléd az autómmal, ne haragudj, 

rosszul mértem fel a sebességedet. 
Hibázom – nem vagyok tökéletes-, de igyekszem. 

Ahogy te is.  
 

/Fotó: Internet, Copyright (c) 2018 Andrey l./  
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„Régi kövesdiek nyomában”  

Kelemen Da vid 

Tő rte ne sz 

    Múltidéző 

Kedves Olvasók! A faluújság hasábjain 2011 októberé-
ben már szóba került a horvátok 1530 körüli betelepíté-
se. A betelepítés máig meghatározza Sopronkövesd név-
anyagát. Ugyanis a Gráczol, Kifovits, Szedenits, Csitko-
vits, Radits, Palkovics, Lipovics, Hircsics, Balics, Kriso-
nics, Horváth stb. nevek közül több még ma is haszná-
latos a településen. Milyen neveket (elsősorban család-
neveket) viseltek a horvátok betelepítése előtt élt köves-
diek? A település középkori lakóinak nevét kevés forrás, 
dokumentum őrizte meg. Paior György kövesdi job-
bágyról 1436-ban történik említés. Míg a környező tele-
pülések közül Csapod, Hegykő, Homok, Horpács, Iván, 
Lövő, Széplak és Újkér esetében rendelkezünk a XV. 
század végéről jobbágynévsorral, Kövesdről ez nem 
mondható el: ugyanis – mint zálogbirtok – nem szere-
pel Kanizsai György sárvári és kapuvári uradalmainak 
1492-es urbáriumaiban. Kanizsai László földesúr 1520 
és 1522 között vezetett számadáskönyve azonban három 
kövesdi nevet is megőrzött korunkra: Dienes Mihály 
bíró, valamint Renisch Balázs és Farkas Péter nevét. 

A koraújkori- újkori források már egy-egy névsort is 
tartalmaznak. Több nevet ismerünk Lózs 1559-es bor-
dézsmajegyzékéből, ugyanis a település határában kö-
vesdi lakosoknak is volt szőlőbirtokuk: Tot István, 
Pochja Simon özvegye, Berkes Egyed, Literatus Márton, 
Warga Bálint, Nemet András, Bwkkin Lukács, Byki Pál, 
Semberger Jakab, Semberger János, Graco (Gracho) 
Balázs, Grachio György, Lang György, Remes Bálint, 
Gombos Imre, Pwtton Bálint, Zabo Mihály, Horwat 
Márton, Kalawz János, Seker János, Thot Simon, Ko-
vach Márton. Egy 1603-as jegyzőkönyvben Szdorcz Má-
té és Ohlianovics János céhmesterek, valamint Varga 
István nevét említik. (Elképzelhető, hogy Ohlianovics 
név rövidült később Ohla és Ola, a mai írásmód szerinti 
Oláh alakra, amint a Czigonicz név Czigo-ra, majd Csi-
gó-ra.) 

Egy 1608-ban készített összeírás már 59 személy nevét 
tartalmazza, akik a következő családneveket 
(vezetékneveket) viselték: Frӱcz, Szarka, Paukouytth, 
Dragonich, Gombott, Alch, Graczoll, Czazar, 
Keffouytth, Nagy, Dorcz, Alch, Chigonich, Hemen, 
Martinouych, Keőmyues, Lossonczy, Horuatt, Posta, 
Katona, Varga, Lossonczy, Gibanych, Posgay, Szabo, 
Haydu, Soos, Gerencher, Podar, Borza, Putton, 

Symberger, Szeker, Iház, Bokon, Usuras, Tott, Kys, Ha-
rangozo, Nemett, Takach, Harazty, Kranycz, Kouach, 
Chigounych, Varga.  A névsor egyrészt a horvát betele-
pítést, másrészt a régi középkori névanyagot tükrözi. 
Magyar, német és horvát eredetű neveket egyaránt talá-
lunk közöttük. A Gráczoll testvérek (István, Balázs és 
György) záloglevelét pedig az alábbi személyek hitelesí-
tették 1653-ban: Varga György bíró, Curicz Gergöl es-
küdt, Tót György céhmester (templomi tisztségviselő), 
Mendegel Thamás, Szlávi Miklós, Podár János, Bobo-
vics Miklós, valamint Alcz Ferencz hegymester. 

Az 1715-ös országos összeírásban a következő nevek 
szerepelnek Kövesd településnél: Csigo, Olah, Hircsics, 
Szlavӱ, Mussatics, Nemeth, Horvath, Kovacs, Vargha, 
Nagy, Raczko, Filacz, Csech, Borza, Grachlin, Grof, 
Orbei (Ölbei!), Takacs, Kis, Kantor, Bausz, Marasz, 
Tömördi, Kertész, Morvaj, Malomhazj, Racz, Csupor, 
Kövér, Lencsics, Krisanics, Lepovics, Poloncsics, Balics, 
Aka.  

Az összeírás 1720. évi pontosítása és kiegészítése ha-
sonló névanyagról tesz tanúságot, bár a nevek írásmód-
jában több esetben eltérés mutatkozik, ugyanis az ösz-
szeíró személy nem minden esetben tudta helyesen leír-
ni a számára idegen hangzású neveket: Csigó, Oláh, 
Hersich, Szlávj, Musatics, Németh, Horuáth, Kovács, 
Varga (Vargha), Nagy, Ratczko, Filácz, Cseh, Bogyza, 
Graczol, Szent Gróti, Eölbey, Farkas, Kis, Kontár, Bauz, 
Rácz, Maráz, Tömördi, Kertes, Morvaj, Malomházi, 
Csupor, Kefoich, Krisanich, Csiík, Lipovics, Poloncsics, 
Balics (Ballics), Aka.  

A két összeírás azt is tanúsítja, hogy az előző század-
ban használatos nevek többsége „eltűnt”. Ennek oka 
elsősorban a Bécs ostromával kapcsolatos 1683-as török 
átvonulás, a Rákóczi-szabadságharc és az 1711–1712-es 
pestisjárvány pusztításában keresendő. A XVIII–XIX. 
századból több összeírás is rendelkezésre áll, ezek be-
mutatása azonban meghaladná jelen ismertető kereteit. 

 
 
 
Forrás: Terjedelmi okok miatt a részletes jegyzetappa-

rátus kiírása helyett készülő községtörténeti művemre 
hivatkozom: Szemelvények Sopronkövesd község múlt-
jából. Szerzői kézirat. 

A település XV–XVIII. századi névanyaga 
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 Vira gh Imre ne  Kati  

Bölcsibe, óvodába... 

ve dő nő  

Baba-Mama Klub 

Szeptember hónap hagyományosan nem csak az isko-
la, hanem az óvoda, és ma már egyre több családban a 
bölcsődekezdés ideje is. Magyarországon ugyan a csa-
ládtámogatási rendszer lehetővé teszi, hogy az édes-
anyák gyermekük 3 éves koráig otthon maradhassanak, 
de sajnos a 2 éves kor után járó Gyes összege (285 000 
Ft) önmagában nem elegendő, a legtöbb család megél-
hetéséhez. Így egyre nagyobb szükség van az 1-3 éves 
kicsik napközbeni intézményi ellátására. A bölcsőde 
leginkább akkor kerül szóba, amikor az anyának dol-
goznia kell vagy, amikor teljesen egyedül, nagyszülők-
től, családtól távol, több 3 év alatti kicsivel van otthon. 

Nagy örömünkre ebben a nevelési évben Sopronkö-
vesden a bölcsőde új, modern épületbe költözhet, így 
még több család veheti igénybe ezt a lehetőséget. 

Bármely életkorban, de ilyenkor még különösen ne-
héz az anyától, a családi fészekből való elszakadás. 
Ezért is különösen fontos a türelmes beszoktatás. Hasz-
nos lehet, ha már a beiratkozás előtt rendszeresen Baba-
Mama Klubba, játszóházba, kis csoportos foglalkozá-
sokra, játszótérre visszük a kisdedeket. Jó, ha már he-
tekkel előbb az otthoni napirendjüket a bölcsődéjéhez 
igazítjuk. Fontos, hogy a kicsi érezze az anyán a nyu-
galmat és magabiztosságot! Ebben a korban érzékeny 
receptorokkal tapogatják le az anyukájuk szorongását, 
bizonytalanságát.  Ami a családnak megnyugvást és 
biztonságot ad az válik a gyermek javára is!  A kisebb 
közöségekben szocializálódott, önállósodott gyerekek-
nek sokkal könnyebb lesz majd 3 éves korukban a na-

gyobb, komolyabb elvárásokkal bíró óvodai csoportba is 
beilleszkedni.  

Sok szülő úgy gondolja, hogy két és fél éves kor után 
már óvodára is érett a gyereke és egyből oda szeretné 
még 3 éves kora előtt vinni. A két és fél évesek életkori 
sajátossága, hogy még nem együtt játszanak, hanem 
egymás mellett, és sokszor már az is jó, ha békén hagy-
ják egymást. A minicsoportosoknak tulajdonképpen 
sok, alkalmazkodni képtelen gyerek között kell megta-
nulniuk az alkalmazkodást.  Ebben az életkorban még 
rengeteget érik, fejlődik egy kisgyermek 6 hónap alatt. 
Ma a legtöbb óvodai közösség nagy létszámú. Egy-egy 
felnőttre tizenöt vagy akár húsz gyerek is jut. Így lehe-
tetlen mindenkire akkora figyelmet fordítani, amennyit 
otthon az anyukájától, vagy egy kisebb létszámú, erre a 
korosztályra berendezkedett bölcsődei csoportban kap-
hat. Persze, mint minden területen, az óvoda kezdés 
terén is egyénileg kell dönteni. Óvodára akkor érett a 
gyerekünk, ha tud legalább rövid mondatokban beszél-
ni. Ez nem csak az óvónő számára teszi egyszerűbbé a 
dolgot, a gyereknek is nagyobb lesz a biztonságérzete. 
Elvárható, hogy az óvodás kis segítséggel önállóan öl-
tözzön, egyen, igyon, kezet mosson és legalább napköz-
ben szobatiszta legyen. Pszichés érettség terén fontos, 
hogy gyerekünk megértse, hogy a szülőtől elválás nem 
tart örökké. Bízzon abban, hogy hazaviszik. Számolni 
kell azzal is, hogy az első hónapok során sokféle kór-
okozóval találkoznak a gyerekek, Náthás, lázas, köhö-
gő, gyógyszert szedő gyereket ne vigyünk közösségbe!   

Baba-mama klub programjai 
A közösségbe még nem járó kicsiket és anyukájukat sok szeretettel várom a  Baba-Mama Klubba, minden hó-
nap első szerdáján 9.30 és 12.00 óra között.        
2022-ben a tervezett program:  

2022. augusztus 3. – Anyatejes Világnapi fehér ruhás séta  a Liliom utcától a Lurkó liget játszótérig 
2022. szeptember 7.   Sopronkövesd Alkotóház  Tervezett téma: Az internetezés veszélyei 
2022. október 5.     Sopronkövesd Alkotóház         Tervezett téma: Őszi játszóház 
2022. november 5.  Sopronkövesd új bölcsőde        Nyílt nap, mondókás foglalkozás 
2022. december 7.   Sopronkövesd Alkotóház          Várjuk a Mikulást! 
Az esetleges programváltozásról és más hasznos témákról a Nagylózs-Sopronkövesd Védőnői szolgálat Face-
book oldalon tájékozódhatnak. 
Kívánok minden családnak sok gyermekükkel közösen eltöltött, élményteli napot, mert ezekkel alapozhatjuk 
meg zökkenőmentes beilleszkedésüket a közösségekbe. 
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 Kövesdi kertész 

Kazinczy Pe ter 

kerte sz 

A gránátalma az emberiség egyik legrégebbi 
kultúrnövénye, már az ókori Egyiptomban és Rómában 
is termesztették. Piros színe és a termésében kifejlődő 
rengeteg mag miatt lett eennek a növénynek a 
gyümölcse a termékenység, a szerelem, az élet és a 
bőség szimbóluma. Ez az édenkert almája, amit a Biblia 
szerint Èva leszakít. 

Bár őshazája Dél-, Nyugat- és Közép-Ázsiában 
található, mára már Európa földközi-tengeri területein 
és Dél-Amerika melegebb vidékein is elterjedt, sőt, az 
enyhe telek miatt Közép-Európában is termeszthető. 

A növény mint jelkép, a Bibliában és a Koránban is 
többször szerepel, de megtalálhatjuk a görög és a szír 
mitológiában is. Cipruson úgy tartották, hogy Aphro-
dité ültette el ott az első gránátalmabokrokat.  Rodosz a 
szerelem szigete pedig nagy valószínűséggel az ott ma 
is dúsan tenyésző gránátalma virágáról kapta az ógörög 
nyelven rózsát jelentő nevét.  

A gránátalma mirtuszvirágúak (Myrtales) rendjébe és 
a füzényfélék (Lythraceae) családjába tartozó nem-
zetség egyik faja. Elnevezése a latin granum (mag), il-
letve az abból képzett granatus (magvas) melléknévből 
ered. Hosszú életű, akár néhány száz évig is élhet, 
őshazájában 5 m magasságot és a 3 m szélességet elérő 
bokor, de termesztés során alacsony törzsű fa is nevel-
hető belőle.  A kéreg színe vörösesbarnás, vagy szürkés 
árnyalatú, a fiatal hajtások gyakran négyágúak. Tavasz 

végén, nyár elején pompázó virágainak színe a 
világossárgától a narancsos vörösig terjed, és a 
gyümölcstermő változatai mellett vannak teltvirágú, 
magas díszítő értékkel rendelkező fajtái is. 

A gyümölcs kezdetben zöld, később narancssárga, 
teljes érésében piros színű, kinézetében egy bogyóhoz 
hasonlít, átmérője akár 10 cm is lehet. Szüretelni 
hazánkban szeptember elejétől az első fagyokig 
érdemes. A termés sokmagvú, rekeszes bogyótermés, a 
vastag héj alatt, fehér hártyákkal osztott gyümölcsben 
minden magon különállóan fejlődik a gyümölcshús. A 
magok száma a gyümölcs méretétől függően elérheti 
akár a 900 db-ot is. 

Legnagyobb százalékban K-vitamint tartalmaz, ezért 
fogyasztása segíti a véralvadást. Folsav tartalma is 
jelentős, ami fontos szerepet játszik az alapvető testi 
funkciók szabályozásában, mint a genetikai kód vagy 
az új vérsejtek előállítása. A benne található an-
tioxidánsok segítenek megelőzni a szívbetegségeket, 
csökkentik a vérnyomást, illetve ellensúlyozzák az 
öregedéssel kapcsolatos fizikai és mentális hanyatlást. 
Fogyasztása emelett támogatja az immunrendszert, 
enyhíti a gyomorpanaszokat, táplálja a hajat és a bőrt, 
segíti a szív és érrendszer optimális működését. 

Dugványozással, gyökeres tősarjak átültetésével és 
magvetéssel egyaránt könnyen szaporítható. Ezek közül 
a legsikeresebb és leggyorsabb szaporítási módszer a 

gyökeres tősarjak felhasználása. 
A gránátalma héja és a gyümölcslé 
évszázadok óta szőnyegek és fonalak 
színezőanyaga. A gyümölcs 
megfőzésével előállított fekete tinta 
jól fog papíron, ruhaanyagokon. 
  A gyümölcs és a gyümölcslé is 
világszerte elterjedt élelmiszer, de 
különösen a Földközi-tenger 
vidékén, a Közel-Keleten, 
az Amerikai Egyesült Államokban 
fogyasztják. A gyümölcshús és a 
gyümölcslé vad- és szárnyasételek, 
valamint gyümölcssaláták 
kiegészítője. Gyümölcsfagylalt, likőr, 
lekvár és sűrítmény, valamint bor és 
ecet is készíthető belőle. 
/Fotó: Internet, Pixaby/ 

A gránátalma 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9l-Amerika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rodosz_(sziget)
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93g%C3%B6r%C3%B6g_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93g%C3%B6r%C3%B6g_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mirtuszvir%C3%A1g%C3%BAak
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCz%C3%A9nyf%C3%A9l%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Latin_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9reg
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81g_(n%C3%B6v%C3%A9nyanat%C3%B3mia)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%BCm%C3%B6lcs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C5%91nyeg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fagylalt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lik%C5%91r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lekv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C5%B1r%C3%ADtm%C3%A9ny&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ecet
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Mihő cza La szlő  

  Kápolnák útján – május 28  
Két év szünet után a Napnyugat Turisztikai Egyesület 
szervezésében a répcevisi Rozália kápolnától startolt el a 
biciklis csapat. Előtte a helyi óvodások műsorát lát-
hattuk. Következett a zsirai kápolna, ahol két népvise-
letbe öltözött pár mutatta be tánctudását. Innen hamar 
Undra értünk, ahol a kápolna előtt öt pár néptáncos a 
horvát néphagyományokból adott ízelítőt. Tovább kere-
kezve a sopronhorpácsi Lédeci kápolnánál telepedtünk 
le, figyelmünket egy gitáros fiú és egy profin éneklő 
lány produkciója kötötte le. Kiderült, hogy az énekes 
lány, Tímea apukája, a kövesdi Újvári Jancsi, aki sajnos 
pár éve már elhunyt. Völcsejre érve az út menti kápol-
nát körbeállva, árokban ülve, közelről nézhettük a helyi 
énekkar műsorát. Lövőn a tekintélyes méretű temetői 
kápolna várt ránk, a közelben fiúk-lányok énekeltek a 
tiszteletünkre. Röjtökmuzsajra érve most a kanyarban 
meghúzódó kápolna volt a cél, itt egy fogadó helyen 
egy férfi olvasott humoros történeteket női gordonka 
kísérettel. Felhős időben, de eső nélkül mentünk tovább 
Ebergőcre, a kültéri útszéli kápolnánál asszonykórus 
éneke feledtette a kezdődő izomlázunkat. Peresztegen a 
a település polgármestere várt bennünket egy faluismer-
tetővel, majd a templomot is megnéztük, rajta az em-

léktáblával, hogy itt született Kisberk Imre püspök. Mi 
azt is tudjuk, hogy annak idején Kövesden lakott a 
Krespán pék házában. Peresztegről némi navigációs 
zavarral ugyan, de eljutottunk a végállomásra, Kövesdre 
a Szent László kápolnához. Itt is, mint ahogy minden 
állomáson, kalóriapótlás, szomjoltás következett, majd 
polgármesteri tájékoztató után a kövesdi citerások pen-
getése segítette az ellazulásunkat. A citerások műsorát 
követően nem maradt más hátra, mint hogy mindenki 
hazaindult, ki közelebb, ki távolabb, köszönet a kiváló 
szervezésért, a csapat magja legközelebb is itt lesz. 

Közelmúlt 

Nyári turista- és zarándokutak  

Soproni Vasutas Természetjárók − 
június 6. 
 

Stílszerűen vonattal érkeztek Sopronból a vasutas túrá-
zók, Balázsné H. Margó vezetésével kb. 20 fővel, több-
ségében hölgyek, közeledve a hetvenedik életévhez. A 
falun áthaladva az újszeri patak partját követve értek a 
Cifra hídhoz, a Meseösvény kiinduló pontjához.  
A végállomás a kápolnánál újabb látnivalókat kínált, a 
parkerdő a szobrokkal, keresztúttal, Széchenyi-kúttal, 
és a kilátás a Fertő-tavon át a pozsonyi hegyekig nagy 
tetszést aratott. Pihenőre a kis faháznál került sor, fo-
gyott a zsíros kenyér és az innivaló. Polgármesterünk 
jóvoltából mindenkinek jutott sopronkövesdi kitűző is. 
Visszafele indulva a Haladás ösvénynél leérve megnéz-
ték a Vasfüggöny-emlékhelyet.  

Az már elsőre feltűnt, hogy egy vidám, fiatalos, nagyon 
összetartó csapat látogatott Sopronkövesdre, ígéretük 
szerint ide még visszatérnek. 
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Sopronkövesden a Maderspach 
Kommandó június 18. 
 

 A „Kárpátok kommandósa” Maderspach Viktor ne-
vét viselő soproni honismereti és turista mozgalom 16 
tagja vonattal érkezett. Elsőként a Cifra híd melletti 
Kiliti Dániel hősi halált halt határőr emléktáblájánál 
emlékeztek, majd a Meseösvényen végighaladva a ká-
polna és környéke látnivalói kötötték le a figyelmüket. 
Egy rövid pihenő következett a kis faháznál, hűtött ita-
lok és a szomszéd áthajló cseresznyéje teljes felüdülést 
hoztak a tűző napsütésben, és jutott mindenki háti-
zsákjára a Sopronkövesd kitűzőből is. A csapat vezetője 
Kertész Ferenc jól felkészülten vezette tovább csapatát 
az erdőben és a Mária-képnél, az Égett fánál és a Pász-
torképnél is hiteles történetekkel szolgált. Innen az er-

dőn keresztül folytatták útjukat a sopronhorpácsi erdő-
ben megbújó emlékszoborhoz. Nem kis büszkeséggel 
mondhatjuk el, hogy egyre több turistacsoport választja 
Sopronkövesdet úti célul a visszatérés ígéretével! 

Gyalogos zarándoklat Kópházára 
július 2.  

 

Pontban déli 12 órakor indult Hegykőről a 25 fős 
zarándokcsapat a kópházi Sarlós Boldogasszony temp-
lom felszentelésének 250. évfordulójára. Fertőhomok-
Hidegség-Nagycenk érintésével érkeztünk Kópházára, 
ahol a templomban Németh Antal plébános úr minden 
zarándokcsapatot külön üdvözölt az oltár előtt. A 18 
órakor kezdődő mise előtt rózsafüzér-imádságra került 
sor. A mise kezdetére zsúfolásig megtelt a templom. A 
mise fő celebránsa Zsifkovics kismartoni püspök úr 
anyanyelvén horvátul köszöntötte a híveket, köztük a 
horvát nagykövet urat és feleségét is. A szentmise ma-
gyar nyelven folyt, a horvát nyelvű részek fordításában 
a kópházi születésű Mogyorósi Márk Ányos tihanyi 
bencés szerzetes segédkezett. A mise püspöki áldással 
zárult, minekutána szeretetvendégségre invitálta a hívő-
ket a helyi egyházközség. 

Zarándoklat a Lövői Kármelhegyi 
Boldogasszony kápolnához− júli-
us 17. 

 
Lövő és Sopronkövesd között, Völcsej irányába a főút-
ról már jól látható a szépen felújított kápolna. A lövői 
egyházközségnek köszönhetően most is vasárnap dél-
után 16 órakor került sor a búcsúi szentmisére, amelyre 
a helyieken kívül sok környékbeli hívő is ellátogatott. 
Tűző napsütésben, csaknem egy órányi gyaloglás után, 
a kövesdi zarándokcsapat is helyet kapott a kápolna 
előtt már éneklő hívek között. A szentmise fő celebrán-
sa a Rómából hazatért Mogyorósi Márk Ányos tihanyi 
bencés szerzetes volt, aki édesapja révén lövői kötődé-
sű, amúgy kópházi lakos volt. Később a mise előtt 
gyóntatást végző Gyűrű Ferenc lövői plébános úr is 
csatlakozott, besegítve az áldoztatásba, kihirdetésbe. Az 
már hagyomány, hogy a mise után pogácsával, inniva-

lóval kínálják a zarándokokat is, és az ismerősök még 
sokáig szóval tartották egymást. Hazafelé "egy gondolat 
bánt engemet", hogy egy ilyen, a keresztények összetar-
tozását elősegítő ünnepélyes vasárnapi kápolnai búcsú-
tól mi, Kövesdiek, miért lettünk megfosztva? A kápol-
na megvan hozzá… 
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Ismét Fröccsterasz az Agghegyen 

A tavalyi, elsőként megrendezett Jóbarátok Fröccste-
rasz után rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, így már 
akkor megfogalmazódott bennünk, hogy a következő 
éven ismét megszervezzük. A június 25-én megrende-
zett Meseösvény napja pedig egy kiváló alkalom volt a 
Jóbarátok Fröccsterasz újraéledésére, hiszen a terasz  
épp a Meseösvény útvonalán helyezkedik el. 

A múlt évhez hasonlóan igyekeztünk megőrizni a 
helyhez és a hely hangulatához illeszkedő dekoráció 
stílusát, de mégis szerettünk volna valami újat belevin-
ni, ami még hangulatosabbá teszi. Fényfűzéreket feszí-
tettünk ki, amelyek igazi nyári piknikhangulatot adtak a 
helynek, és így este még varázslatosabb volt fröccste-
rasz. Emellett jelentősen megnöveltük a pultunk mére-
tét és a poharak számát is, hogy a kiszolgálás sokkal 
hatékonyabb és gyorsabb legyen. 

A hangulatot a kora este a Dou Don Pedro’z gitármű-
sora fokozta szórakoztatva  a kicsiket és nagyokat. Ezt 
követően a felajánlásból készült vaddisznó pörköltet 
fogyaszthatták el a vendégek. További látványosság volt 
a két óriás fenyő megvilágítása, ami már messziről lát-
ható volt, így a faluból induló fáklyás menet könnyedén 
feltalált a fröccsteraszra, ahol már lobogó tábortűz várta 
az érkező vendégeket. Kedves visszajelzés volt egy ven-
dégünktől, hogy gyermeke a megvilágított fák fényében 
egy szív formát látott távolról. 

Nagyon jó érzés volt látni a mosolygó, nevető és be-

szélgető embereket, vagy aki csak a teraszon ülve, poha-
rát fogva gyönyörködött a tájban, ráfeledkezve egy-egy 
pörgő szélkerékre. 

Be kell vallanunk, hogy a vendégek száma felülmúlta 
várakozásainkat, aminek persze nagyon örülünk és bol-
dogsággal tölt el, hogy egy színvonalas jó hangulatú 
rendezvénnyel járulhattunk hozzá Sopronkövesd, 
amúgy is mozgalmas mindennapjaihoz. 

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki 
bármilyen formában segítette, támogatta a fröccsterasz 
sikeres működését! Külön köszönöm barátaimnak az 
önzetlen segítséget, mert nélkülük a Fröccsterasz nem 
jöhetett volna létre! 

Folytatjuk…!  

Lő vő i Gergely 

Jő bara tők Frő ccsterasz Csapata 
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Farkasne  Nyerges Andrea 

Sopronkövesd új lakói 

Hogyan lettem kövesdi? 

Bogdán Krisztián, Bogdánné 
Krumpach Linda és Bogdán Napsu-
gár 
 

Családunk a Balaton vidékéről származik. A szezoná-
lis munka helyett szerettünk volna állandó munkalehe-
tőséget találni, ezért 10 évvel ezelőtt úgy döntöttünk, 
hogy Németországban próbálunk szerencsét. Bár kislá-
nyunk még nagyon kicsi volt, amikor külföldre költöz-
tünk, mégis kicsi kora óta ő is vágyott haza Magyaror-
szágra. Különösen örülünk annak, hogy a szüleim és 
testvérem is hasonló tervekkel érkeztek a faluba, s hoz-
zánk közel építkeztek. Mi éppen 1 éve költöztünk be 
otthonunkba. A férjem autószerelőként, jómagam pe-
dig két pap házvezetőnőjeként dolgozom egy közeli 
osztrák településen. Boldogok vagyunk, hogy kislá-
nyunk hamar beilleszkedett a helyi iskolába és barátnő-
jével gyakran játszanak Lola kutyánkkal az udvaron. 
Kis közösséggé kovácsolódtunk az utcánk lakóival, hét-
végente összegyűlünk s ápoljuk baráti, családi kapcso-
latainkat. Szívesen veszünk részt a falu rendezvényein 
is. Sok élménnyel gazdagodtunk a programokon Bará-
tainkkal közösen szeretjük hallgatni a piknikestek han-
gulatos koncertjeit, élvezetüket a táj szépsége még in-
kább emeli. 

Dudás Attila, Dudás-Gál Krisztina 
és Ádám 
 

Tavaly nyáron költöztünk ide Sopronból, ahol Kriszti-
vel egy nonprofit cégnél dolgoztunk. Ádám első szüle-
tésnapját már itt ünnepelte a család, és hamarosan meg-
születik a kislányunk is. Közös vágyunk volt, hogy 
gyermekeink jó levegőn, szép környezetben és főleg 
barátságos emberek között nőjenek fel, így esett a vá-
lasztásunk Sopronkövesdre. Kilenc éve ismerkedtünk 
meg Budapesten, ahol mindkettőnk közgazdász végzett-
séget szerzett, majd Esztergomban, Kriszti szülővá-
rosában fogadtunk egymásnak örök hűséget Isten előtt. 
Ádám hozzám hasonlóan a fővárosban jött a világra, 
ugyanakkor édesanyám ágán Szakonyból elszármazott 
felmenőim is vannak. Ezúton is köszönjük a kövesdiek 
részéről eddig tapasztalt nyitottságot. Megtiszteltetésnek 
tartjuk, hogy egy olyan fontos helyi ügyet támogat-
hattunk, mint az Agghegyen felállított keresztút. 
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Az idén 2022 július 4-8. között ren-
deztük meg a hagyományos napkö-
zis citerás tábort, amelynek a helyszíne 
a korábbiaknak megfelelően most is 
a Sopronkövesdi Általános Iskola volt, 
amelyet ezúton is köszönünk a Sopro-
ni Tankerületi Központnak 
és Schweitzer Kornél igazgató úrnak. 

Idén nem csak citerások voltak, a 
tábor kiegészült a néptáncosokkal is 
Rácz Petra vezetésével, akik Ludas Ma-
tyi történetét dolgozták fel.  A tábor-
ban csaknem 70 gyermek vett részt 
nagyrészt sopronkövesdi iskolások és óvodások, de ér-
keztek a környező településekről is, Lövőről, Nagycenk-
ről, Peresztegről és Sopronból is. A tábori napirendben 
főleg az citerázásé, valamint az éneklésé volt a főszerep. 
Különböző, a képességszintnek megfelelő csoportokban 
zajlott az oktatás.  

A csoportvezetők Juhász Kitti, Bíró László, Varga Lu-
ca, Vida Brigitta, Kovács Liliána, valamint Hauser Vero-
nika segítségével a kárpátmedence különböző tájegysé-
geiről tanultak dalcsokrokat a citerások. A zene és ének 
mellett a gyerekek napjait Szalay Katalin és Orsósné 
Fodor Katalin kézműves foglalkozásokkal, Rácz Petra 
néptánccal tette színesebbé, szabadidőben pedig helyet 
kaptak a kedvelt népi játékok is, amelyeket a gyakorlott 
táborozók már maguktól kérnek. A hét lezárásaként a 
tanultakat zárókoncerten mutattuk meg a szülőknek és 
az érdeklődőknek a piactéren. Köszönjük a lehetőséget 
Fülöp Zoltán polgármester úrnak. Fantasztikus 
zárókoncertet tudhatunk magunk mögött. 

Már újra készülődünk, szervezünk, mert a Káptalan-
füredi „ottalvós” citerás táborunkat, az idősebb korosz-
tály számára augusztus 1-8. között szervezzük, amelyen 
a több mint 40 gyermek között sok sopronkövesdi isko-
lás lesz az idén is. A szintén szoros napirendben helyet 
kapnak, a citerázás és énektanulás mellett, a kézműves 
foglalkozások, játékok, táncház, retro discoval, a gyere-
kek által kedvelt fánk vacsorával, a közeli kilátóhoz való 
kirándulással és a Balatonban való fürdéssel is. Ezt a 
hetet is koncerttel zárjuk.  

A tanításban, táboroztatásban részve-
vő kollégák: Bíró László, Dudás Klára, Babos-
Zemplenszky Nóra, Babos László, Rácz Petra, Vidovits 
Ábel, Vidovitsné Baji Brigitta lesznek.  

Mindkét tábor a Csoóri Sándor Alap támogatásával 
jön létre. 

Bízunk benne, hogy jövőre újra találkozhatunk tábo-
rainkban! 

  

Hőrva th Krisztina 

Hagyományos citeratábor 

Ismerd fel! 
Az alábbi képen egy apró részlet látható egy sopronkövesdi lát-
ványosságról. Ha kitaláltad, melyik nevezetességünket ábrázolja, 
küldd el a megfejtést a kovesdihermesz@gmail.com címre, vagy 
a 30/308-6375-ös telefonszámra, legkésőbb 2022. augusztus 31-
ig. A helyes megfejtők egy ajándéksorsoláson vesznek részt. Elő-
ző játékunk szerencsés nyertese: Kovács Nikoletta, Sopron. Gra-
tulálunk! 

J
á
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k
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A Hartyándi Jenő (a Mediawawe Fesztiválként is-
mertté vált győri Nemzetközi Vizuális Művészeti Feszti-
vál egyik megálmodója és fő szervezője) ötlete alapján 
létrejött projekt próbái és első bemutatói 2021-ben kez-
dődtek Győrben. Sopronkövesden június 23-án délután 
élvezhettük a nyilvános próbát, de az igazi „eszencia”” 
az esti koncert volt. 

Az Alkotóház kertjében, a fák között kifeszített vász-
non a gyalogút képei peregtek, amelyet a mester saját 
zarándoklata során készített. A monoton gyaloglás köz-

ben megélt lelki utazásnak a Miquéu Montanaro mes-
ter irányításával csodálatosan játszó 25 fős zenekar mu-
zsikálásával lehettünk részesei. Ezen a „szakrális ösvé-
nyen” legalább 50 féle hangszer hangja csendült fel 
pontosan elmesélve az út során megjárt mélységeket és 
magasságokat. 

Megtisztelő, hogy Sopronkövesd helyszínt adhatott 
ennek a zenei és virtuális utazásnak, amely már oly sok 
színpad közönségét varázsolta el. 

Ösvényprojekt - Szakrális ösvény  

zenei és virtuális projekt Soprokövesden  

Az első Packeta átvevőhelyet 2010-ben hozták létre 
Csehországban, amely azzal a céllal jött létre, hogy meg-
könnyítse a webshopoknak a rendelések kézbesítését. A 
Packeta Hungary 2015-ben alakult meg, amelynek je-
lenleg csaknem 1000 átvevőhelye van az országban. 

Hogyan tud csomagot küldeni a Packeta segítségével? 
Először is töltse le az erre kifejlesztett alkalmazást tele-
fonjára. Ehhez minden információt megtalál a Packeta 
honlapján. Az alkalmazásba belépve kiválasztja a Cso-
magküldés gombot, majd rögzíti a csomag adatait a 
rendszerbe Végül kiválasztja az ön számára megfelelő 
kiegészítő szolgáltatásokat. Ezután vigye el a legközeleb-
bi átvevőhelyre a csomagot és helyezze el egy rekeszben. 
A csomag feladásakor a címzett értesítést kap SMS-ben 
és e-mailben. Amikor pedig a csomag megérkezik, ismét 
értesítést kap az átvétellel kapcsolatban.  

A csomag átvételére a Packeta több lehetőség is van, 
igénybe vehetjük a házhozszállítást, kézbesítést az átve-
vőhelyekre vagy átvehetjük csomagunkat Z-BOKSZ 
önkiszolgáló csomagautomatából is. A hagyományos 
átvevőhelyeken kívül a Packeta-val feladott csomagot 
átvehetjük a Z-BOX önkiszolgáló csomag automatáiból, 
amely Sopronkövesden a posta előtt található! Miután 

csomagja megérkezik a kiválasztott átvevőhelyre, egy 
jelszót kap SMS-ben és e-mailben. Ezután a csomagot 7 
napon belül veheti át.  

Az első csomagküldés újonnan regisztráltaknak csu-
pán 5 Ft-ba kerül. Annyit kell tennünk, hogy a csomag 
rögzítésekor meg kell adni az applikációban szereplő 
kódot. Ezt a kedvezményt 1 hónapig lehet igénybe ven-
ni az első csomagküldéskor. A későbbiekben 2 kategóri-
ába sorolja be a rendszer a csomagokat, méghozzá nagy-
ságuk és súlyuk alapján. A standard csomag 50x40x30 
cm, aminek a súlya maximum 5 kg lehet, ennek az ára 
990 Ft-tól indul és a csomag méretétől függ. A túlmére-
tes csomag 60x50x40 cm, aminek a súlya maximum 10 
kg, ebben az esetben pedig az ára 1990 Ft-tól indul, és 
szintén a csomag méreteihez mérten növekszik. Abban 
az esetben, ha csomagot rendelünk a kiszállítás ára a Z-
Box pontokra 550 Ft-tól indul. 

A Packeta Z_BOX automatáiból érintésmentesen le-
het átvanni a csomagokat. Az automaták, 0-24-ben üze-
melnek, gyors, sorban állás nélküli kézbesítést tesznek 
lehetővé. Az automaták védik a környezetet is, saját 
napelemből nyerik energiájukat, így nem kell áramfor-
ráshoz csatlakoztatni őket.  

Packeta csomagpont Sopronkövesden 
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A szerkesztőség a beküldött cikkeket nem őrzi meg. A beküldött anyagok nem minden esetben eredeti formában jelennek meg, a főszerkesz-
tő - terjedelemtől függően - a változtatás (a cikk szerkesztése, rövidítése) jogát fenntartja. 

Főszerkesztő:  Kalmár Erika (e-mail: kovesdihermesz@gmail.com)  Olvasószerkesztő: Tóth Zsuzsanna  
Cikkírók: Farkasné Nyerges Andrea, Fülöp Zoltán, Hajasné Guczogi Helga, Horváth Krisztina, Kazinczy Péter, Kalmár Erika, Kelemen 
Dávid, Lövői Gergely, Mentes György, Menyhárt Ildikó, Mihócza László, Nagy Hanga, Tóth Zsuzsanna, Virágh Imréné 
Fotók: Fülöp Zoltán,  Kustor Balázs, újságírói fotók, rendezvényfotók, Pixabay - szabad felhasználású 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.tonline.hu  

                

ISSN 2676-9409 Sopronkövesd - A zöldszívű falu 

Alkotóház terembérlés:  

2 órára: 3000 Ft 

fél napra: 12 500 Ft 

egy napra: 20 000 Ft 

Ajánljuk családi rendezvényekre, baráti összejövetelekre. 

Érdeklődjön hétköznap 8.00 és 16.00 óra között Nagy Hangá-
nál a +36 30 308 6375-os telefonszámon 

Nem tudja vendégeit hol elszállásolni? 

Gondoljon az Alkotóházra 5000 Ft/fő/éj vagy a kotecsi Ven-
dégházra! 30 000 Ft/nap. 

Érdeklődni lehet hétköznap 8.00 és 16.00 óra között  

Nagy Hangánál a +36 30 308 6375-os telefonszámon. 

 
(törölköző felár 500 Ft/fő) 

 

 

 Sopronkövesdi Polgárőr Egyesület 

 Maráz Zoltán elnök 
 

                     Telefon: +36 30 997 5305 
                     e-mail: kovesdpolgaror9483@gmail.com 

 

Szőlőterület eladó az Agghegyen! 

Fülöp Zoltán +36 30 940 5165 

Figyelem, figyelem!  
 

Közhírré tétetik! 
 

Piros zománcos fazék, vájling, lábos, edény kereste-
tik! Kicsi vagy nagy, ütött vagy kopott, sikér vagy 
mély szívesen fogadjuk, a hozzávaló méretes fa és 
merítőkanállal együtt. És ha lenne jó szívű, adakozó 
gazda egy kisebb zsák terménnyel, akkor a KÖN na-
pok alatt akkora főzőcskézést csaphatnánk, hogy min-
den Tájházba tévedt kisKuktának fülig érne a szája.  

És ki ne szeretne boldog és tevékeny gyermekeket 
látni?  

Akik főzőcskéznek kukoricából, napraforgóból, bú-
zából, babból, rozsból és mindenből, ami csak mag-
tárban, kamrában akad. Akik szórnak és mernek, ka-
varnak és öntenek. És ha még kétkarú mérleget is 
kapnának méricskélhetnének is.   

Ehhez az élményfőzőcskézéshez a terményeket és a 
háztartási eszközöket 2022. szeptember 03-án, szom-
baton 900- 1500között a Tájházban (Skövesd, Rákóczi 
u. és szívesen adja .) gyűjtjük. Kérünk mindenkit, 
hogy akinek bármilye van ehhez a játékhoz és szíve-
sen adja, hozza el. 

Hálásak leszünk érte!  

A szervezők nevében: Menyhárt Ildikó 

Gyerekkori játékok 
 

Kinek-kinek a kedvence a KÖN-ön 

 
A Sopronkövesdi Zöld Szív Bölcsőde a lakosság se-

gítségét kéri a 2022. szeptemben 17-18-án, a KÖN 
rendezvényen bemutatkozó „Legkedvesebb játékom 
kiállításhoz!”  

Kérjük, amennyiben van otthon olyan gyermekkori 
játéka szüleinél, nagyszüleinél, amit szívesen kölcsö-
nözne és bemutatható lenne egy kiállítás keretében, 
juttassa el hozzánk 2022. szeptember 14-ig a sopron-
kövesdi bölcsődébe.  Köszönjük!   

A szervezők nevében:   
Hajasné Guczogi Helga 
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