
Kedves Olvasó! 

AggAggAgg---hegyalja hegyalja hegyalja    

Önkormányzati hírek 

MOZAIK
MOZAIK
MOZAIK   

Az Agg-hegyalja Mozaik önkormányzatnak fenntartott 
részén szeretettel köszönti a kedves olvasót Fülöp Zoltán 
polgármester és Antal Istvánné jegyző. 
A jegyző a lapszámokban, az elmúlt időszakban született 
helyi rendeletekről, intézkedésekről kívánja Önöket  
tájékoztatni, valamint korábbi  rendeletekről,  
jogszabályokról kíván tájékoztatni, amelyek valamilyen  
szempontból aktuálisak, érdeklődésre tarthatnak számot. 
Polgármesterként szeretném folyamatosan tájékoztatni 
Önöket településünk önkormányzati és egyéb szervezésű 
eseményeiről, valamint a jövőbeni programtervekről. 
Ugyancsak itt kapnának helyet, falunk, közösségünk 
megvalósult fejlesztései, jövőbeni céljai. 

Fontosabb rendeletek, határozatok a helyhatósági választások óta: 
1. A képviselő testület döntése alapján az engedély nélküli házalás 
tiltott a településünkön. A  tiltást jelző táblák  falu végi kihelyezésétől 
kezdve jelezni lehet az önkormányzati hirdetőtáblákon  
feltüntetett körzeti megbízott rendőröknek vagy az önkormányzatnak 
a házalókat, illetve tájékoztatást lehet kérni konkrét  
személyekre vonatkozóan, hogy a bemutatott alkalmi engedélyük 
valós-e. A rendőrök tájékoztatása szerint az engedély nélküli  
házalók áruját elkobozzák. Az intézkedés után az engedély nélküli 
házalókkal kapcsolatban a falu jegyzője jár el. 
2. A havat a saját portája előtt köteles mindenki eltakarítani, és a 
csúszásmentesítést végezni. Aki ezt nem hatja végre, a jegyző  
bírsággal sújthatja. 
3. A horgásztavon a csúszkálás, korcsolyázás csak saját felelősségre 
végezhető! Minimum 15 cm-s jégvastagság szükséges hozzá. 

    Sopronkövesd első hírújságját tartja kezében, 
amely azért született meg, hogy tájékoztassa Önt a 
falu életének eseményeiről, programjairól.  
A bal oldalon olvasható vers - Vargáné Bánfi  
Tünde tollából - remekül összefoglalja, miről is lesz 
szó e lap hasábjain.  
Igyekeztünk egy színes, sokrétű, sokféle témát  
érintő újságot összeállítani Sopronkövesdről,  
Sopronkövesdnek és a falu iránt érdeklődőknek.  
E sokszínűségre való törekvés adta az ihletet a  
névválasztáshoz is: Mozaik. A cím első részét  
pedig - talán mondanunk sem kell - a falu felett  
elterülő gyümölcsösöknek és szántóföldeknek  
otthont adó Agg-hegy neve után választottuk.     
    Az újság ingyenes, kéthavonta jelenik meg nyolc 
oldal terjedelemben. A benne olvasható rovatok a 
faluközösséget érintő témaköröket járják körül;  
beszámolnak az intézmények - önkormányzat,  
óvoda, családi napközi, iskola - tevékenységéről, a  
faluban működő egyesületek életéről; helyet adnak a 
kultúrának, a kikapcsolódásnak és hasznos tippeket 
szolgáltatnak a kertészkedés, a sütés-főzés, a testi és 
lelki egészség területén.  
A lap jelenleg 22 ember munkája, akik örömmel 
vállalkoztak arra, hogy szabadidejük egy részét a 
közösség javára fordítsák. Az Agg-hegyalja Mozaik 
létrehozása valamennyi szerkesztő részéről  
társadalmi munka, anyagi juttatás nem illeti őket.  
A lap egyetlen megmutatkozó anyagi költsége annak  
fizikai előállítása, vagyis a nyomdaköltség, melyet az 
önkormányzat finanszíroz.  
Az Agg-hegyalja Mozaik PLUSZ a buzgó szerkesztői 
munka, a sok mondanivaló és értékes témafelvetések 
eredménye, melynek folytán nem sikerült betartani 

Üzenet Olvasóinknak  

 

Agg-hegyalja Mozaik 
köszönti Olvasóit! 

Lelkes csapat  
ügyel arra, 

hogy Ön a híreket 
megkapja. 

Szó lesz benne  
közéletről, 

kicsikről és idősekről. 
Vallás, sportok,  
klubok, túra, 
helytörténet  
és kultúra. 

Fogadják hát  
szeretettel, 
lapozgassák  
jó szívvel! 

S együtt fújjuk  
majd nótát: 

„Sopronkövesd  
megér egy próbát!” 

 
  

                   Vargáné  
             Bánfi Tünde 

a nyolc oldalas terjedelmet. Ez a kis kulturális 
„melléklet” minden lapszámhoz támogatás  
eredményeképp valósulhat meg. Jelen szám  
esetében a PLUSZ-t az Autoliv Kft. sokszorosította, 
az ő támogatásukkal valósult meg. Köszönet érte!  
A következő, áprilisban megjelenő lap mellékleté-
hez is keressük a támogatást, hogy néprajzi és a 
múltat idéző rovataink, illetve a „Csodabogarak” 
továbbra is eljuthassanak az olvasóközönséghez.  
    A faluújság létrehozásával nem csak a  
tájékoztatás a célunk. Abban a reményben kezdtük 
meg a közös munkát, hogy e lap sorai közelebb 
hozzák, megmutassák az intézményi- és kulturális 
élet lehetőségeit községünkben, gondolatokat  
ébresszenek, melyek a jövőben talán az egész  
közösség javát szolgálhatják. A közösségformálás 
egyfajta módját látjuk benne, amely csak interaktív 
módon jöhet létre. Nem egyoldalú tájékoztatást 
kívánunk nyújtani, hanem egy „élő párbeszédet” 
megvalósítani, ezért várjuk észrevételeiket, javasla-
taikat, építő kritikáikat az újsággal kapcsolatban. 
A lappal, rovatokkal kapcsolatos ötleteiket írásos 
formában bedobhatják az „ötlet-dobozba”, mely az 
önkormányzat épületének földszintjén van  
kihelyezve, illetve e-mailben is elküldhetik a 
kovesdihermesz@gmail.com címre. Újságunk a falu 
honlapján, elektronikus formában is elérhető lesz, 
így ott is  lehetőség nyílik majd a véleményformá-
lásra. Ne feledjék az apróhirdetés feladásának lehe-
tőségét sem, amely mindenki számára ingyenes. 
    Bízva abban, hogy lapunk valamennyi  
olvasónknak tartogat valami érdekeset, esetleg 
hasznosat, jó olvasást, kellemes perceket kívánok!  
                                                        Gróf Judit  
                                                        főszerkesztő 

I. évfolyam, I. szám 2011. február Sopronkövesdről Sopronkövesdnek. 
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Az elmúlt időszak kulturális  eseményei: 
Elsőként is köszönet a Mikulás érkezését megszervezőknek, 
és „Lajos” Mikulás beugrásának. Nélküle csak a krampuszt 
tudta volna hozni a lovaskocsi. 
 Karácsony előtt itt járt falunkban Erdélyből, Koltó 
település polgármestere, feleségével és barátaival.  
Március 15-én mi is meglátogatjuk őket, konkrét javaslatok-
kal indulunk: iskolások, fiatalok csereüdültetésével,  
kulturális együttműködéssel kapcsolatban. Bízom benne, 
hogy fokozatosan megvalósíthatunk egy testvér-települési  
kapcsolatot, melyben hatalmas lehetőségek rejlenek mindkét 
falu számára. Ha valaki gondolkozna honnan ismerős neki 
Koltó, segítek. Itt töltötte Petőfi a mézesheteit, itt írta  
legszebb szerelmes verseit. 
   Ezúton is köszönet annak a nagycenki vállalkozónak, aki 
ingyenes fenyőket ajánlott fel  a rászorulóknak, a Mikulás 
szervezői ezt még megédesítették egy kis szaloncukorral. 
Úgy gondolom, elfogultság nélkül kijelenthető, hogy az idei 
évben meghirdetett „Kövesdi karácsony” programjai számos 
olyan lehetőséget biztosítottak, amellyel az ünnepvárás meg-
hittebbé, maradandóbbá vált, mind a sopronkövesdiek, 
mind a vendég résztvevők számára. 
Elsőként a soproni Sonitus Scarbantiae kórus varázsolt el 
bennünket az ünnepek során először. Őket gyermekek is 
elkísérték, akiknek csengettyűs dallamai könnyet csaltak 
sokunk szemébe. 
A kórus még iszogatta a megérdemelt forralt borát, amikor 
139 (!), résztvevővel elindult a második „Holdfény-túra”. 
Csodálatos látvány fogadott, amikor a sor elejéről  
visszatekintve, kanyargott a túrázók sora, sokak kezében 
imbolygó fényekkel, mindez holdvilágban, friss hóban és a 
szélcsendben. Csak remélhetjük, hogy lesz még ilyen ideális 
túránk! 
Felemelő volt a Mária-képnél  felhangzó magyar Himnusz. 
Mind a túra során mind azt követően a Csárda udvaron, 
öröm volt látni a sok vidám arcot, a barátkozást és az  
egymásra figyelést. 2011. év karácsonya előtti szombaton 
ismét megpróbáljuk! 
A másnap esti templomi koncert is felejthetetlen…  
A Kobzos együttes  szakrális népzenéjét még órákig  
hallgattuk volna a csak gyertyákkal és mécsesekkel  
kivilágított templomban. 
 A december 21-i falukarácsonyon is nagy volt  
érdeklődést. Az iskola tornaterme zsúfolásig megtelt.  
Köszönet a szép műsorért! Az ünnepség után elfogyasztott 
100 liter forralt bor és a 70 liter kakaó alapján a létszámra 
vonatkozóan mindenkinek egyéni becslést javaslok!  
Árusainknál nagy volt az érdeklődés és nagyon szép  
dolgokhoz juthattunk, olcsón. Érdemes folytatni! 
Remélem, hogy mindenkinek tetszett a karácsonyi díszkivi-
lágítás, melynek fényei most gyulladtak ki először. 
 A szilveszter sem sikerült szokványosra. Az üresen álló 
laktanyában kb. száz fő köszöntötte együtt az új évet. Töb-
ben a  hely szelleméhez igazodva különféle egyenruhákban. 
Jó volt, hogy újév napján spontán módon többen is  
összejöttünk, koccintottunk a jó levegőn a Kotecsben. El is 
neveztük az eseményt újévi sétának, és reméljük  
hagyomány lesz belőle! 

Egyéb közösségi, önkormányzati hírek: 
 Megalakult a Sopronkövesdi Nyugdíjas Egyesület. 

Tervezett és már megvalósított eseményeikkel sokat 
segíthetnek a falu nyugdíjasainak az értelmes  
időtöltésben, közösségi érzésük erősítésében,  
érdekvédelmében. Sikereket, sok közös élményt  
kívánunk nekik! 

 Az ősz folyamán a Labdarúgó Club sikeres vasgyűj-
tést szervezett. A bevétel a működési költségeik  
finanszírozását segíti. Sajnos illetéktelen átutazók is 
dézsmálták a kihelyezett vasat. A tavaszi gyűjtésnél 
ezt a problémát is igyekszünk megoldani. 

 Nyert a kövesdi homokbányában működő illegális 
hulladéklerakó rekultivációjára beadott pályázat. A 
tavasz során várhatóan megkezdik a munkát. 

 Munkálatokat végeztettünk a kotecsi, mart aszfaltos 
út mentén a vízelvezetés megoldása céljából. 

 Elindult a „Segély helyett 2 nap munkát”  
programunk. Ennek értelmében a munkaképes  
rászorulóknak az eddig jellemzően osztott segéllyel 
egyenértékű munkát biztosítunk. Ez így nem  
megalázó és hasznos is a falu számára. 

 Elhelyezésre került Balics Györgyné Kossuth Lajos u. 
30. szám alatti boltjának udvarában egy használt 
háztartási étolaj gyűjtő tartály, kísérleti jelleggel, 
valamint felállításra került a Tűzoltószertárnál egy 
komplett szelektív hulladékgyűjtő sziget. Kérem, 
használják őket! 

 Elindultak a pályázat előkészítések, egyeztetések egy 
játszótér és egy közösségi ház megvalósítása céljából, 
szakemberrel felmértük a falu zöldfelületeinek  
állapotát. 

 Szerződést kötöttünk egy helyi vállalkozóval a  
mellékutak hóeltakarítására.  

 Ez év január elsejétől 2 fő falugondnok került  
alkalmazásra 6-6 órában, rugalmas munkaidőben.  
Reményeink szerint ez mind az faluképen, mind az 
önkormányzati intézményeken működtetésében  
sokat fog javítani. 

                                                             Fülöp Zoltán 

Falu-logo pályázat ! 
 

Sopronkövesd község önkormányzata pályázatot hirdet egy 
falu logo  elkészítésére. A logót a kövesdi kiadványokon 
(prospektus, plakát, újság), reklámanyagokon és egyéb 
falunkat népszerűsítő helyen kívánjuk szerepeltetni. 
Elvárások: a logo papír alapú, nyomtatható legyen. 
A pályázatokat március 05-ig lehet eljutatni a  
polgármesteri hivatalba jeligével ellátott borítékban. Egy 
másik, az anyagtól elkülönített, lezárt borítékban kérjük a 
pályázó tüntesse fel nevét, címét, s a választott jeligéjét, 
mellyel pályázatát ellátta.  
Elbírálás: március hónapban. 
A nyertes másodmagával egy hétvégét  
tölthet el Zsirán a Napvirág-Házban.  
2 éjszaka reggelivel valamint,  
kedvezményt kap a locsmándi  
fürdőbelépő árából.  

www.napviraghaz.hu 
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„Sokat adhatunk  
az óvodás 
gyermekeknek. 
Sokat is kell  
adnunk. Ki kell 
tárnunk előtte a 
szépséges világ  
kapuját, hadd  
csodálkozzék rajta, 
s bátrabb léptekkel 
kell elindítanunk 
felfedező útján.”   
                    (Iványi Gergely)   

 

   Óvodánk a 2010/11-es nevelési évtől ismét kétcsoportossá 
szerveződött, köszönhetően a megnövekedett gyermeklét-
számnak. A csoportokat barátságos erdei állatokról neveztük 
el, így kapták a Maci és a Süni csoportneveket. 
   A Maci csoportba (részben osztott nagycsoportban)  
18 gyermek jár. Hatan nagycsoportos korúak, ők  
szeptemberben a helyi iskolában kezdik meg tanulmányaikat. 
2 fő óvodapedagógus foglalkozik a Maci csoportos  
gyerekekkel havi váltásban: Egyházi Istvánné (Marika néni) 
és Farkas Mihályné (Márti néni). Mindketten több, mint 30 
éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek. Munkájukat Takács 
Frigyesné (Ibolya néni) szakképzett dajka segíti, aki szintén 
már több éve dolgozik velük. 

2 fő óvodapedagógus foglalkozik a Süni csoportos gyerekekkel 
heti váltásban: Egyházi Mónika és Horváth-Pálla Barbara. 
Mónika több éves bábszínészi és szakmai gyakorlattal,  
Barbara több, mint 5 éves szakmai gyakorlattal és  
gyógypedagógusi szakképzettséggel is rendelkezik.  
Munkájukat Horváth Katalin szakképzett dajka segíti. 
   Nevelési alapelvünk, hogy családias környezetben,  
kiegyensúlyozott, életvidám, a világra nyitott gyermekeket 
neveljünk. Nevelőmunkánk során az óvodai élet szokásaira, 
hagyományaira, értékrendjére építve, sokszínű, változatos 
tevékenységeket biztosítunk minden gyerek számára, előtérbe 
helyezve a mikrocsoportos foglalkozásokat. 
Különös figyelmet szentelünk a sajátos nevelési igényű  
gyerekekre, hogy eltérő ütemű fejlődésük, az egyéni  
foglalkozások által biztosítva legyen. 
Fontosnak tartjuk óvodás korban, a szabad játék kiemelkedő 
szerepét, a mindennapi mozgást, a tudatos természetszeretetet, 
valamint az ének-zene és a mesevilág lélekformáló erejét. 
Ezen cikkünket bemutatkozásnak szánjuk, következő  
írásainkban szeretnénk az óvodánk mindennapjairól, jeles 
ünnepekről, szokásainkról beszámolni, ezzel még átfogóbb 
képet kívánunk nyújtani a kisgyermekes családoknak,  
valamint a falu lakóinak. 

Egyházi Istvánné, Farkas Mihályné,  
Egyházi Mónika, Horváth-Pálla Barbara  

    A Sopronkövesdi Családi Napközi 2010. május 17-én nyitotta meg kapuit 2-3 év közötti gyermekek részére. 
A családi napközi olyan gyermekjóléti szolgáltatás, ahol egy gondozó-nevelőnő maximum 5 kisgyermeket fogadhat, akár a saját 
otthonában is. Ha az állami támogatás mellett a fenntartó nem tudja egészében vállalni a működtetési költségeket, akkor a  
szülőknek magasabb térítési díjat kell fizetniük. Községünk önkormányzata a szülői igényekhez igazodva 2011. január 1-től havi  
körülbelül 6000 forintra (35Ft/óra) csökkentette a térítési díjat. 
Sopronkövesden a családi napközi az óvoda épületében található, az erre a célra átalakított csoportszobában. A gondozási -nevelési 
feladatokat én, Raffainé Bíró Veronika látom el. Végzettségem német nemzetiségi óvodapedagógus, pedagógiai terapeuta. A 2-3 
éves gyermekekkel kapcsolatosan folyamatosan bővítem ismereteimet; mindemellett két kisgyermek édesanyja is vagyok. 
Miért jó hozzánk járni? 

Sok szeretettel várunk közénk minden két és három év közötti gyermeket! A családi napközi termében minden hónap utolsó  
csütörtökén Virágh Imréné Kati védőnővel együtt várjuk a 3 éves kor alatti gyermekeket szüleikkel a Sopronkövesdi Baba - Mama 
Klubba. Ilyenkor az éppen aktuális ünnepekhez kapcsolódóan a gyerekeknek játszóházat tartunk. Az anyukák   védőnői tanácso-
kat  kérhetnek, illetve lehetőséget biztosítunk tapasztalatcserére, beszélgetésre, ismerkedésre egymással és a családi napközive l.  
A következő alkalom február 24-én lesz, ahova minden anyukát és gyermeket szeretettel várunk a baba-mama farsangra! 
    A családi napközi rovatában az elkövetkezendő számokban az aktuális eseményeken kívül a 0-3 éves korú gyermekek nevelésé-
vel kapcsolatos témákról olvashatnak. Témáink a következők: A táplálkozás fontossága a születéstől kezdődően, Mindennapi élet a 
babával, Büntetés- engedékenység- fegyelmezés, Dac-korszak, hiszti, A játék. 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a falu lakosságának, akik az elmúlt évi karácsonyi vásár alkalmával támogattak minket, 
továbbá azoknak, akik tárgyi vagy pénzbeli segítséget nyújtottak. 
                                Raffainé Bíró Veronika 

 Szeretetteljes, derűs, családias légkör. 
 Az életkori sajátosságoknak megfelelő 

tevékenységek (elsősorban játék,  
mozgás mondókázás, mesélés, éneklés, 
„festés-mázolás”). 

 Személyre szabott, egyéni bánásmód.     
 Zökkenő-mentesebb óvodai beszokta-

tás. 

 Orvosilag alátámasztott tény, hogy 
a kisebb létszámú csoportokban 
kevesebbszer fordulnak elő légúti 
megbetegedések. 

Mindennap i  é l e t ünk  r é s ze  a  
szobatisztaságra nevelés, a kulturált 
étkezési szokások kialakítása, a közös-
ségbe való beilleszkedés, a normákhoz 
való igazodás elsajátítása a családi  
neveléssel párhuzamosan. 

Óvodai élet 

Sopronkövesdi Családi Napközi és Baba-mama klub 



Az olvasás éve 

Ez a tanév iskolánkban 
az olvasás éve.  aaaaaaa 
Tanáraink azt szeretnék, 
ha sokat olvasnánk, 
ezért minden hónapban 
érdekes programokat szerveznek nekünk.  
Első alkalommal Balogh József költő volt a  
vendégünk. Nagyon sokat mesélt a könyvekről, arról, 
hogy ő hogyan kezdett el olvasni. Együtt elolvasta 
velünk; Lázár Ervin: A nyúl, mint tolmács című  
novelláját. Meghívta Tuczai Imrénét, Rózsi nénit, aki 
itt él Kövesden és a nagynénje. Rózsi néni  
Fekete István írásait ajánlotta. Balogh Józsefről azt is 
tudni kell, hogy ő a Lord együttes szövegírója, így 
zenét is hallgattunk. 
  Mónika óvó néni és Barbi óvó néni mesélt nekünk. 
Judit tanár néni indiánregényeket ajánlott olvasásra. 
Izgatottan várjuk a következő „olvasós” délutánt! 
                                                                                   

   

Jobb adni, mint kapni 
Beszélgetés Rákóczi Márk  

3. osztályos tanulóval 

Karácsony táján az emberek többet beszélnek 
a szeretetről, a segítségadásról. Így történt ez 
a 3. osztályban is, ahol a gyerekek osztályfő-

nökükkel beszélgettek arról, hogy ki mit készít szeretteinek karácsonyra.  
Piroska néni beszélt arról is, hogy nem minden családnak van pénze 
arra, hogy ajándékot vegyen, és vannak olyan gyerekek is, akik nem 
kapnak játékot.  
Rákóczi Márk, aki szintén ebbe az osztályba jár, nagyon elgondolkozott 
a hallottakon, és elhatározta, hogy segíteni fog. 

- Márk, meséld el, miért akartál ajándékot vinni  
  idegen gyerekeknek? 
- Azt akartam, hogy nekik is boldog karácsonyuk legyen. 
- Mi történt aztán, hogy ezt elhatároztad? 
- Elmondtam anyukámnak és a testvéremnek, Biankának,  
  akik mindenben segítettek. 
- Honnan tudtad, hogy hova vidd a csomagokat? 
- Anyukám szólt a védő néninek, ő mondta, hogy kinek van  
  szüksége az ajándékra. 
- Mi volt a csomagokban? 
- Csoki, könyv, játék. 
- Kikhez vittétek el az ajándékcsomagokat? 
- A védő nénivel voltunk Nagylózson egy, majd Sopronkövesden  
  három családnál. 
- Nagyon meglepődtek, akiket megajándékoztam, de nagyon  
  boldogok voltak. Én is örültem, hogy örömet szerezhettem! 
- Tervezed-e Márk, hogy jövőre is elmész hozzájuk, és  
   ajándékot viszel?  
- Persze, de jövőre előbb kezdem az ajándékok gyűjtését, így még 
  több gyereknek szerezhetek örömet. 

Azért írtam le ezt a történetet, hogy bebizonyítsam, a gyerekek  
számára is jobb adni, mint kapni. Aki szeretne, jövőre csatlakozhat 
Márkhoz. 

Egyházi Zsófia 7. osztály 

Karácsony az iskolában 
  Iskolánkban hagyomány, hogy  
megemlékezünk Jézus születéséről. 
Ebben az évben is lázasan készül-
tünk az ünnepségre. 
  A gyertyagyújtás és a pásztorjáték 
után A kisherceg című regény  
előadásával szereztünk örömet az 
iskola diákjainak és a vendégeknek.  
A kisherceg szerepében Németh Áronnak és Németh Dominikának 
tapsolhatott a közönség. Az énekkarosok dalokkal színesítették az 
előadást. Iskolánk volt diákja, Németh Bence, gitárral kísérte az 
énekkart. 
  A mostani diákok mellett szerepelt még a műsorban volt  
diákjaink közül Dani Krisztina, Raffai Katalin és Raffai Péter. 
Saint-Exupery örökérvényű gondolatával kívántunk mindenkinek 
boldog karácsonyt: „Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán  
lényeges, az a szemnek láthatatlan.” 
                                                               Vincze Judit 8. osztály 

SULI HÍREK 

Milyen a jó iskola?  

Ahol a gyerekek jól érzik magukat; ahol biztonság-
ban vannak; ahova szívesen járnak; ahol a tanulás 
mellett figyelnek személyiségük fejlődésére, ahol 
gyerekek lehetnek. A jó iskola értéket őriz és  
értéket közvetít. Reményeim szerint, ilyen a mi 
iskolánk. 
  Alapvető feladatunk a műveltségi anyag átadása, a 
tanulók készségének és képességének fejlesztése. 
Hiszem, hogy minden tanóra fontos, minden  
tanórán kívüli tevékenység élménnyé, és továbbélő 
emlékké válik a későbbiekben. 
  Az ÚJSÁGBAN beszámolunk majd az iskolai élet 
különböző területeiről. Ebben a számban a  
gyerekek által írt cikkek az értékek őrzéséről  
szólnak. Szeretettel ajánlom! 
  Az elkövetkezendő két hónap legfontosabb  
eseményei között szerepel a farsangi bál, a 24 órás  
kosármeccs, a leendő elsősök fogadása, a március 
15-i megemlékezés. Folytatónak az „olvasás éve”  
programjai is. 
  Egy tervezett programunkról kiemelten szeretnék 
szólni. Egy társadalmat – egy közösséget – az  
minősít igazán, hogy hogyan bánik a gyerekkel, az 
idősekkel, a fogyatékkal élőkkel. Fontos feladatnak 
tekintjük, hogy tanulóink elfogadják a „másságot”, 
segíteni tudjanak. Februárban – a pontos időpont 
még egyeztetés alatt – előadást tart iskolákban a 
Komisz integrált színtársulat; bemutatják A padlás 
című musicalt. Az előadás egyedisége, hogy „ép” 
színészek és fogyatékkal élők a szereplők. Az  
előadás bevétele természetesen a színtársulaté.  
A környező falvakban nagy sikerrel szerepelt már a 
társulat. Szeretettel várunk mindenki! 
                                                                                                                           
           Szőke Katalin 
                                                  igazgató  

                                                    
Csigó Péter 6. osztály 

4  



5  
A Sopronkövesdi Nyugdíjasok Egyesületének rovata 

A Kövirózsa Kulturális Egyesület hírei 
Egyesületünk köszönti az Olvasót!  

 

Nagy örömünkre szolgál, hogy jelen 
lehetünk az első közösségi hírújságban, 
nagyon vártuk megjelenését és a  
lehetőséget a bemutatkozásra! 
Bizonyára senki nem vitatja a  
közösségek fontosságát az emberek 
életében, mi is igazoljuk ezt. Több 

mint egy évtizede, hogy sokunk életében szerepet játszik ez a csapat 
és bátran mondhatjuk, pozitív módon változtatta meg életünket,  
társainkhoz és önmagunkhoz való viszonyunkat. Higgyék el remek 
dolog egy jó fej társasághoz tartozni, megismerni őket és a szemük-
ben saját magunkat. Tanulási lehetőség, mellyel az évek folyamán  
több-kevesebb sikerrel megtanulunk élni.  Azon túl barátkozunk saját  
magunkkal és képességeinkkel. 
Amikor a kövesdi iskola udvarán Zsófi tanító néni megkérdezte  
Szalay Katát, hogy volna-e kedve néptáncórákat adni a gyerkőcök-
nek, mert hát az mennyire jó lenne, mentorunk nem is tudott  
mással, mint igennel válaszolni. Egyrészt megtisztelte a kérés,  
másrészt roppantmód megörült ama fölfedezésének, hogy a szülők 
közül többeket ismer.  
Az első bálunkat 2001-ben rendeztük hagyományteremtő céllal és ez 
a szép esemény az óta is jelen van a falu életében minden májusban, 
reméljük, egyre többeket vonz és sikerül örömet szerezni véle!  
Aztán már kevés volt a tánc, kellett zenekar és kórus a szép népdalok 
tolmácsolásához. Ezen körök 2002 évben alakultak meg Kurucz  
Attila vezetésével, aki egészen 2007-ig látta el ezt a nemes feladatot.  
Helyébe ez évtől Horváth Krisztina lépett és nagy szeretettel, sikerek-
kel vezeti azóta is a népdal és citerakört! Köszönjük mindhármójuk 
értékes munkáját!  
Szintén 2002-ben alakult meg a Kövirózsa negyedik bástyája a na-
gyon lelkes Nagymamákat összehozó hímző kör. Szalayné Rózsa 
Katalin vezetésével. Számtalan viseletünk hordozza kezük munkáját!  
 
 

Hála és köszönet érte! Templomunk számára is  
készítenek hímzéseket, valamint kiállításokat szerveznek 
munkáikból. Ezúton is kívánunk a Hölgyeknek jó  
egészséget! Láthatja az Olvasó, hogy több népművészeti 
ágban is alkothatnak, fejlődhetnek tagjaink, akiknek  
létszáma a mai napon 63 fő és az újonnan belépők számát 
Mi nem korlátozzuk… sőt, várjuk, elvárjuk!  
Lépjen be közénk minden helybéli és nem helybéli, kinek 
a buszbérlet, vagy benzinköltség megéri! 
Várunk minden érdeklődőt nagy szeretettel, 0-99 éves 
korig. Elérhetnek bennünket az alábbi telefonszámokon: 
Raffai Géza-egyesületi elnök:   30/ 260  39  04 
Szalay Katalin-művészeti vezető:    20/ 531  92  09 
A próbák helyszíne a Sopronkövesdi Általános Iskola, 
melyben a néptánc oktatás hétfőnként 17.30-tól kezdődik, 
a népdalkör és citera próbái szintén az iskolában vannak 
csütörtökön 17.30, illetve 18.30 órától. Bátran  
érdeklődjenek és nézzenek be hozzánk bármelyik  
foglalkozásra,nagyon fogunk örülni mindenkinek! 
Ez úton köszönjük a Sopronkövesdi Önkormányzat  
támogatását, melyre az elmúlt években mindig  
számíthattunk. 
Következő lapszámunkban részletesen beszámolunk 
Önöknek további terveinkről, programjainkról, egyesületi 
bálunk pontos idejéről, táborok, kirándulások, táncházak 
részleteiről… 
Megköszönve figyelmüket kívánunk Önöknek egy  
tartalmas, szép Újesztendőt, jó egészséget és állandó  
érdeklődést lakóhelyünk és a benne élők iránt! 
 
 

                                                                                                                                         Iváncsicsné Horváth Krisztina 

Az elmúlt év novemberében 
16 nyugdíjas megalakította a 
Sopronkövesdi Nyugdíjasok 
Egyesületét. Az itt élő  
nyugdíjasoknak küldött  
felhívás hatására több, mint 
50-en jelentkeztek, közülük a 
heti összejöveteleinken 25-30

-an vesznek részt. Az összejöveteleket minden kedden 15 órától tartjuk 
az ÖNO-ban. Tagságunk összetétele színes és sokrétű, a friss  
nyugdíjastól a 80 éven felüli aktív időskorúig. Több, mint tízen 70 éven 
felüliek, a férfiak száma 15.  Már megmutattuk magunkat a karácsonyi 
vásáron, s az ott befolyt összegből február 4-én farsangi bált tartunk.  
Jelenleg még az ismerkedés, az összeszokás a fő célunk, de rendszeres 
összejöveteleinket szeretnénk tartalmas programokkal is megtölteni.  
Az Egymás segítése mellett kiemelt célunk a falu múltjának  
összegyűjtése, írásos rögzítése, az idősek elmondásait, történeteit alapul 
véve.  Ezért várjuk továbbra is mindazokat, akik megértő és szerető 
közösségre vágynak és úgy érzik, hogy megszerzett tudásuk,  
tapasztalatuk mintául, figyelmeztetésül szolgálhat a közösség számára. 
Valljuk: legnagyobb összekötő kapocs a közös múlt. 
                                                                            Biczó Szabolcsné 

Öregek imája 

Uram, érzem, hogy megöregedtem. Kérlek őrizz meg 
engem mindattól, ami az öregeket kiállhatatlanná teszi! 

Védj meg a fecsegés hajlamától. És ne engedd azt  
hinnem, hogy éppen én vagyok az, akinek mindenkihez 

szólnia kell! Add meg hallgatás örömét, s a belátást, 
hogy időnként nincs igazam! Szabadíts meg attól a hiú 

vágytól, hogy mások ügyeit csak nekem kell rendbe 
tennem! Tégy engem segítőkésszé! Ne legyek se izgága, 
se zsarnok! Adj türelmet, hogy meghallgassam mások 

szenvedését, de tégy pecsétet az ajkamra, ha egyre  
növekvő fájdalmaimról vagy törődöttségeimrõl lenne 

szó! Add Uram, hogy higgadt és békességes legyek, ne 
pedig furcsa, ideges és túl pedáns! Add, hogy  

belenyugodjak lassú testi-lelki fogyatkozásaimba! Add, 
hogy az embereket és dolgokat elnézően ítéljem meg, 
nem pedig megkövesedett előítéletekkel! Add, hogy ne 
legyek szenvedélyes bírálója azoknak, akik engem nem  

szívlelnek! Add, hogy ne őrködjem aggodalmasan  
jogaimon, hiszen tudom, hogy mindezek semmisek a 

Végtelen árnyékában! Add, hogy ne legyek kapzsi  
örömeimben, hanem alázatosan engedékeny! Ne engedj  

elmagányosodni, hiszen tudod, hogy szükségem van 
barátokra, de mindenek fölött Reád van szükségem! 

     (Volentér János fordítása,  
in.: A Golgota titka,175. o., Váci Egyházmegyei Hatóság, 1999.) 
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Mozgásban  
a falu 

Tisztelt Kövesdi lakosok! 
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy 
felkértek az induló újság e rovatának 
szerkesztésére. Bemutatkozásul enged-
jék meg, hogy írjak magamról pár szót. 
Nevem Kottrik Zoltán. Ötödik éve élek 
itt Sopronkövesden és nagyon a szívem-
hez nőtt a falu. Sokan ismernek, igaz 
többféle „néven”. Én vagyok a 
„fafaragó” a „fogtechnikus” a „túrás”. 
Nos, most az utóbbi megnevezéshez 
köthető tevékenységem kerül előtérbe.  
 Nagy rajongója vagyok a szabadidő 
sportoknak, ezek között főszerepet  
játszik a túrázás. Ezt a tevékenységet 
szeretném népszerűsíteni településün-
kön, mivel 3 évestől 90 éves korig  
művelhető. (Enyhe túlzással, de az eddi-
gi résztvevők e korosztályt képviselték, 
ami a végleteket illeti). Élvezzük ki a  
közelünkben található csodálatos erdőt.  
Mint hallottak róla, vagy esetleg, mint 
résztvevők, már tapasztalták, kisebb- 
nagyobb túrákat, sétákat szervezek a  

Kövesdi erdőben. Aki részt vett már, 
láthatta, milyen jó közösségépítő,  
kellemes, és egészséges időtöltés.  
    Már vannak rendszeres túrák, mint: 
t é l t emető - túr a ,  ö r ök s égvéde lm i  
rendezvények alkalmával rendezett túra, 
lombhullató-túra, holdfény-túra stb. Ezek 
a túrák mindenki számára nyitottak, 
mindenkit szívesen látunk, és a falu több 
helyén előre feltüntetjük plakátokon, 
hogy tervezhető legyen és lehetőség  
szerint egyre többen tudják arra az időre 
szabaddá tenni magukat. Tisztában  
vagyok azzal a ténnyel is, hogy  
faluhelyen az embernek hétvégén  
rengeteg a tennivalója a ház körül, de 
meggyőződésem, néha, havonta -
kéthavonta nem árt egy kis időt szánni 
az aktív pihenésnek.  A 2010-es év túrái 
nagyon jól sikerültek, ezek beszámolóit 
és fényképeit meg lehet tekinteni a  
www.sopronkovesd.hu honlapon, ahogy 
a tervezett túrák idejét és útvonalát is.  
Az előttünk álló esztendőben terveim 
között szerepel, az erdő feltérképezése, 
útvonbalak kialakítása és ezek ellátása 
hivatalos jelzéssel. Ezt követően egy tér- 

kép elkészítése a cél, mely elérhető lesz és 
bárki kedve szerint be tudja ezeket járni, 
csak úgy kedvtelésből, a jelzések mentén a 
térkép segítségével. Hosszabb távon, ezen 
útvonalak megjelenítése az országos  
térképen, és bevonni útvonalainkat  
bármely nemzeti, vagy nemzetközi  
túraprogramban. Remélem, nem találják 
túl nagy „álmoknak” és partnereket is  
találok e tervek kivitelezéséhez.  
   Terveink szerint ez a rovat a jövőben 
minden mozgással, sporttal kapcsolatos 
eseménnyel foglalkozik majd. A rovat szer-
kesztéséhez várjuk mindenkinek a beszá-
molóját, aki kedvet érez, hogy segítsen 
abban, hogy összefoglalhassuk, közkinccsé 
tehessük községünk életének sportesemé-
nyeit, legyen szó a fociról, sportnapról, 
teniszről, vagy iskolai sporteseményről.  
  Magam részéről, a túrázásról fogok több 
szót ejteni a következő számokban, és 
megpróbálom az olvasót hasznos tanácsok-
kal ellátni a témában, s a lezajlott túrákról 
is röviden beszámolok.            
Várom jelentkezésüket információkkal, 
beszámolókkal a rovat számára, és  
örömmel veszem mindenki jelentkezését a 
túrákon, kirándulásokon.  

 
Egyházi hírek 
 
 
 
 
Nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, hogy  
Sopronkövesden egy újság indul és az Egyházzal kapcsolatos 
hírek és írások is kaphatnak benne helyet. Így talán még  
közelebb kerül és átláthatóbbá lesz az Egyházközség  
tevékenysége és élete a falu lakosainak, ezzel is segítve az 
evangélium ügyét és a közösség fejlődését. 
Ahogy azt bizonyára tapasztaljuk korunkat egyre gyorsabb és 
mélyrehatóbb változások határozzák meg, ami a mi kis falunk-
ra is igaz. A tudás, amit megszereztünk egyre gyorsabban  
elévül. A szociális kötelékek (család, barátság), amelyek  
szüleink idejében még szilárdnak tűntek, most felbomlanak. 
Ugyanakkor mindezen változások mellett vannak olyan  
értékek melyek megmaradnak. Ilyen például a négy alapvető 
erény, amelyet a görög filozófia írt le először és a keresztény-
ség felkarolt, és még ma is érvényben vannak: igazságosság, 
bátorság, mértékletesség és okosság. A hit értékei ugyan ide 
tartoznak: a hit, a remény és a szeretet. A divatirányzatok  
váltják egymást, a vélemények változnak, a korszellem egyik 
irányzata leváltja a másikat. Tehát ezekben nem bízhatunk. 
Ezért fontos, hogy mi magunk gondolkozzunk, és ne csak 
egyszerűen átvegyük mások gondolatait és szokásait. 
Ezek szerint, ha tudásunk egyre gyorsabban változik, akkor   

  

csak a meggyőződés marad: abban bízhatunk, ami a bölcsessé-
get tükrözi, ahogy azt az emberek ősidők óta hirdetik.  
Ami nem jelenti azt, hogy semmi újat nem engedhetünk be az 
életünkbe. Nyitottaknak kell lennünk a változásra úgy, hogy a 
múlt értékeit megőrizzük és megóvjuk az utókor számára. 
Megtapasztaljuk a hétköznapokban, hogy gyakran nem  
bízhatunk az emberekben és ennek a bizalomnak a hiánya 
okozza zavartságunkat a jövővel kapcsolatban.  A tapasztalat 
ugyanakkor azt is mutatja, hogy egyetlen ember sem élhet 
bizalom nélkül. Ha újra és újra csalódtunk is az emberekben, 
akkor is vágyakozunk valaki után, akiben megbízhatunk. Úgy 
érezzük szükségünk van a bizalomra, hogy egyáltalán szilárd 
alappal bírjunk ebben a világban. Az Istenbe vetett  
bizalomnak is általában szüksége van az emberi bizalom meg-
tapasztalására. Ezért olyan lényeges, hogy bizalmat nyerjünk, 
bizalmat közvetítsünk és erősítsük a bizalmat. Éppen ebben az 
állandó változás világában kell mások számára a megbízható-
ság kezeseivé válnunk. Ez értelmesebbé, jobbá teszi a világot 
és talán a falu közösségének az életét is. Valamint megtanít 
minket valami fontosra, igazán szeretni, ahogy ezt Fjodor 
Mihajlovics Dosztojevszkij írta: ”Szeretni az embert még  
bűnösségében is, az Isteni Szeretethez hasonlóan, amely a 
legmagasabb rendű szeretet a földön. Szeretni Isten összes 
teremtményét, homokjának legkisebb szemcséjét is. Szeretni 
minden egyes levelet, Isten világosságának minden sugarát. 
Szeretni az állatokat, a növényeket, szeretni mindent. Ha  
mindent szeretünk, akkor felfogjuk a dolgok isteni lényegét. 
És ha felfogjuk, akkor napról napra jobban fogjuk érteni. És 
végül eljutunk az egész világ szeretetéhez, és mindenestül  
magunkhoz tudjuk ölelni.”                     Bros Gergely 
                                                                       plébános 

Kedves Kövesdiek! 
Szeretettel köszöntök  
mindenkit az Agg-hegyalja  
mozaik egyházi hírek  
rovatánál. 
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     A mozgás és a kertészkedés után következ-
zenek a jól megérdemelt finom falatok!  
E rovat hasábjain az ízek birodalmába kalau-
zoljuk a kövesdi háziasszonyokat/urakat.  
Szeretnénk bemutatni az olvasóknak  
nagyanyáink korszakától napjainkig a  
gasztronómiát; ötletekkel, receptekkel,  
megfelelő alkalmakon a megfelelő alapanyag-
okkal. Minden időszakban az évszaknak  
megfelelő speciális jellegű receptekkel, illetve 
ételkészítési tanácsokkal igyekszünk segíteni a 
sütésben-főzésben. 000000000000000000  
Január-február a téli, farsangi időszak. Ilyen-
kor a kelt tészták jellemzőek, tehát ebben az 
időszakban nem a zöldségféléket emlegetjük. 
Álljon itt két farsangi recept, melyek leírására 
úgy törekedtünk, hogy azt a magukat a sütés 
területén ügyetlennek tartók is sikeresen elké-
szíthessék. Változatok egy témára: a FÁNK. 

Kövesdi Kulinária 

Közönséges luc. Örökzöld tűlevelű, nálunk csak 20-25 méterre 
növő fa. Koronája szabályos kúp alakú. 
Ágai örvösen  rendezettek. A kéreg barnás-
vörös, sima, később repedezett. A tűlevelek 
1-2,5 centiméter hosszúak, 4 élűek, kihe-
gyezettek, szúrósak. Porzós virágzatuk a 
hajtás csúcsokon állnak, kezdetben pirosak, 
majd sárgára váltanak. Igazán csak ott érzi 
jól magát, ahol az éves csapadék 700 mm 
felett van.  00000 

Közönséges duglászfenyő. Örökzöld 
tűlevelű fa. Korona a fa magasságához 
képest vékony és egyenes. Ágak, mint 
a lucnál, örvösen és emeletszerűen 
helyezkednek el. A kéreg a fiatal fá-
kon sima, szürkés-barna, vízszintesen 
futó gyantahólyagokkal. Az idősebb 
fákon durvább, egészen jól látható vörös-barna repedésekkel. 
A tűlevelek 2-3 cm hosszúak, laposak, az ágakon fésűsen áll-
nak. Ha szétdörzsöljük a leveleket, narancs illatot árasztanak. 
A faj feltűnő bélyegei a tobozon levő furcsa meddőpikkelyek, 
melyek hosszan kinyúlnak a termőpikkelyekből. Az eddigi 
legmagasabb duglászfenyőt eredeti hazájában Észak-
Amerikában találták meg, 133 méter magas volt. Sajnos kivág-
ták. A kövesdi Kiserdőben nagyrészt 50-60 évvel ezelőtt telepí-
tették mind a két fenyőt. Duglászban a luccal vegyes állomá-
nyokban,  nagyon szép példányok ta lá lhatók. 
A még előttünk levő téli időben jó pihenést, és erőgyűjtést 
kívánok a tavaszi munkákhoz!   

 

Az elmúlt évtizedekben községünk kertjei teljesen átalakultak. 
Sokan nosztalgiával gondolnak vissza a minden portán megle-
vő istállóra, ahol ott voltak a növendék állatok a tehenek, kis-
borjú vagy disznóólban röfögő malacok és a baromfiak. 
Ezek az állatok részét képezték az akkori falusi életnek. 
Részét képezték persze a kellemetlenebb dolgok is: a minden 
udvarban ott-levő szalmakazal, ahonnan a szél állandóan szét-
terítette a szemetet. A kerítésnek támasztott kukoricaszár, a 
trágyadomb a trágyalével és a hozzá tartozó rengeteg léggyel 
együtt. 0000000000000000000000000000000000000 o k ő 
Napjainkra úgy tűnik vége van ennek a világnak. Nem kell a 
haszonállat a falusi embernek. Az élelmiszert majdnem teljes 
egészében ugyanúgy a boltban vásároljuk, mint a városi  
ember. Eltűntek az istállók az állatokkal együtt, és eltűnt az 
állattartással járó sok dolog, amire lehet persze nosztalgiával 
gondolni, de ez a világ már aligha jön vissza. Az istálló helyén 
azóta talán garázs van, a szalmakazal helyén zöldségeskert, a 
régi szemetesudvar helyén pedig lehet, szépen nyírt gyep, ahol 
az elvégzett munka után megelégedetten lehet napozni, vagy 
egy-egy könyvvel a kezünkben pihenni. Szebb és kulturáltabb 
lett a falusi környezet, hála a szorgalmas munkánknak, ami-
hez a későbbiekben rovatunkban próbálunk egy-egy jó tanács-
csal segítséget nyújtani, az éppen aktuális munkákkal kapcso-
latban. Továbbá bemutatnánk néhány a községünk határában 
is vadon díszlő növényt, amellyel kirándulásaink erdőn-mezőn 
való barangolásaink során találkozhatunk. Ezt a sort kezdjük - 
most tél lévén - két örökzöld növénnyel, mely szép termetével, 
télen is élő lombjával gyönyörködtet bennünket. 

Farsangi fánk. Hozzávalók: 80 dkg 
liszt, 3 tojás sárgája, 15dkg olvasztott 
margarin, 1 citrom reszelt héja, 4 dkg 
felfuttatott élesztő, 1 csipet só, 12 dkg 
porcukor, 0,5 dl rum, 2,5-3 dl  
langyos tej. Az összetevőket egy keve-
rőtálba tesszük, a tésztát kézzel vagy 
háztartási robotgéppel (dagasztó  
karral) kidagasztjuk, majd szobahő-
mérsékleten 40-45 percet kelni  
hagyjuk (konyharuhával letakarva). 
Gyúródeszkán hüvelykujjnyi vastag-
ságúra kinyújtjuk, majd  pogácsaszag-
gatóval kiszaggatjuk, ezután még 
letakarva 10 percet kelni hagyjuk. 
Sütés előtt az ujjunkkal mélyedést 
formázunk a fánk tetejére, melybe 
sütés után lekvárt tölthetünk. Bő  
olajban hirtelen megsütjük (kb. 30 
másodperc forró olajban)  mindkét 
oldalát.  
Jó tanács: az olajba először  a fánk 
azon oldala kerüljön, ahova a mélye-
dést formáztuk, így megtartja szép 
formáját. Tetejére porcukrot szórunk. 
Akkor lett jó a fánkunk ha a közepén 
körben 1 halványsárga csík marad. 
Így biztosan könnyű és szalagos fán-
kot készítettünk.  

Kövesdi Kertész 

                                                                                                                                  

Üdvözlettel: Kustor József  

 Almafánk: Végy 1 kg almát, 2 tojást,  
1 csomag sütőport, 2 evőkanál cukrot,  
1 evőkanál mézet, 35 dkg lisztet, fahéjat 
ízlés szerint. Az almát meghámozzuk, 
lereszeljük, kinyomjuk a levét,  
hozzáadjuk a tojásokat, a lisztben  
elkevert sütőport, a mézet és a cukrot. 
Az így kapott masszát  összedolgozzuk, 
majd  f orr ó  o la j ba  s zagga tj uk  
evőkanállal. Pirosra sütjük, és fahéjas 
porcukorral meghintjük.   

Az elkészített finomságokhoz jó  
étvágyat kíván: a Kövesdi Kulinária 
csapata: Balics József, szakács, a Fehér 
Csárda tulajdonosa és üzemeltetője, 
Dani Lajos cukrász és Gróf Gábor  
szakács.  Mindhárman szeretettel és 
alázattal műveljük 000000000000  h 
szakmánkat és  000 0                0 0  
meggyőződésünk,                          p 
hogy „főzni és                               p 
sütni csak                                      a  
szívvel-lélekkel                                 p  
lehet”!  

 



       
 
             

Kövesd válaszol 
Részt vett-e a faluban megrendezett decemberi programok valamelyikén?  

Mi a véleménye a programsorozatról? 

     Molnárné  
     Iváncsics Adrienn 
A vásáron és a Mikulás 

ünnepségen vettünk 
részt. Mindkét rendez-
vény nagyon tetszett, 

összehozta a falu  
lakóit. Rég látott isme-
rősökkel találkoztam, s 

olyan emberekkel  
beszélgettem, akikkel 
eddig nem is ismertük 
egymást. A Mikulás 
ünnepséget kisfiam, 

Miklós is nagyon élvez-
te. Örülök a kezdemé-
nyezésnek, s a jövőben 
is szívesen veszek részt 
hasonló programokon. 

Szalai Eszter 
Igen, a  

Holdfény-túrán  
vettem részt.  

A többi  
rendezvényre nem  
mentem el, mert 

vizsgaidőszak volt, 
így sajnos kevesebb 

idő jutott a  
programokra. 

 Szerintem jó dolog, 
hogy ennyi  

embert érdekel és 
részt vett. Örülök a 
kezdeményezésnek. 

 

Szalai Mihály 
Igen, szinte  
mindegyik  

programon részt 
vettem.  

Szép volt, hogy a  
szervezők ilyen sok 

embert tudtak  
összegyűjteni nem 
csak a faluból, de 

Ausztriából is  
érkeztek látogatók a  

rendezvényekre. 
Közösségfejlesztő 

program volt. Ideje 
volt, hogy valami 
ilyen történjen. A 
túrán jól éreztem 

magam, noha kicsit 
hosszú volt.  

      Kálóczyné  
      Reichardt Ilona  
A Holdfénytúrán és a 
karácsonyi vásáron 

voltam, illetve a  
Mikulás ünnepségre 

is ellátogattam 
kisunokáimmal.  

Valamennyi program 
lehetőséget adott arra, 

hogy öregek és  
fiatalok találkozzanak, 

beszélgessenek  
egymással. Sok fiatalt 

ismertem meg.  
A túrának egy negatí-

vuma volt, hogy a 
fiatalokkal néha  

nehéz volt tartani a 
tempót.  

Rovatunk lehetőséget bizto-
sít az ingyenes hirdetésfel-
adásra, melynek módja: a 

kovesdihermesz@gmail.com 
e-mail címen,  

illetve személyesen,  
a Polgármesteri Hivatalban. 

A következő lapszámba 
2011. március 15-ig várjuk 

hirdetéseiket. 

Régi, használt diavetítőt és 
diafilmeket (mesefilmeket)  

vásárolnék.  
Tel.: +36/20/919-1950 

Régi, kiszolgált, esetleg 
használhatatlanná vált  

kerékpárt keresek ingyen. 
A kerékpár elszállításáról 

gondoskodom. 
Tel.: +36/20/919-1950 

Sopronkövesd község  
önkormányzata eladásra 

kínálja  a Liliom utca  
folytatásában kialakított 
összközműves, 800-1000 
négyzetméteres telkeit.  
Ár: bruttó 3.200.000,-  
Fiatal házaspároknak , 

bejegyzett élettársaknak, 
gyermekeseknek további 

kedvezmények! 

Kerámia-foglalatos, régi 
kültéri lámpát keresek, 
hosszúkás üvegbúrával, 

melynek átmérője 10 cm. 
Iváncsics Dezső    

Tel:  +36/30/253-7978 

Kövesdi
APRÓ  

Főszerkesztő: Gróf Judit (e-mail: kovesdihermesz@gmail.com) 
Szerkesztők: Antal Istvánné, Balics József, Biczó Szabolcsné, Bros Gergely, Dani Krisztina, Dani Lajos, Egyházi Mónika,  
Fülöp Zoltán, Gróf Gábor, Horváth-Pálla Barbara, Iváncsicsné Horváth Krisztina, Kelemen Csaba, Kelemen Dávid,  
Kottrik Zoltán, Kustor József, Maráz Kristóf, Raffainé Bíró Veronika, Reisz Lajos, Szőke Katalin és az iskola diákjai,  
Takács Tivadarné, Vargáné Bánfi Tünde 
Terjesztik: a Sopronkövesdi Általános Iskola diákjai és a „Menő-kör” (Nordic Walking csapat) 
Kiadja:  Sopronkövesd Község Önkormányzata, 9483 Sopronkövesd, Kossuth Lajos utca 77.  
            Tel: 06 99/536-000 Fax: 06 99/536-001 , e-mail: polghiv@sopronkovesd.t-online.hu  

 

Háztartási Praktikák 

Vegyszerek helyett használjunk természetes anyagokat! 
A citrom : ha friss illatra vágyunk a lakásban, nincs más dolgunk, mint 
a fűtőtestre helyezni néhány citromkarikát vagy az elhasznált citrom 
héját, és máris kész a házi illatosítónk. A fém mosogatótálcát vagy akár 
a csapokat is szebbé varázsolhatjuk, ha citromhéjjal átsúroljuk, majd 
puha ronggyal áttöröljük. A mikrohullámú sütő falára száradt  
étellerakódásokat is egyszerűen eltávolíthatjuk, ha összekeverünk három 
evőkanál citromlevet másfél pohár vízzel egy edényben. Utána tegyük az edényt a készülékbe, majd 
magas fokozaton forraljuk 5-10 percig, hogy a gőz lecsapódjon a belső falakon, amelyekről ezután 
már könnyedén letörölhetjük a szennyeződéseket. A világos ruhák tisztításánál is nagy hasznát  
vehetjük, hiszen fehérítő hatásának köszönhetően eltünteti a foltokat. A makacs szennyeződéseket 
elegendő citromlé és víz egyenlő arányban kikevert oldatával bedörzsölni, majd a ruhadarabot a 
megszokott módon kimosni. 
         Takács Tivadarné 

„SOPRONKÖVESD MEGÉR EGY PRÓBÁT.” 

 

 Maráz Kristóf rovata 

Angol korrepetálást/
tanítást vállalok. 

Tel.: +36/30/213-5654 

javascript:window.location=%22mai%22+%22lto:%22+%22polghiv%22+%22@%22+%22sopronkovesd.t-online.hu%22;self.close();

