
 

 

Agghegyalja Agghegyalja Agghegyalja    MOZAIK
MOZAIK
MOZAIK   

   Számomra is hihetetlen, de már az Agghegyalja Mozaik 
10. száma került a postaládákba. Ezúton is köszönet a lelkes 
szerkesztőknek és a lapot kezükben tartó Olvasóknak. Amikor 
e sorokat olvassák, még javában tombol a nyár. A gyerekeknek 
még sikerül elhitetni önmagukkal, hogy sosem jön el az ősz, 
sosem lesz becsengetés a tanévkezdésre. Mintha a törvényhozók 
is így gondolkodnának: fél évvel az önkormányzati, valamint az 
iskolákat érintő változások előtt, sajnos csak a bizonytalanság a 
biztos. Ebben a helyzetben lásson előre és döntsön felelősségtel-
jesen egy önkormányzat képviselő testülete. A bizonytalanságok 
miatt sokat tanakodtunk, és döntöttünk: óvodánkat és iskolán-
kat augusztustól szétválasztjuk.  Óvodavezetőnek Fülöpné 
Hidegh Csillát bíztam meg a képviselőtestület döntése alapján. 
Kívánok neki sok örömet és tervei megvalósulását, valamint a 
szülők és gyermekeik szeretetét felelősségteljes munkája során!  
Az iskola fenntartója mi leszünk, vagy az állam? Hétről-hétre 
változik.  Itt is léptünk: bárki finanszírozza is a működést, szé-
püljön meg iskolánk! A  régi szárnyainak hőszigetelése és hom-
lokzati felújítása javában folyik az idei költségvetési tételeink  
átcsoportosításának jóvoltából.    
   Ebergőc, Pinnye, Röjtökmuzsaj és Sopronkövesd települések 
szándéknyilatkozata él Sopronkövesd központú önkormányzati 
hivatal létrehozására, melyhez Nagylózs is felvételét kérte né-
hány hónapja.  Haladékot kértünk tőlük, hogy lássuk, hogyan 

finanszírozza az állam a közös hivatalokat, mennyi iparűzési 
adót hagy meg helyben, milyen önkormányzati feladatok 
maradnak. Az eltelt hónapok alatt szinte semmivel nem lettünk 
okosabbak. 
   A biztosabb dolgainkról: Több pályázatot nyert településünk, 
multifunkcionális közösségi térre, melynek fő eleme a játszótér, 
biciklis pihenőparkra, valamint helyi piacra. Közösen több tele-
püléssel: túraútvonalak kijelölésére és ehhez kapcsolódó egyéb 
feladatokra, laptopokra, valamint a Napnyugat Turisztikai Egye-
sület kilenc települése turisztikai arculat kialakítására. (A nyert 
pályázatok okleveleit, rövid magyarázatokkal a lap hasábjain 
megnézhetik.) A játszótér építése augusztusban indul, de nem 
szeretnénk sokat tétlenkedni a biciklis pihenőparkkal sem. 
A helyi piac beindítását jövő tavaszra tervezzük. Az ehhez nyert 
mobil WC, mobil árusítóhelyek és rendezvénysátor beszerzése is 
elindult.  Kisfilmet forgattunk falunkról, hiszen növekszik az 
érdeklődés régiónk és falunk iránt is. A film a honlapra is felke-
rül és televízióban való vetítésre is alkalmas lesz, valamint jó 
ajándék prominens vendégeink számára.  Remélem Önök is azt 
fogják majd belőle érezni, mint én: szép és szerethető a falunk. 
De meg nem elégedhetünk, szépítsük tovább! E célt szolgálta a 
virágosítási felhívás is. Sokak félreértését szeretném eloszlatni: 
nem versenyt hirdettünk, csak minél több virágos portát szeret-
nénk falunkban. Szerény, helyi kisvállalkozásoknál levásárolható 
utalványunkkal ezt igyekeztünk honorálni. Bízom a sikeres 
folytatásban és az Önök lelkesedésében!   

II. évfolyam, X. szám 2012. augusztus Sopronkövesdről Sopronkövesdnek. 

   Aztán vegyük kézbe falunk lapját és nézzünk 
annak tartalmába, mi érdekeset tartogat nekünk. Szól az aktu-
ális beruházásokról, játszótér-építésről, bemutatja a kövesdi 
íjászokat, miért szeretik ezt a sportot, és hogy kik művelik, 
megemlékezik ünnepekről, ötleteket ad, hogyan kerüljön a 
gyümölcs értékesen a befőttes üvegbe, visszatekint a falu XIX. 
századi életébe, szót ejt az idén 50 éves óvodáról, a különböző 
szőlőfajtákról, bemutatja a labdarúgók klubját, akik beszélnek 
gondjaikról, terveikről. Olvashatnak benne egyházi ünnepeink 
eredetéről, a falusi turizmus kiépítésének lehetőségeiről, továb-
bá könnyű, nyári ételeket ajánl, cseppnyi humort adva hozzá. 
Válogassanak kedvükre, lapozgassák, olvassák, vegyenek részt 
az augusztusi pince programokon (20-án) és a Kulturális 
Örökség Napja rendezvényein (szeptember 15-16-ai hétvégén). 
Sok szeretettel készítik, szervezik Önöknek! 
   További szép nyarat, jó utazásokat, élményeket kívánok 
szeretettel.                     Iváncsicsné Horváth Krisztina  

Kedves Olvasóink! 

Önkormányzati hírek 

   „ Ha süt a nap, hagyd ott a házat. Táncolj át a réten, ülj le a 
patak mellett és élvezd, hogy létezel. A víz csobogása felkapja félel-
meidet és a végtelen tengerig sodorja.” A kölcsönvett gondolatok 
J. Donald Walters sajátjai, de nagyon megszívlelendő, jó gondola-
tok ezek, és megosztani vágytam. Egyszerű volna, ha mindennapi 
gondjainkat, bánatainkat rábízhatnánk a patak vizére, közben 
lenne időnk és figyelmünk csak a jó történésekre és embertársa-
inkra gondolni, észrevenni újra a felhőket, néha hanyatt feküdni 
a fűben, és - mint gyermekkorunkban - formákat képzelni belőlük. 
    Tegyünk ilyen bolondos dolgokat és ne nézzünk körül, hogy lát
-e minket valaki. Gondoljunk szeretteinkre, kik épp távol vannak, 
gyermekünkre, aki a barátaival a tengerpartra utazott, a barátunk-
ra, hogy legyen ereje a betegségével megküzdeni, a születendő 
gyermekünkre, hogy szép lesz és egészséges, és érdemes lesz erre 
a világra érkeznie. Gondoljunk az életünkre és a mások életére is 
úgy, hogy soha jobb dolog nem történhetett velünk, minthogy a 
folyton változó felhők alatt egy földön élhetünk… 
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A falu jegyzőjének tollából 

A Képviselő-testület az elmúlt időszakban az alábbi határo-

zatokat hozta és rendeleteket alkotta: 

A május 22-i ülésén tájékoztatót fogadott el a gyermekvé-

delmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról. Módosította a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően a lövői Családsegítő 

és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási megállapodását. 

Elfogadta a Nefelejcs Óvoda Alapító okiratát és egyidejűleg 

módosította a testület az Általános Iskola Alapító Okiratát 

és az intézmény-fenntartó társulási megállapodást. 

Döntött a Kossuth utcai és a Rákóczi utcai járda felújítá-

sokról, valamint a lövői szélerőmű építéséhez vezetékjog 

alapításáról. 

Rendelettel helyi védelem alá vont helyi építészeti emléke-

ket, valamint természeti területet. 

Jogszabályi kötelezettségnek megfelelően helyi rendeletek-

ből szabálysértési tényállásokat helyezett hatályon kívül, 

melyeket a későbbiekben magasabb szintű jogszabályok 

minősíthetnek szabálysértéssé. 

A következő ülését június 12-én tartotta a Képviselő-

testület. Megbízta egy évre a Nefelejcs Óvoda vezetésével 

Fülöpné Hidegh Csilla óvónőt. 

Döntött önkormányzati zártkerti ingatlan tulajdoni hánya-

dának értékesítéséről. 

A beruházási feladatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárá-

sok áttekintéséhez szakértő igénybevételéről határozott. 

A június 29-i ülésén a közvilágítás korszerűsítés, a napele-

mes energiaellátási rendszer kialakítás érdekében hozott 

határozatot. Pénzügyi keretet biztosított az általános iskola 

nyáron megvalósuló külső felújításához és a plébánia kerí-

tés felújításához. 

Az elfogadott rendeletek és hozott határozatok teljes 

szövege a www.sopronkovesd.hu honlapon olvasható. 
Antal Istvánné 

   A szelektív hulladékgyűjtéssel két hónapja még rengeteg prob-
léma volt. Úgy tűnik sikerült elérni, hogy az ürítés megfelelően 
működjön.  A bécsi magyar nagykövetségen osztrák és magyar 
határmenti polgármester társaimmal vettem részt, immár máso-
dik alkalommal. Bízom, hogy lesz kézzelfogható eredménye is!  
Sajnos az önkormányzat épületében működő  ifjúsági klub ered-
ményei két év  után ismét kézzelfoghatóak: a klubvezető tudtán 
kívül, kulcs nélkül, ablakon bejáró, rendetlenséget maguk 
mögött hagyó ismeretlenek. Emiatt Szalai András klubvezető 
lemondott és a klub megszűnt. Amennyiben a fiatalok újraszer-
veződnek, vezetőket választanak és programjuk is lesz, a képvi-
selő testület megvizsgálja az újranyitás lehetőségét. Ha nincs 
érdeklődés, a helyiséget más célra hasznosítjuk.  A temető kerí-
tése elkészült, a kerítés melletti parkosítást ősszel kezdjük. Sok 
kritikát halottam erről a temetői beruházásról. A kritikákat 
tisztelettel elfogadjuk, de javaslom, kritikusainknak várják meg a 
parkosítást és a növények növekedését, utána alkossanak végső 
véleményt! A homokluk melletti álé eddig magánterületen hala-
dó útszakaszát is áthelyeztük. Itt, a tűzoltószertár mellett, vala-
mint Margaréta-Vörösmarty utca sarkán vízrendezési munkála-
tokat végeztettünk. Elkészült a Rákóczi utca járdájának aszfalto-
zása, néhány kátyúzás, valamint a temető parkolóba történő 
behajtást veszélyeztetető hibás konstrukció kijavítása, valamint 
próbálkozunk a laktanya-csárda közti szakaszon a kerékpárút 
repedéseinek mérséklésében. Újabb zebra terveztetését készíttet-
jük el a laktanyához, hogy egy esetleges forgalombiztonsági 
pályázatra azonnal tudjuk mozdulni. A homokluk rekultivációjá-
nak végét, - a munkaterület átadása ellenére decemberről jövő 
év márciusára tolták. Addig is nagyon szépen kérek mindenkit, 
hogy a környéken a rendetlenséget tovább ne fokozza!  Szabó 
Béla fotóművész jóvoltából a Hitvallás  újság  teljes hátoldala a 
Sopronkövesd-Máriazell zarándoklattal foglalkozott. A zarán-
doklat eredménye sok-sok barát, Kövesdet megismerő idegen 
(hiszen a 40 főből 26-an máshonnét érkezők gyalogoltak a 
kövesdi kereszt és zászló alatt), sok lelki élmény és a közösséget 
erősítendő: vacsora 170 tojásból a csapatnak. Köszönet Balics 
Józsefnek és Mentes Györgynek, aki a Lánzséron az első este a 
zarándokokat még felkereste, és egy kis hazaival kényeztette. 
   Erdélyben, Koltón jártunk pünkösdkor több mint harmincan, 
a testvérkapcsolat erősítése céljából.  A költségeket, minden 
utazó maga állta, ellátásunkról a fogadó családok gondoskodtak. 
Terveink szerint szeptember végén várjuk viszontlátogatásukat.   

Az Agghegyen a kápolnánál 
tartott Szent László napon 
becsléseink szerint 350-400 fő 
volt jelen, sokan a környező 
településekről. Dicsérték, és a 
vendégkönyvben azóta is di-
csérik a helyet, a panorámát. 

Egy „Geo- láda” is kihelye           
zésre került Hetyei Zsolt és 

            Maráz Krisztina jóvoltából a 
területre. Az interneten így 
sokan választják túraprog-
ramnak Kövesdet,  

és keresik meg a ládát GPS koordináták alapján. 
   Egy nagyon szerethető eseményt hagytam a végére, 
az aratónapot. Nagyon készültem rá, de elfoglaltságaim 
máshová szólítottak. A YouTube-n javaslom keressenek rá 
az Aratónap Sopronkövesden kisfilmre! A film alapján 
számomra nagyon kedves és színvonalas volt ez a program. 
Bízom benne, hogy jövőre még több érdeklődőt vonz ez a 
környéken is kuriózumnak számító esemény! Köszönet 
mindenkinek érte! Amit learattak, augusztus 20-án a 
kövesdi kemencékben megsütjük. Várjuk az érdeklődőket és 
a kenyeret tisztelőket!          

 Fülöp Zoltán polgármester 

 

 

Maráz Sándor apát 

   Gyalogos zarándokok 

Fotók: 
Farkas Károly 

http://www.sopronkovesd.hu/


3  Sopronkövesdi Családi Napközi és Baba-mama klub 

Május 17-én első alkalommal vettünk részt az Óvodás Olimpián, 
Lövőn. Már előtte héten buzgón edzettünk a megmérettetésre. 
12 ügyes gyerkőccel lelkesen készültünk az iskola tornatermében. 
Gyakoroltuk a versenyszámokat: szekrényugrást, kosárra dobást, 
távolugrást, rövidtávú futást. Vonattal utaztunk Lövőre, izgalmas 
volt a verseny. Rengeteg élménnyel tértünk haza, jövőre már 
tapasztaltabban állhatunk a startvonalra. A gyerekeink igazi csa-
patként versenyeztek, a kosárra dobásban nagyon szép eredményt 
értünk el. Hazaérkezve boldogan adták oda az itthon szurkoló 
társaiknak az ajándékba kapott labdát, ugrókötelet. Nagyon büsz-
kék voltunk maroknyi csapatunkra.  
Május 25-én tartottuk Évzáró és Ballagás ünnepségünket, melyre 
sok szülő és testvér is érkezett.  A Süni csoportosok  A Békakirály 
című mesét dramatizálták, kiegészítve az év közben tanult dalok-
kal, versekkel, körjátékokkal. Nagyon kedves és hangulatos 
produkciót láthattunk. A Maci csoport az évszakok köré fonta 
az év közben tanult verseit, mondókáit. A nagycsoportosok tortát 
sütöttek az Anyukáknak egy vidám előadás közepette, valamint az 
iskolába menők egy fergeteges fakanál-tánccal és szép verscsokor-
ral búcsúztak az óvodától. 
Május 29-én tartottuk a Gyermeknapot, melyre T. Horváth József 
interaktív koncertjét adtuk ajándékba a lurkóknak, kellemes séta 
után a Fehér Csárdában elfogyasztott fagyi méltó megkoronázása 
volt a napnak. 
Június 21-én ellátogathattunk a Lajos-majori farmra, ahol 
a gyerekek önfeledt játékkal, póni lovaglással és sok-sok mozgással 
tölthettek el egy csodás délelőttöt. Ezúton is 
köszönjük kedves támogatóink segítségét!  

 
Óvodába öröm járni... 
Óvodai élet Nyári élet az ovi udvarán 

A rekkenő hőségben sokféle lehetőséget kínáltunk a gyere-
keknek. Stranddá alakítottuk az udvart, jókat fürdőztünk az 
új medencénkben, jégkrémmel hűsítettük magunkat, kagyló 
alakú medencénkben főleg a kislányok mártóztak meg, 
az óvó néni olykor vízsugárral locsolta a vízimádókat. Hűvö-
sebb időben homokoztunk, aszfaltra rajzoltunk, golfoztunk, 
labdáztunk, bicikliztünk. Így tettük még kellemesebbé az 
ovis nyarat.  

Óvó nénik 

  Megérkezett a nyár, a jó idő. Ennek a gyerekek
  és jómagam is nagyon örültem. Igyekeztünk 
  minél több időt a szabadban tölteni, persze  
  ügyelve, hogy a nagy melegben árnyékos helyen 
  legyenek a gyerekek. 

   Május hónapban a jó idő beköszöntével egyre több időt töltöt-
tünk az udvaron. A gyerekek főként motoroztak, homokoztak, 
és ha tehettük, elmentünk sétálni. Megnéztük a gólyákat. Elmond-
tuk, elénekeltük a róluk szóló mondókákat, dalokat, amit a kicsik 
nagyon élveztek. Megnéztük a tavat is, ahol hintáztak, csúszdáz-
tak. Séta közben megfigyeltük, hogyan piroslik napról-napra a 
cseresznye a fákon.  Májusban, amíg a vizsgáimra készültem, a 
gondozói feladatokat Kati néni látta el. Köszönöm neki.  

   Júniusban és júliusban is hasonlóan teltek a napjaink. A napok 
nagy részét az udvaron töltöttük. Sokat játszottunk, festettünk 
pöttyös labdát, cseresznyét is. Esős időben meséltünk, esernyőt 
ragasztottunk.  
 

Júniusban került sor a 
Baba-mama klub összejöve-
telére, amit az óvoda udva-
rán rendeztünk meg. 
A gyerekek motoroztak, 
színeztek, ismerkedtek az új 
dolgokkal. Tartottunk egy 

kis tornát is mondókázással összekötve, amit a gyerekek 
szívesen fogadtak. Örülök, hogy a nagy meleg ellenére is 
eljöttek a szülők. 

Köszönöm Kati védőnőnek a segítségét. Szeretettel várunk 
mindenkit a jövőben is.   
   A nyár nem múlhat el egy kis szünet nélkül. Július végén 
három hétre bezár a családi napközi kapuja. Ez idő alatt sor 
kerül a csoportszoba padlójának felújítására. Augusztus 21-
én újra kinyit a napközi, ahová várom vissza a gyerekeket. 
Addig is szeretnék mindenkinek további kellemes nyarat 
kívánni.                             Csigó Adrienn 

Új kezdetek 

A 2012/13-as nevelési év sok változást hoz. 

Az óvoda külön válik az iskolától, az új nevelési intézmény 

neve Nefelejcs Óvoda lesz. Az újkéri tagóvoda marad az in-

tézmény része. Augusztus 1-jétől az óvodavezetői feladatokat 

Fülöpné Hidegh Csilla látja el, bátran forduljanak hozzá 

bizalommal. Az önállóvá válást nagy lehetőségnek tartjuk, és 

még nagyobb lelkesedéssel és szorgalommal vágunk bele az 

új nevelési évbe.  
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nyeit és nem utolsó sorban a túráinkat, amik szó szerint nagy 
tömegeket mozgatnak meg. Olyan közös élményeket adnak 
a mai rohanó világban, amire szüksége van mindenkinek, 
annak is, aki szűk értelemben a közösség tagja, tehát helybéli, 
és annak is, aki (még) nem. Mint tudjuk, a kellemes élmé-
nyeknél nagyobb közösséget teremtő erőt nem nagyon talál-
hatunk. 

     Eljátszottunk azzal a gondolattal is, hogy miért ne léphet-
nénk ki ebből a regionális vonzáskörzetből? 
Talán már jó útra is vetettük a lábunkat, hiszen szerveződött 
egy kis csapat, akik Pünkösdkor ellátogattak testvértelepülé-
sünkre, az erdélyi Koltóra, és visszavárják otthonaikba az ott 
megismert kedves vendéglátóikat. Mi ez, ha nem egy kis mor-
zsája a turizmusnak. 

     Nem szabad csak a haszonközpontú oldalát nézni a 
dolognak, hiszen mi, mint kis ékszerdoboz a nyugati határ-
szélen, úgy hiszem, többet profitálhatunk a kapcsolatokból, 
a személyes élményekből. El lehet révedezni azon, hogy 
szeretnénk-e élni a kínálkozó lehetőségekkel, mik lennének 
az árnyoldalai, kárpótolnak-e azok a dolgok, amiket kapunk. 
Vagy akár egyáltalán szeretnénk-e, hogy hírnévre tegyünk 
szert, ismeretlenek úti célként tekintsenek a falunkra, és 
a legfontosabb, hogy szeretnénk-e tenni ezért, és ha igen, 
akkor mit. 

Dani Krisztina 

Nem kimondottan néprajzi témát 
szeretnék felvetni a mostani lapszámban, 

de ha jól a dolgok mélyére tekintünk, akár néprajzi 
témát is eszkábálhatunk belőle, ez pedig a falusi turizmus. 
Mitől válik egy kicsi, a mi falunkéhoz hasonló település oly 
mértékben vonzóvá, hogy felvegye a versenyt egy tengerparti 
kikapcsolódás élményével? Nyilván ez egy rendkívül hosszú 
és végeláthatatlan folyamat, és lássuk be, mi nem is erre tö-
rekszünk. De egy kicsit azért elengedhetjük a fantáziánkat, 
álmodozással senkinek sem ártunk, csak vissza kell találnunk 
a realitás talajára. 

     Több helyi rendezvényen előkerült már a turizmus téma, 
és roppant jó ötleteket, lehetőségeket hallottunk, vitattunk 
meg. Amiben maradéktalanul egyetértettünk, hogy nem elég 
„reklámoznunk magunkat”, hanem vonzónak kell lennünk. 
(Nem, a kettő nem ugyanaz.) Illetve nem is jó szó az, hogy 
kell, mert amit kötelezően, parancsra tesz az ember, nem a 
saját öröméből, az általában nem vonzó, nem teljes, mások 
számára sem élvezhető.  

     Miért látogatja meg mégis egy számunkra idegen ember 
Kövesdet? Vagy miért éppen itt települ le? 
     Vannak remek, most már hagyományosnak mondható 
rendezvényeink, amik igenis idevonzzák a környék lakosait. 
A teljesség igénye nélkül említhetném a karácsonyi vásárun-
kat, a kápolna búcsúját, a Kövirózsa bált, a KÖN rendezvé- 

            FELHÍVÁS 

Az óvoda fennállásának 50. évfordulójára 

készülünk, ezért szeretnénk kérni a lakos-

ság segítségét az alábbiakban:  

- fényképek (1962-től) óvodás csoportokról, gyerekekről, 

- korabeli játékok, babák, autók, társasjátékok, mackók stb. 

- várjuk az első óvodás csoportba (1962.) járók, továbbá azon 

régi óvodások jelentkezését is, akik valamiben tehetségesek 

(éneklés, szavalás, zenélés stb.) és szívesen részt vennének az 

ünnepi műsorban. 

A megemlékezéssel kapcsolatban bármilyen észrevételt, segítsé-

get, ötleteket, élménybeszámolókat szívesen fogadunk. 

Kérjük a fényképeket, játékokat az óvodába eljuttatni, a jelent-

kezéseket leadni 2012. szept.15-ig szíveskedjenek! 

Köszönettel: Óvó nénik 

A nyert pályázatok oklevelei és magyarázatai 

 

 Turizmus? 
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pajzán tartalommal fűszerezve hívták fel magukra az asszo-
nyok, lányok figyelmét, hiszen ez is egy alkalom volt ismerke-
désre, közösségi életre, bizonyításokra. 

   Amikor az összes gabona betakarításra került a gazda behor-
datta a terményt saját portájára hosszú szekerekkel. Ott asztag-
ba rakták és várták a cséplőgépeket, melyek házhoz jöttek. 
Aztán a búza a padlásra, vagy magtárakba került. Végül a gaz-
da étellel, itallal látta el aratómunkásait, számukra mulatságot 
rendezett.  

   A július 7-én tartott „Múltidéző aratásra” magam is ellátogat-
tam. Mentes György felkért független zsűrizésre. Elmondha-
tom, hogy a résztvevők nagyon ügyesek voltak ahhoz képest, 
hogy csak hallomásból ismerték a munka menetét. Figyelembe 
vettük a tarló magasságát, tisztaságát, a kalászok rendezettségét 
a kévékben, a kepék formáját. Úgy láttam, mindenki jól érezte 
magát a programon és örült, hogy részt vehetett ebben a szép 
hagyományőrzésben.  

   Gratulálunk a helyezetteknek és az összes résztvevőnek egy-
aránt! Jövőre velük, másokkal is, valamelyik búzatáblában…  
Úgy legyen! 

 
Somogyiné 

Kántor Irma, 
Iváncsicsné 

Horváth Krisztina 

A Kövirózsa Kulturális Egyesület rovata 

 

   Kedves Olvasók! Írásunkban ezúttal a hagyományos, kézi 
aratást elevenítjük fel régi emlékekből és annak apropóján, hogy 
falunkban is igény mutatkozott ennek a szép, de nagyon ke-
mény fizikai munkának a közelebbi megismerésére, akik életé-
ben még szerepet játszott, újbóli átélésére. Az idősebbek még 
igazán értékelik az asztalra tett kenyeret, ők tudják, milyen fá-
radságos munkával került szájukhoz annak idején. Mi, kényel-
mes, urbanizált emberek már csak a traktorok, kombájnok jelen-
létét észleljük a földeken, esetleg még azt is megengedjük ma-
gunknak, hogy bosszankodjunk, türelmetlenkedjünk, ha ezek a 
nagy gépek a közúti forgalomban „akadályoznak” minket… 
Elgondolkodtató azt hiszem. 

   Hogy kicsit beleláthassunk, és hogy másképp lássuk, megkér-
tem Somogyiné Kántor Irma nénit, emlékezzen, hogy is volt 
akkoriban… 

Falusi gyermek életében természetes volt, hogy a család legifjabb 
tagjaként is ki vegye részét a munkákból. Én is, már 7-8 évesen 
jártam a családommal aratni. Említeném név szerint Polgár Jó-
zsefet és testvérét, Gráczolné Polgár Margitot, akiknél évente 
dolgoztunk. A földek többsége a falu környékén, a „puszta-
renden”, a „vízállóban”, a „kis-hegynél”( lózsi-dűlő) voltak, aho-
va természetesen gyalogosan vittük a hűsítő vizet, mindig a leg-
közelebbi kútról az aratóknak, elrejtve árnyas fák alá, gyomok 
közé, hogy friss maradhasson. Az élelmet az asszonyok hozták 
magukkal (kenyér, szalonna, hagyma, túró, sajt, vaj), amit aztán 
az ebéd elérkeztéig gyékény kosarakban a fákra aggattak, hogy 
az állatok meg ne lepjék. Az étel elköltése után a férfiak leütöt-
ték a földbe a kaszaüllőjüket, ami egy facövekbe ékelt vasdarab 
volt, ehhez leültek és kikalapálták kaszájukat, énekelve néha  

     Nehéz volt elkezdeni az írást, mivel eddig a nem titkolt cél a 
lelkesítés, az együttlét örömének hangsúlyozása, feladatokra 
történő mozgósítás volt. Sokan, sokat tettünk a magunk és 
mások örömére. Együttléteink mindig adtak valami plusz jó 
érzést, új dolgokat hoztunk létre, új célokat tűztünk ki. 

Sajnos az utóbbi hónapok nem csak jó dolgokról szóltak… 

   Tagjaink közül többen kerültek kritikus élethelyzetbe. Gyógy-
ulásuk, szenvedéseiknek elviselése nem csak fizikai segítséget, 
de lelki támogatást is igényel. Azt mondják, bajban ismerszik 
meg az igaz barát. Elmondhatjuk, mi már barátok vagyunk.       
Tagjaink őszinte aggódása, tapintatos érdeklődése, a segíteni 
akarás kísérte és kíséri betegeink gyógyulását.  

Kérem Önöket, hogy e lap hasábjain keresztül imádkozzunk 
együtt ezekért az erős emberekért, hogy tartsanak ki, bízzanak 
önmagukban és a jóságban! 
 
Istenem! Kérlek, segíts megérteni megpróbáltatásaink, botlása-
ink, csalódásaink, kételyeink okát és segíts elfogadni mindazt, 
ami életünk során súlyt és utolér minket. Engedd meglátni az 
esendő ember kétségbeesését, a nehézségekben megedződött 
lélek erejét, a jóság önzetlenségét. Kérlek, enyhíts szenvedésein-
ken, adj erőt ahhoz, hogy az elkerülhetetlent erős lélekkel 
elviseljük. Köszönöm Uram! 

   Bízom benne, hogy a gondok, a fájdalom és az egymásra 
figyelés még inkább összekovácsolja közösségünket. 

 

Augusztus 22-23-án kirándulást szervezünk! 

Uticél: Ópusztaszer - Szeged - Kecskemét.                                     

A nem Nyugdíjas Egyesületi tagok jelentkezését is várjuk! 

Ez ügyben keressenek engem! 

Biczó Szabolcsné 
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 A MOZAIK VENDÉGE: 
a kövesdi íjász csoport 

   Az „egyesület” 2010-ben alakult. Az edzések az 
iskola tornatermében folynak heti két alkalommal.  

   A csapat edzője Ölbei András. Az edzéseken 
rendszeresen részt vesz, Maráz Patrícia és Maráz 
Máté, akik már a kezdetek óta járnak. Az egyesü-
lethez később Fülöpné Farkas Gyöngyi is csatlako-
zott. A rovat az íjászok beszámolója alapján szeret-
ne képet nyújtani az Olvasóknak a hagyományőrző tevékenysé-
gükről.  

   Patrícia és Máté is úgy gondolja, hogy a heti két alkalom 
remek kikapcsolódási lehetőség, de kellemesen fárasztó is.  
Mindketten nagyon fontosnak tartják, hogy őrizzék az őseink 
hagyományait, így ezek nem merülnek majd a feledés homályá-
ba.   

  András, az edző kiemelte, hogy az íjászat egy technikai sport, 
melyhez a szorgalmon és a kitartáson kívül tehetség is szüksé-
ges. Elmondta, hogy a hagyományőrző társaságok egyik fontos 
alappillére a jó társaság és az azonos érdeklődési kör, a tagok 
szerint Sopronkövesden mindkettő adott.  

Technikai sport révén unalmas 
is tud lenni - mondta Patrícia.       

   Hangsúlyozták, hogy az íjá-
szatnak és a lovas íjászatnak is 
komoly múltja van hazánkban.  
András elmondása szerint 
20 éve mi, magyarok világszin-
ten is komoly előnyben voltunk 
az íjászat hagyományőrzésében, 
de az évtized fordulóján válto-

zott a helyzet. Az előnyünk törpülni kezdett, hiszen 
Nyugat-Európa és Amerika is nagy érdeklődést mutat 
a sport iránt. Ehhez a sporthoz nemcsak a tehetség, de a 
felszerelés is nagyban hozzájárul, hiszen íj, nyílvesszők és 
céltábla is szükséges a gyakorláshoz. A csapat nagyon nagy 
fejlődést ért el az elmúlt két évben az edző szerint, hiszen 
„egy olyan tudást sajátítottak el, amit nekem 6 év alatt 
sikerült”- mondta. 

   Ma már együtt készülnek a mozgással és a ló ütemével 
összehangolt ritmikus gyakorlatokkal, a tervek szerint ősz-
szel kezdődő lovas íjászatra.  

Maráz Kristóf 

Múltidéző 
Kedves Olvasók! 

   Sopronkövesd története bővelkedik érdekesnek mondható 
eseményekkel. A Sopron vármegyei sajtó ezek közül többet 
megörökített. Az alábbiakban néhány ilyen eseményről olvashat-
nak. 

„Veszett kutya: Kövesden f. hó 16-án egy kóborló ebet vertek 
agyon, mely a m*egyei+. állatorvos által felboncoltatván, veszett-
nek találtatott. Az eb által megmart valamennyi kutya elemész-
tetett, a többiek pedig 20 napig láncon tartani rendeltettek. A 
fertőtlenités és az óvrendszabályok foganatositása iránt a kellő 
intézkedések megtétettek.” (Sopron, XVI. évfolyam, 33. szám, 
1886. április 24-én.)  

„Gróf Széchenyi Dénes újévi látogatása Kövesden. Kövesdről 
irják: Nagy örömünnepe volt a kövesdi 
gazdasági cselédeknek ujév napján. Földesuruk: gróf Sz. Dénes 
az idén is eljött leányával Kövesdre, hogy jóságát necsak a 
horpácsi, de a kövesdi cselédeivel is éreztesse. Kedves szavak 
kiséretében kiosztotta a számukra elkészitett csomagokat, me-
lyek a legjobb ajándékot: jó meleg ruhákat s ruhának valókat 
tartalmaztak. 
A megajándékozottak hálatelt szivvel mondtak köszönetet az 
ajándékokért.” (Soproni Hírlap, XI. évf. 3. szám, 1924. I. 4.) 

„A sopronkövesdi önkéntes tüzoltóegyesület 1924. évi február 
hó 3 án Sopronkövesden Metlesits Jenő vendéglőjében, saját 
pénztára javára zártkörű táncvigalmat ren-dez. Belépődíj: 4000 
K, egyenruhás tüzoltóknak 2000 K.  

Kezdete 5 órakor. Felülfizetéseket hálásan fogadnak és 
hirlapilag nyugtáznak.” (Soproni Hírlap, XI. évf. 26. szám, 
1924. I. 31.) 

„A Sopronkövesdi Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsé-
ge 1924 junius 19 én, (Urnapján) egy szövőszék 
beszerzésére szépségversennyel, tombolával és táncmulat-
sággal egybekötött juniálist rendez a község határában fek-
vő Péter-majorban, (rossz idő esetén a Mihócza-féle ven-
déglőben). Kezdete délután 3 órakor. Beléptidíj: 8000 K. 
Mansz tagoknak 6000 K. Felülfizetéseket, a hazafias célra 
való tekintettel, köszönettel fogadunk.” (Soproni Hírlap, 
XI. évf. 135. szám, 1924. VI. 15.) 

„Sopronkövesd határában lezuhant egy ellenséges 
repülőgép.  Hivatalos helyről értesült lapunk szerkesztősé-
ge, hogy Sopronkövesd határában egy ellenséges négymo-
toros repülő lezuhant a mezőre. Mivel a közelben nem 
tartózkodott senki sem, sem emberéletben, sem anyagiak-
ban kár nem esett. Az ellenséges repülőgép személyzete 
ejtőernyővel Nagylózs felett ugrott ki. A lózsi leventék és a 
földeken tartózkodó mezőgazdasági munkások és gazdák 
azonnal észrevették a levegőben himbálózó ejtőernyősöket 
és azonnal megindultak felkutatásukra. A területet átfésül-
ték és itt összesen 4 ejtőernyővel leszállt repülőkezelőt sike-
rült elfogniok és a csendőröknek átadniok. Egy ejtőernyőst 
Sopronkövesd határában fogtak el. A gép pilótája a repülő-
gépben benne égett.” (Soproni Hírlap, XXXI. évf., 169. 
szám, 1944. július 28.) 

 
Kelemen Dávid 
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Augusztus van, és ilyenkor 
az egyik szemet-lelket 
gyönyörködtető élmény a 
kertünkben a levelek közül 

előtűnő zsendülő vagy már érő szőlőfürtök látványa. 
Azt hiszem, hogy ez a növény egyetlen kertből sem hiányoz-
hat, mert kevés olyan növény van, amely a gondos művelést 
ilyen szép látvánnyal, és csodálatos ízekkel hálálja meg, mint 
a szőlő. Házi kertekben elsősorban csemegeszőlő ajánlott, hogy 
a nyár végétől késő őszig ellássa a családot a gyümölcsével. 
Ezek közül emelnék ki néhány fajtát érési sorrendben, hogy 
ültetésükhöz némi kedvet adjak. 
A legkorábban érő, és talán éppen ezért a legkedvesebb a 
Csaba gyöngye. Fürtje közepes nagyságú, halványsárga színű, 
és finom muskotályos ízű. Viszonylag keveset terem.  
Irsai Olivér fajta (következik érési sorrendben) a Csaba Gyön-
gyénél 8-10 nappal későbben érik. Fürtje közép-nagy, aranysár-
ga színű nagyon finom muskotályos ízű. Borszőlőként is ülte-
tik, másfajták boraival házasítva is kitűnik a muskotályos íze.  
A Favorit viszonylag új fajta, augusztus közepe táján érik, nagy 
fürtű, sárgás-fehér, kitűnő ízű. Más fajtákhoz viszonyítva 
kevésbé rohad. 
Chasselas (saszla) az egyik legelterjedtebb fajta, szeptember 
elején-közepén érik, fürtje közép nagy, a bogyók színe a zöldes 
fehértől a halvány rózsaszínen át a feketéig változik - fajtától 
függően. Hosszú ideig szüretelhető, jól eltartható. Az étkezési  

célra fel nem használt szőlőből jó minőségű bor készíthető. Kitű-
nő ízű szőlő. 
A Hamburgi muskotályt utolsóként említem, mert viszonylag 
későn érik, fürtje nagy gúla alakú, bogyói nagyok, egyenlőtlenek, 
oválisak, színük sötétkék. Nagyon finom muskotályos ízűek, jó 
savtartalommal. Mivel elég késő érésű, nálunk ajánlott meleg, 
védett fekvésbe, akár falak déli oldalára ültetni. 
     A kert után menjünk ki a szabad természetbe, ahol most 
gyűjthető a nagyanyáik korában jól ismert borsmenta. Szára néha 
egy méter magasra is megnövő, levele tojás-
dad alakú, zöld, vöröses-zöld. A virágok a 
szárak végén kalászszerű virágzatot alkot-
nak. Gyógynövényként használatos, 
gyomor és a belek fájdalmas görcsét oszlat-
ja a teája. A borsmenta olaja általánosan 
használt, mint bedörzsölő, fájdalmat csilla-
pító szer. Idegzsába, csúz, és köszvény fáj-
dalmakra. Gyógynövényként is termesztik. 

A fodormenta külső alakjában hasonlít a bors-
mentához, csak a levele és az illata különbözik. 
Nálunk vadon is előfordul, főleg azonban ter-
mesztik. Kereskedelemben az egész fű (herba) 
és az olaja kerül. Hatása a borsmentánál gyen-
gébb. 

Jó kertészkedést és kirándulást kívánok!  

Kustor József 

Az otthon készített ételek 
összehoznak minket. Bensőséges hangulatot varázsol a kony-
hába, amikor az illatok az asztal köré vonzzák a családot. 
Már maga a közös sütés – főzés, az együtt tüsténkedés is 
élménnyé válik. Szívünket, lelkünket beleadva, a legjobb hoz-
závalók választásával, a legfinomabb ételekkel kimutathatjuk 
szeretetünket. Itt a paradicsom szezon. Néhány szelet látvá-
nyában és ízében is feldobja az ételt. Egy könnyű, nyári fi-
nomságot ajánlok Önöknek: Paradicsomos–sajtos szűzérmék 
Hozzávalók 4 személyre: 60 dkg szűzpecsenye (lehet csirke-
mell is), 1 ek. mustár, 2 fej vöröshagyma, 2 ek. olivaolaj, 
1 bagett, 2 nagyobb paradicsom, 10 dkg reszelt füstöltsajt. 
Előkészítés: a húsból 12 db, 5 dkg-os érmét vágunk, sózzuk, 
borsozzuk, bekenjük mustárral. A hagymát vékony karikára 
vágjuk. 
Elkészítés: olivaolajon a hagymát világosra sütjük, majd ki-
szedjük. A visszamaradt olajon megpirítunk 12 szelet 
bagettet, majd elősütjük a húsokat. Tepsibe lerakjuk a 
kenyérkéket, ráültetjük a húsokat, a hagymát, paradicsomka-
rikát, s végül a reszelt sajtot. Előmelegített sütőben, 180 fo-
kon sütjük, míg megpirul. Köretnek rizst és zöldsalátát tálal-
junk hozzá. 

Jó étvágyat, próbálják ki!        Balics József 

Kulinária … kicsit másképp 
Raffai Péter: Főzet lustaság ellen /Részlet a Főzetek, varázsitalok és kutyul-
mányok című szakácskönyv 8. fejezetéből/  

Hozzávalók: 3 szem komorbogyó, 5 fej vöröshagyma, 2 dkg macskaepe, 

5 csepp békaméreg, só egyéni ízlés szerint, 3 db apróra vágott gatyamadzag, 

1 dl csalánlé, 1 ml bolhanedv, ½ ml darázsméreg, 4 akáctüske, sivatagi kak-

tuszcsöppökből 5 dl. 

Elkészítés: Egy fazékba beleöntjük az 5 dl sivatagi kaktuszcseppeket, majd 

lassú tűzön forrásig hevítjük. Míg a lé forr, nagyon apróra vágjuk a vörös-

hagymákat, a macskaepét, majd a gatyamadzaggal összekeverve hozzáadjuk a 

felforrt kaktuszcsöppökhöz. Miután a lötty elérte az 500 C beleöntjük még 

az 5 csepp békamérget, s a 0,5 ml darázsmérget. Az így kapott főzetet kocso-

nyásítjuk, s egy óráig állni hagyjuk. Ezután újra felmelegítjük, de nagyon 

fontos, hogy ezt rezsón tegyük meg. A felforrósítás után még beledobjuk az 

5 szem komorbogyót is. (A beledobás a fazéktól mért 30 cm-ről történjék, 

hogy egy pár csepp biztosan a nyakunkba löttyenjen.) Ha ez megtörtént, egy 

bögrébe – lényeges, hogy bádogbögre legyen – beleöntjük az 1 dl csalánle-

vet, ehhez jön még a bolhalé, a 4 akáctüske. Ezt az egészet felmelegítjük, s 

mikor kellően felforrósodott, kiszűrjük belőle az akáctüskéket, s a maradék 

folyadékot hozzáöntjük az eredeti nedvhez. Ezt aztán lehet ízlés szerint sóval 

ízesíteni.  A főzet elfogyasztása után célszerű magukat a megkeményedett 

akáctüskékkel fenékbe bökdösni, attól aztán biztosan nem leszünk olyan 

lusták. Az esetleges mellékhatásokért: holdkórosság, hasmenés, stb. a szerző 

felelősséget nem vállal.               (1998.) 

  Kövesdi Kertész 
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   Kövesd válaszol 
Részt vett-e a Szent László napi ünnepségen? Mi a véleménye?    

Varga Józsefné: Egy szép nyári napon 
került 4. alkalommal megrendezésre a 
Szent László napi megemlékezés. Én gya-
log mentem ki a kápolnához, de többen 
érkeztek autóval és kerékpárral is. Minden 
nagyon tetszett. A plébános úr prédikáció-
ja gyönyörű volt. A mise után az ünnep-

ség következett, mindenkit megvendégeltek egy tál vadpör-
költtel.  Idén is csatlakoztak ünneplők a környező falvakból, 
de szerintem tavaly többen voltunk a rendezvényen.  

Gráczol György: Természetesen, mint az ese-
mény egyik szervezője részt vettem a rendezvé-
nyen.  Eddig minden évben segítettem a szerve-
zésben, az eszközök szállításában és a vendéglá-
tásban is. A nagy hőség ellenére idén is szép 
számmal érkezetek. Sok zarándokot fogadtunk 
a környező falvakból is. Úgy gondolom, hogy 

ez a rendezvény illő megünneplése Szent László királyunk emlé-
kének. Bízom benne, hogy utódaink is hasonló módon megemlé-
keznek majd erről a jeles napról.   

Csókáné Maráz Kornélia: Július 1-jén, vasárnap, egy kánikulai délután került sor az agghegyi 
Szent László kápolna búcsújára. Sok éve már, hogy ott jártam gyermekkorom egyik kedvelt kirán-
dulóhelyén, most négy gyermekemmel "zarándokoltunk" ki Kotecsbe. Nagyon elámultam, szinte 
rá sem lehet ismerni a kápolna környékére. Gyönyörű park, kényelmes padok, asztalok, kulturált 
környezet várt. Bámulatosan szép a faragott Szent László szobor, az emlékmű, a Széchenyi-kút.  
A tábori misét nagybátyám, Maráz Sándor prépost celebrálta. Nagyon sokan voltak jelen ezen a 
szép ünnepen, nemcsak sopronkövesdi hívek, hanem a környező településekről is érkeztek szép 

számmal zarándokok. Úgy érzem, akik ott voltak, megszívlelendő erkölcsi tanácsokat kaptak, s lelkiekben gazdagon térhettek 
haza. Az agghegyi park létrehozóinak csak gratulálni tudok! Köszönet a szervezőknek, nagyon szép volt a tábori mise és színvo-
nalas az utána következő rendezvény is.   

Maráz Kristóf rovata 

 

 Háztartási Praktikák: 
A házi befőtt olcsóbb és egészségesebb 

   Kedves Háziasszony-társak! Az otthon eltett gyümölcsben ke-
vesebb a tartósító, ezért érdemes befőzni. 
A befőzés fogalmai: kompót esetében a megmosott gyümölcsöt 
üvegekbe rakjuk, felöntjük hideg vízzel a cukrot (7dl-es üveghez 
4-5 evőkanálnyi) és kevés (csipetnyi) borkősavat hozzáadva lezár-
juk, és addig forgatjuk, óvatosan rázogatjuk, amíg a cukor elol-
vad, majd gőzöljük forrástól számított 20 percig, végül a gőzben 
hagyjuk kihűlni. A befőttnél a megmosott gyümölcsöt előre meg-
főzött szirupba (1l vízhez ¾ kg cukor) puhítjuk majdnem készre, 
utána rakjuk üvegekbe, majd száraz dunsztba. Dzsem esetében a 
gyümöcsöt kimagozás után csak addig főzzük, amíg a gyümölcs 
már puha, de nem főzzük teljesen pépessé. Cukrot mindenki 
ízlése szerint tegyen hozzá, tetejére pici nátrium-benzonát vagy 
borkősav kerül, lezárva száraz dunsztba rakjuk. A lekvár  éppen a 
dzsem fordítottja itt a gyümölcsöt teljesen pépessé főzzük, hogy 
gyorsabban szétfőjön, le is darálhatjuk azt. Cukrozzuk szintén 
ízlés szerint, üvegekbe töltés után letakarjuk papírszalvétával és 
csak másnap zárjuk le és tesszük a helyére.    

   Vannak gyümölcsök, melyeket kimagozni sem kell, hogy 
finom befőttet, kompótot készítsünk belőlük, többek között  
ilyen a barack is. A benne hagyott mag zamatosabbá teszi a 
gyümölcsöt. A befőzéshez ne túl érett barackot használjunk, 
az üvegeket nagyon alaposan mossuk ki és öblítés után a 
sütőben sterilizáljuk 100-120 fokon, különben az egész 
munkánk kárba vész.      
Barack befőtt hozzávalói: tetszés szerinti mennyiségű ba-
rack, kilónként 20 dkg cukor, citromsav, nátrium-benzonát 
vagy borkősav. A barackot meghámozzuk (egészben hagy-
juk), és azonnal citromsavas vízbe tesszük, hogy meg ne 
barnuljon. Majd üvegekbe rakjuk és szirupot forralunk (1 
kg barackhoz 20 dkg cukrot és 4 dl vizet). A forró szirupot 
a barackra öntjük, az üvegeket letakarjuk, a szirupot más-
nap leöntjük, újra forraljuk és ismét a barackra öntjük, tete-
jére pici benzonsavas nátriumot vagy borkősavat szórunk. 
Az üvegeket légmentesen lezárjuk, és száraz dunsztba rak-
juk, egy nap eltelte után véglegesen a polcra helyezzük, 
legalább két hétig hagyjuk magunkat utánuk áhítozni, ad-
digra már fogyaszthatóvá finomul. 
Mindenkinek kívánok kellemes befőzéses hangulatot és a 
végeredményhez elismerést a család részéről. 

Takács Tivadarné 


