
 

 

 

Jegenyefa ágán… 

Jegenyefa ágán 

 ül egy ázott holló, 

és csak azt kárálja,  

mi lett a nagy nyárból. 

Kár, kár, kár, 

hogy a tél vicsorogva  

néz le ránk már. 

Kár, kár, kár, 

hogy elrepült a gólya, fecske 

 és még sok madár. 

Serfőző Flóra Boróka 
(2.osztályos tanuló) 

 

Agghegyalja Agghegyalja Agghegyalja    MOZAIK
MOZAIK
MOZAIK   

   Talán számot kellene vetnem a 2013-as évről, de 
időrendben még az év végi események következnek. 

December elején, a közmeghallgatáson a számvetés is megtör-
tént. Ezúttal is köszönöm az érdeklődést, az ott felvetett ötlete-
ket, kérdéseket. A közmeghallgatás után az egyházközség képvi-
selő-testületével tárgyaltunk a további együttműködésről. Két 
témában írtunk alá szándéknyilatkozatot. A plébánia fészerépüle-
tének felújítására benyújtott pályázatukat szándékozik önkor-
mányzatunk támogatni - az önrészként jelentkező ÁFA tekinteté-
ben. Részükről lehetőséget kapunk a faluközponthoz nem illő, 
balesetveszélyes állapotú betonkerítés elbontására, és helyette egy 
esztétikus, csak részben zárt, virágtartókkal kialakított terület 
elhatárolására. Bízom mindkét testület tervének ez évi megvaló-
sulásában! 
Az őszre tervezett fásításaink is megvalósultak. Csemetéket pó-
toltunk a fő út mellett, a piacterünk egy részére néhány év alatt 
platán csemeték vethetnek árnyékot. A Kotecsi parkerdőnél a 
kiszáradó gesztenyék miatti árnyékpótlást vörös tölgy, juhar, 
vérbükk és magnólia csemetékkel oldottuk meg. A temető keríté-
se mellől eltűnnek (talán már el is tűntek) a dió és kőrisfák. 
  Tavasszal helyükre új, oda illő csemeték kerülnek.  

Tervben van - szintén tavasszal - a komplett Jókai utca fásítása 
is. E témában minden házat külön meg szeretnék keresni. 
Kérem, segítsék és támogassák terveinket, melyek célja egységes 
és zöld utcakép kialakítása. Szintén le kívánunk ülni a körúti új 
játszótér terveinek finomítására is az ott lakó szülőkkel. Célunk 
egy, a Lurkó-ligettől eltérő, és környékünkön egyedi, új játszó-
tér létrehozása. Addig is gyerkőcök, ne szomorkodjatok!  
Szintén tavasszal kezdjük a Kövirózsa pályázatának jóvoltából 
a volt Idősek Klubja alsó szintjén a falak kibontásával egy 
nagyobb közösségi tér létrehozását. Hogy hívjuk majd ezt az új 
épületet, melynek tetőterében 1-2 éven belül olcsó turistaszál-
lást is kialakítunk? Kérem, segítsenek! A Hősök tere felújítása 
is megkezdődik a jó idő beálltával. Az önkormányzati épület 
színezésének új határideje május vége. A csúszás miatt a köt-
bért érvényesítettük. A jelenlegi színezés csak alapszín, szépek 
szeretnénk lenni, méltók a faluközponti jelleghez.  

IV. évfolyam, XVIII. szám 2014. február Sopronkövesdről Sopronkövesdnek. 

szerkesztőnk már nem csak fákat nevel!   
Decemberben érkezett ”palántájukhoz” szeretettel gratulálunk 
mindannyian! A születési adatokat olvasva pedig elmondhat-
juk, hogy szépen gyümölcsözik a falunk… 
A kertből visszatérve lépjünk a konyhába! Süssünk fánkot, 
fehérboros csirkét, hisz farsang van, a bálok, mulatságok, 
baráti összejövetelek ideje, bármit mutat a hőmérő! A farsangi 
terített asztalon jól mutat a töpörtyűs pogácsa is, melynek 
tartalmával részletesen megismertet bennünket a Beszédes 
örökségünk címet viselő rovat. Ha gyomrunk már tele, 
nyissunk be a helyi intézmények, egyesületek portájára, 
és elénk tárulnak az elmúlt hónapok eseményei, munkájának 
eredményei! Továbbá, tájékozódhatunk az idei tervekről, 
az önkormányzati beruházásokról, fejlesztésekről. Ezen 
információk remélhetőleg jó érzéseket keltenek bennünk – az 
Agghegy lábánál élőkben, - és megerősítenek minket abban is, 
hogy egy szép és fejlődő közösség tagjai vagyunk. 
Személyes jókívánságom annyi volna ez évre, hogy legyünk 
még inkább FELELŐSEK ÉRTE! 

        Iváncsicsné Horváth Krisztina  

Kedves Olvasóink! 

Önkormányzati hírek 

Saját bőrünkön tapasztalhat-
juk, hogy már a tél sem 
a régi. Nem zimankós, kabát 

összehúzós és főképp nem vicsorog 
ránk, ahogy Flóra írja kedves versé-
ben. Sőt! A januári langymelegben 
kifakadnak a rügyek, az utak men-
tén zöldell a fű, és a kerti etetőben 
nem lármáznak csapatostul a tenge-
licek. – Ráérünk még beszokni 
a kertekbe, hisz miénk az egész 
határ! – gondolják talán. 
Lehet, hogy a jövőben megszokottá 
válik a téli kertészkedés, növényte-
lepítés? Ha így lenne, máris 
megfogadhatjuk Kertészünk taná-
csait, aki épp ebben a témában 
adhat segítséget.  Neki viszont a 
gyakorló szülők tapasztalatai lehet-
nek hasznosak, mivel kedves  
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   Április 26-án avatjuk a biciklis pihenőparkot - fellépőkkel 
és biciklitúrával kiegészítve. A fellépőknek pedig ott lesz egy 
3 milliós új mobilszínpad is, melyet a Kövirózsa lesz jogosult 
először betáncolni, beénekelni, hiszen ők nyerték, mi csak segí-
tettünk, így a falunak egy fillérjébe nem került.  
Beadtuk engedélyezésre óvodánk bővítésének terveit. Reméljük 
pályázatot is találunk hozzá! Az Iskola utca még ezen túl is gya-
rapszik a jövőben! Egy-másfél éven belül a játszótér szomszédsá-
gában, 24 órás szolgálatban hivatásos tűzoltók teljesítenek itt 
szolgálatot. Ennek már most számos előnyét véljük. Nőhet a 
környéken lakók biztonságérzete, a téli mentéseknél helyből jön 
a segítség, valamint a játszótéri vandalizmus is megelőzhető.  A 
tűzoltósághoz falunknak csak a telket kell biztosítani, azt is csak 
addig, míg tűzoltóságként működtetik az épületet.  
Advent idején többször mosolygott a lelkem. Először talán 
akkor, amikor az ovisokat láttam énekelve sétálni a faluban. 

Nem hiszem el, 
hogy egy ilyen 
találkozás alkal-
mával lenne 
olyan járókelő, 
akinek nem 
varázsolnak az 
arcára mosolyt, 
vagy a szemébe 

könnyeket. Köszönöm ovisok, óvó nénik és dajkák, ahogy az 
adventi forgatagot is! Hasonlóan megható és szívmelengető volt 
az iskolában a karácsonyi ünnepség a Falukarácsony alkalmával. 
Volt, aki a Kisalföld újságban köszönte meg a felejthetetlen pil-
lanatokat. Én akkor és ott úgy fogalmaztam meg magamnak  
- látva a segítő tanárok lelkesedését is -, jó kezekben vannak a 
gyerekek. Elfelejtettem a sikeres pályázatok sorában azt az 
örömteli hírt említeni, hogy az öt községet működtető közös 
önkormányzati hivatalunk a működtetés költségeinek kiegészíté-
sére pályázaton 5,3 millió forintot nyert. Több polgármester 
társam irigyelte tőlünk ezt úgy, hogy ők meg sem próbáltak 
indulni a pályázaton. Lehet, hogy a falu logójába egy állatfigurát 
is bele kell terveztetnünk? Megjelentek ugyanis a Bárány-legelő 
közelében a hódok. Hatalmas hódvárakat építettek, és szépen 
hegyezik és döntik a patakparti fákat. A vízügy szakemberei egy 
határozat birtokában a hódvárakat a felduzzasztott víz miatt 
elbonthatták, de az állatok védettek, így megindult egy macska-
egér (akarom mondani hód-vízügyes) játék. Visszatérve az ad-
venthez. Örömmel tapasztaltam, hogy a közvilágítási lámpák 
karácsonyi égői mellett egyre többen díszítik égősorokkal a por-
tájukat szépítve ezzel is falunkat. A már „messze földön híres” 
karácsonyi vásárunkban becslésünk szerint minimum 600-an 
megfordultak. Ezt támasztja alá a 140 liter forralt bor, a 70 liter 
kakaó és a 60 csomag kalács, melyet képviselőtársaimmal osztot-
tunk szét. Köszönöm, hogy jöttek, és köszönöm, ha a jótékony 
célra osztott Ferdinandus levesnél, illetve a mécseseknél adakoz-
tak. Örüljünk, ha adhatunk, és itt legalább  tudhatja is az 
ember, hogy a befolyt összeget az adományok gyűjtői biztosan 
helyiek segélyezésére fordítják. Köszönet még egyszer mind a 
gyűjtőknek, mind az adakozóknak. 

Polgármester társaim és házastársaik által létrehozott Félnó-
tás kórusunkkal a magunk módján mi is adtunk karácsony 
környékén: Zsirán és Nagylózson a szociális otthonban, 
Répcevisen Idősek napján, valamint Nagylózson és 
Kövesden a templomban egy adventi gyertyagyújtáson éne-
keltünk. Köszönjük a lehetőséget. 
Számomra karácsonyi ajándék volt 
az is, hogy a GYSEV  teljesen új 
szerelvényén utazhattam a Sopron-
Szombathely-Szentgotthárd vona-
lon. Hihetetlen, hogy a pár éve 
még haldokló állapotban lévő vonalszakasz fejlődik és egyre 
népszerűbb a helyiek és az ide utazók körében is.    
Engedjék meg, hogy egy kicsit bosszankodjam, hiszen úgy-
sem hinné el senki, hogy ebben a faluban csak jó dolgok 
történnek. A minap névtelen levelet hozott a posta, soproni 
bélyegzővel, kövesdi feladótól, helyi témában. Névtelen leve-
lekkel nem foglalkozunk. Ha valakinek problémája van, 
bátran keressen, ne írogasson névtelenül! Amiben tudunk, 
úgyis igyekszünk segíteni. További levelet is kaptunk, de ezt 
nem hozta ki a posta, a feladó maga szállította… szállította, 
és borította le a fülesi út mellé (szinte az útra) a több után-
futónyi diófa levelet. Köszönjük, volt vele munkánk…   
A Lurkó-ligetben valakik széttört sörösüveg szilánkokat 
dugdostak a fészekhinta homokjába. Ezzel komoly sérülése-
ket okozhatnak a gyanútlanul játszó gyermekeknek, akiknek 
a testi épségüket veszélyezteti ez a kis hecc! Az újévi józano-
dó túrán tűnt fel, hogy valaki/k három fenyőfát vágtak ki a 
Haladás ösvényről. A kápolnánál a tűz körül a fa ülőkék is 
fogynak… Úgy gondolom, hatványozott bűn az, ha valaki a 
saját közösségét lopja meg, még ha csak 1-1 fenyő, vagy 1-1 
fa ülőke is a szerzeménye. Az újévi sétánkon a kápolnánál 

egyébként 44 jókedvű gyerek és felnőtt 
találkozott. Egy kecskeméti család is ott 
járt, akik úgy érzik, olyan ez a kis közös-
ség, amiről azt hitték, már nincs is: min-
denki üdvözli az idegent is, és nyitott a 
másikra, közös programokra összejárnak, 
beszélgetnek. Jó volt ezt tőlük hallani, 
ahogy látni és együtt lenni a Holdfénytú-

ra 160 résztvevőjével is, akik közül a Japánból érkező túrázó 
„vihette el” a távolsági aranyérmet. Egy felhívást szántam a 
végére. Lassan megkezdjük a 2014. évi KÖN (Kulturális 
Örökség Napjai) szervezését. Várjuk azok jelentkezését, akik 
szeretnének valamivel bemutatkozni, valamint várom 
az önkéntes szervezők, segítők jelentkezését is! Előre is 
köszönöm önzetlenségüket. Adjon Isten Mindnyájuknak és 
Sopronkövesdnek is boldog új esztendőt! 

Fülöp Zoltán polgármester 

Sopronkövesd község Önkormányzata várja arra vonatkozó-
an a javaslatokat, hogy a faluhoz tartozó külterületek 

közül melyiket tisztítsuk meg a tavaszi szemétszedési akció 
keretén belül.  

Ötletek leadhatók személyesen vagy telefonon a hivatalban. 



 

A falu jegyzőjének tollából 

A kérelemhez csatolni, vagy a nyomtatványon szükség sze-

rint igazolni kell a jövedelemre, munkaviszonyra, vagyoni 

helyzetre, tanulói jogviszonyra, egészségi állapotra, munka-

képesség megváltozására, közmű kiadásokra, az együtt élő 

családtagok személyi adataira, családi állapotra, valamint az 

ellátás érdemi elbírálásához szükséges egyéb adatokra vo-

natkozó nyilatkozatokat és igazolásokat. Változás a korábbi 

gyakorlathoz képest, hogy valamennyi támogatási forma 

esetén a kérelmező a támogatási igény benyújtásakor köte-

les saját maga, illetve a vele közös háztartásban élők jöve-

delmi viszonyairól igazolást csatolni. Ha jövedelmi viszo-

nyai más szerv által történő igazolására nincs mód, vagy 

jövedelme nem mérhető, akkor erre vonatkozóan nyilatko-

zatot kell tennie. 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a támogatások megállapí-

tása előtt – szükség esetén - a családnál a kérelemben, vala-

mint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága 

környezettanulmány készítésével vizsgálható, ellenőrizhető. 

Hivatalunk dolgozói továbbra is segítséget, felvilágosítást 

nyújtanak a nyomtatványok kitöltésével, az egyes támoga-

tási formákkal, az ahhoz tartozó jogosultsági feltételekkel 

kapcsolatban. 

Fücsökné Torma Lívia 

 Több tekintetben is változott - az Országgyűlés döntése alapján 

- 2014. január 1-jétől a pénzbeli és természetbeni támogatásokra 

vonatkozó szabályozás, amelyről az alábbi összefoglaló tájékozta-

tást adjuk a lakosság részére: 

Az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvé-

delmi támogatás önálló ellátási formaként 2013. december 31-

ével megszűnt és önkormányzati segéllyé olvadt össze. 

Sopronkövesd község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyer-

mekvédelmi támogatásokról a 2014. január 1-jén hatályba lépő, 

8/2013. (XII.20.) önkormányzati rendeletet alkotta, amely közsé-

günk honlapján, könyvtárunkban, valamint az önkormányzati 

hivatalban olvasható. 

Ezen rendelet szabályozza részletesen az egyes, településünkön 

érvényes, helyi döntési hatáskörbe tartozó szociális jellegű támo-

gatásokat, nevezetesen: aktívkorúak ellátása, ápolási díj, önkor-

mányzati segély, újszülöttek családjának támogatása, tankönyvtá-

mogatás, köztemetés, közgyógyellátás.  

A fenti rendeletben szabályozott, felsorolt támogatás iránti kérel-

meket a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatalnál kell 

benyújtani, elsősorban az erre a célra rendszeresített formanyom-

tatványon, amely az Önkormányzati Hivatalban papír alapon, 

illetve honlapunkon elektronikusan elérhető.   
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„Kedves Látogatók és Helybéliek! Majdnem min-

den évben jövünk Sopronkövesdre a nagyszüleink-

kel, szüleinkkel! Nagyon jó érzés egy kis friss 

levegőt szívni a pesti bűz után! Mindig nagyon jól 

érezzük magunkat, és még sokat szeretnénk itt 

lenni ezen a gyönyörű helyen!”          2012. 06. 24.   

„Gyermekkorom legkedvesebb helyeinek egyi-
ke ez a kis kápolna…Most kicsi unokám játszik 
előtte és öröm, hogy a Kövesdiek gondossága 
miatt még megteheti!”         2013. 08. 11. 

„Nyugodt, rendezett környék. A Szent László 
Kápolna szép.  A ringló még kicsit savanyú volt!                     
2012. 08. 09.                                 

„Már megint itt lófrálunk… Itt a világ közepe. 
Várjuk a következő közös szalonnasütést.”    
                                            2012. 08.15. 

„Felzarándokoltunk a Szent László Kápolnához. 
A lelkünk is felüdült. Jó volt itt időzni.”  
                                            2013. 09. 15. 

„ 9. évemben. 
Nagyon szeretek ide feltekerni az ilyen szép dél-
előtti órákba. Szeretem hallgatni a szebbnél szebb 
madarakat és mikor felbiciklizek ide,nagyon jól 
esik megpihenni, leülni és nézni a tájat. 
REMÉLEM EZZEL MINDENKI ÍGY VAN!!!   
Mert szeretjük a természetet!”             2013.04. 28. 

„Ma elindultam biciklivel a kápolnához  

8: 45–kor egy kis reggeli tornához, ahogy 

szoktam. Szép napos időnk van. Egy kicsit 

fúj a szél. A madarak csicseregnek és egy 

kicsit be van borulva, de szerintem jó idő 

van.”      2012. 06. 09.           9:03 

„Minden hétvégén idelátogatunk, mert nagyon szere-
tünk itt.  Nemrégen itt tartottuk az indiántáborun-
kat is.  Szederrel még az arcunkat is kifestettük.”                       
2013. 08. 20. 

A Mozaik kincsesládájában kutakodva ezúttal egy - a Kotecsi parkerdő pihenő padjai mögött elhelyezett, 
sárga ládában rejtőző - VENDÉGKÖNYVRE bukkantunk, amely az ide kirándulók, túrázók, természetsze-
retők bejegyzéseit tartalmazza. Tartson velünk Ön is, kedves Olvasó egy közös lapozgatás erejéig! 

KINCSESLÁDA 



   A sopronkövesdi Anyakönyvi hivatal 2013 évi adatai 
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   A gyermeknek szüksége van egy kiegyensúlyozott családi légkörre, melyben 
biztonságban érezheti magát. Ez akkor lehetséges, ha a szülők figyelnek a gyerek 
szükségeire, bizonyítják megértésüket, foglalkoznak a gyermek nevelésével, érdek-
lődnek dolgokról, részt vesznek a gyermek életében bekövetkező eseményekben. 
Eljön az idő, mikor a fiatal képes a számára megfelelő pár megtalálására, vele szoros 
kapcsolat kialakítására, családalapításra és a gyermekek harmonikus felnevelésére. 
Ekkor döntenek úgy, hogy házasságot kötnek. 
Anyakönyvi hivatalunkban esküdtek örök hűséget:  
Farkasné Nyerges Andrea & Farkas Levente  2013.04.20. 
Vinkovitsné Bogdán Szilvia & Vinkovits József 2013.05.18. 
Bereczky-Tóth Anett & Tóth Lajos Csaba  2013.07.27. 
Erdeiné Kuslics Katalin & Erdei Szabolcs  2013.09.06.  

„Az élet kanyargós útvesztőin  
a szülői kéz vezetett.  

S mikor én ezt elengedtem  
Megfogtam a tiedet.  

Mert úgy az élet mindig szomorú és hideg,  
Ha örömödet, bánatodat elmondani nincs kinek.  

Ezért soha ne hagyj el,  
Mindig a szíveddel vezess.  

És ehhez a legfontosabb, hogy mindig nagyon szeress.”  
/Szalai Evelina/ 

   Az ünnepnapok után mindig jönnek a dolgos hétköznapok, sikerekkel, örömök-
kel, bánatokkal fűszerezve. Ebben a sietséggel teli életünkben észre sem vesszük az 
idő múlását. Egy-egy váratlan haláleset kapcsán tudunk csak megállni egy rövid 
időre. Szeretteink búcsúztatására jöttünk össze a sopronkövesdi temetőben, és kísér-
tük utolsó útjukra halottainkat: Tóth Ervinné, Kovács Kálmán Endre, Csigó József-
né, Kelemen Csaba, Vessző Imre, Pete Géza, Tóth István, Bolter László, Kiffovics 
Alajosné, Tóth Jánosné, Mihócza Attila, Maráz Imre, Sinkó György. 

 
„Csak az hal meg, akit elfelejtenek, 

Örökké él, akit szeretnek.” 
Kovács Lászlóné anyakönyvvezető 

 

A gyermek a 
házastársak szere-
tetének gyümölcse, 

a házasság legszebb ajándéka. Akinek 
gyermeke születik, mindenki másnál 
jobban ismeri azt a szavakba nem önt-
hető boldogságot, amivel senki más 
nem ajándékozhatja meg, csak a saját 
gyermeke. A gyermek megszületésének 
pillanatától – a nehézségek és fáradal-
mak ellenére is – a szülő élete ünnep-
pé változik. 
Az előző évi tájékoztatás óta 20 család 
részesült ebben a szép ünnepben: 
Jánosi Bálint (2012.12.27.), 
Varga Réka (2012.12.28.), 
Horváth Jázmin Anjima (2013.01.05.), 
Kollár Álmos Levente (2013.02.04.), 
Barkó Mátyás (2013.02.05.), 
Molnár Lia Orsolya (2013.03.07. ), 
Pölöskei Emma (2013.04.15.), 
Csigó Borbála (2013.04.27.), 
Molnár Ákos Péter (2013.06.15.), 
Maráz Márton (2013.06.20), 
Imre Flóra (2013.07.12.), 
Vinkovits Bíborka (2013.07.20.), 
Kasza Vilmos Zoltán (2013.07.26.), 
Táncos Zoltán (2013.08.17.), 
Reisz  Gabriella (2013.08.30.), 
Gréger Szofia (2013.09.05.), 
Kalocsa Eszter (2013.09.29.), 
Nagy Ramóna (2013.11.15.), 
Pete Kíra (2013.10.31.) 
Kazinczy Anna (2013. 12. 20.). 

A két legfontosabb dolog, amire a december hónapban 
készültünk, a Mikulás, valamint a karácsony. A gyerekek na-
gyon várták mindkettőt. Tanultunk dalokat, versikét. Festet-
tünk Mikuláscsizmát, majd karácsonyfát, ragasztottunk csillagot 
és karácsonyi meséket is meséltünk. 
December 6-án ellátogatott a napközibe a Mikulás bácsi. Ezen a 
napon tartottuk meg a Baba-mama klubot is, így sok kisgyer-
mek részese lehetett az élménynek. Énekszóval vártuk és bú-
csúztattuk a Mikulást. A napközisekkel egy versikét is elmond-
tunk neki.  Hamar eltelt a délelőtt. Mindenki jól érezte magát. 
Ezúton szeretném megköszönni Kati védőnőnek a sok segítsé-
get az előkészületekben. (A legközelebbi Baba-mama klubot 
farsangra tervezzük, amelyre nagyon sok szeretettel várjuk a 
kicsiket és szüleiket.) Ezután következett a Karácsony. Erre 
december 19-én került sor. Reggel izgatottan gyülekeztek a 
kicsik a folyosón, és amikor mindenki megérkezett, együtt men-
tünk be a csoportba megnézni a fát és az ajándékokat. A gyere-
kek nagyon boldogok voltak. Először közösen énekeltünk, majd  

elkezdődött a játék a sok új ajándékkal. Pénteken folytatódott 
az önfeledt játék, majd következett egy kis szünet. A napközi 
január 6-án nyitotta ki kapuját ismét. A szünet után történtek 
változások a csoport életében. Az öt kisgyermekből hárman: 
Réka, Bálint és Vince elkezdték az óvodát. Így január 6-án Sára 
és Bende kezdett, valamint két új kisgyermek: Fanni és Ákos. 
Ez a hónap, valamint a február eleje is a beszoktatás jegyében 
telik majd. Remélem, hogy a kicsik hamar megszokják és meg-
szeretik az új környezetet. 

Jelenleg nincs szabad férőhelyünk. 
Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan 
igénybe veszik a napközit. Itt ragadnám 
meg az alkalmat, hogy aki tervezi, hogy 
beíratná gyermekét szeptembertől, kér-
jük, jelezzen nekünk időben; telefonon 
vagy személyesen a napköziben vagy a 
hivatalban.                    

Csigó Adrienn 



5  Várandósság, várandós gondozás 

Szomszéd csoportszobánk, a Maci csoport is telített nagyon, 
oda jelenleg 26 kisgyermek jár. Szűkösen vagyunk így kissé, 
de ígéretet kaptunk, hogy mihelyt lehetőség nyílik rá, óvodabő-
vítésnek örvendhetünk, s lesz egy tágas tornaszobánk is, mely-
re nagy szükségünk lenne. Udvari mászókát, mozgásfejlesztő 
eszközöket is szeretnénk, ehhez kaptunk is anyagi segítséget 
(amit ezúton még egyszer köszönünk!), s van némi kis megta-
karításunk is. Így összesen 350 000 Ft-ot tudunk udvari játékok 
fejlesztésére fordítani. Mivel programunkban kiemelt szerepet 
kap az egészséges életmódra nevelés, s az egészségmegőrzés, 
ezért is szeretnénk a gyermekekkel minél több időt a szabad-
ban tölteni. A mindennapos friss levegőn való sport, játék vagy 
egyéb szabadidős tevékenység biztosítása az egészséges szemé-
lyiségfejlődés szerves része.  
Kívánságunk még nem ér véget; kívánunk gyermekeinknek, 
szüleiknek, nagyszüleiknek, valamennyi munkatársunknak 
boldog új esztendőt, jó egészséget és sok-sok gyermekmosolyt 
az elkövetkezendő évben is. 

Egyházi Mónika, Farkas Mihályné, 
Fülöpné Hidegh Csilla, Horváth-Pálla Barbara 

 
 

Óvodai élet 

„Új év, Új év, Új esztendő 
Hány csemetéd van? 

Tíz meg kettő!” 

Csanádi Imre Hónap-soroló című versének kezdő soraival tréfál-
kozva ismertetnénk gyermeklétszámunk alakulását óvodánkban. 
Tanévünk második feléhez érkeztünk, cikkünk írásakor Kövesdi 
naptárunk első lapjához fordítottunk. 
Először szeptember hónapban történik a beszoktatás - elsősor-
ban az őszi hónapokban született gyermekeké.  
Ilyenkor januárban szoktuk fogadni másodízben azokat a kis-
gyermekeket, akik hamarosan betöltik a 3. életévüket, s édesany-
juk munkába áll, visszatér a munkahelyére. Így történt ez most 
is: a 15 fő nagycsoportos korú gyermekkel ez ideig 4 fő kiscso-
portos korú kisgyermek járt egy csoportba, most 5 új kisgyer-
mek érkezett. A családi napköziből hárman, két kisgyermeknek 
a napokban kezdődött meg „intézményes” nevelése (ők otthon-
ról érkeztek). Így Süni csoportunk létszáma jelenleg 24 fő.  

 

Örömmel számolok be Olvasóinknak arról, hogy 
2013-ban Sopronkövesd 18 újszülöttel gyarapodott! 

Ilyen magas születésszám utoljára 1989-ben volt községünkben. 
Összehasonlításként felsorolom az elmúlt tíz évben született 
gyermekek számát: 2003. évben 6 fő, 2004-ben 7 fő, 2005-ben 10 
fő, 2006-ban 8 fő, 2007-ben 13 fő, 2008-ban 14 fő, 2009-ben 11 
fő, 2010-ben 8 fő, 2011-ben 12 fő, 2012-ben 9 fő. Jelenleg 9 
anyuka várja gyermekét a gondozásom mellett.  
A várandósság átlagosan negyven hétig tart, idejét az utolsó 
menstruáció első napjától számítjuk, a magzat élete azonban 
csak két héttel később, középidő tájékán, a megtermékenyülés 
pillanatában kezdődik. Hüvelyi ultrahangvizsgálattal már az 
ötödik héten megállapítható a terhesség, ajánlott minél előbb 
felkeresni a nőgyógyászt. Mivel a szervek kifejődésének idősza-
kában az embrió rendkívül érzékeny a kedvezőtlen külső hatá-
sokra, a kismama fokozottan ügyeljen a helyes életmódra, ne 
fogyasszon alkoholos italokat! Csak orvosi utasításra vegyen be 
gyógyszereket, kerülje a fertőző betegeket, az állatok társaságát! 
A macskavécé takarítását és a nyers hús aprítását is átmenetileg 
bízza másra! A kilencedik hétig embrióról, ettől kezdve pedig 
már magzatról beszélünk. A csöppség mozogni is tud. Van már 
szeme és szemhéja, látszanak az apró fül kagylóvonalai. Immár 
két és fél centiméteres. Legkésőbb ezen a héten jelentkezzen a 
körzeti védőnőnél. Fontos a korai jelentkezés azért is, hogy a 
genetikai szűrővizsgálatok időben megtörténhessenek. A tizen-
harmadik héten a magzat hossza a popsitól a feje búbjáig hét 
centiméter. Esedékessé válik a fogászati ellenőrzés, és az első 
vérkép-és vércukorvizsgálat. A tizenhatodik és a huszadik hét 
között érzékeli első ízben a kismama a magzatmozgásokat. A 
huszonharmadik héten már 550 grammos a magzat, s hetente 
nagyjából száz grammot gyarapodik. Havonta ajánlott védőnői  

és orvosi tanácsadásra elmenni. A betöltött harminchetedik 
héttől kezdve már bármikor sor kerülhet az érett kisbaba szüle-
tésére. Ekkorra a baba már kb. 3000gr és 50cm. Az apa, vagy 
más közeli hozzátartozó a szülő nő mellett maradhat a szülő-
szobában. Induláskor legyen kéznél a várandós anyák gondozá-
si könyve, és az összes korábbi zárójelentés, azok is, amelyek a 
terhesség korábbi időszakaiból származnak! A gyermek anya-
könyvezéséhez a személyi igazolványon kívül egy hónapnál 
nem régebbi házassági anyakönyvi kivonat is szükséges. Aki 
nem él házasságban az apával, vigyen magával apaságot elisme-
rő hivatalos nyilatkozatot. 
A soproni kórház nőgyógyászatára a 99- 514 206 számon, a 
gondozóba az 514-200/terhes gondozó mellékén lehet időpon-
tot kérni. Szabad orvosválasztás van. 
Védőnői tanácsadásra kedd és csütörtöki napokon 8 és 10 óra 
között, vagy a 06 70 7762904 számon előzetes egyeztetés 
szerint van lehetőség. Itt állítom ki a Várandós anyák gondozá-
si könyvét, súly, vérnyomás és vizeletvizsgálatot, a 20. hét után 
magzati szívhanghallgatást végzek. Segítem a családokat felké-
szülni az újszülött fogadására, tájékoztatom őket a családtámo-
gatási ellátásokról, kiállítom az igazolást az anyasági támogatás 
igénybe vételéhez. Nagyszerű lehetőség a kórházban a 
„Jöttödre várva” szülésfelkészítő tanfolyam, melynek során öt 
foglalkozáson a szülés folyamatával és a szülőszobával ismer-
kedhetnek a leendő anyukák, apukák. A szülést követően az 
anyukák újszülöttjeikkel egy kórteremben lehetnek, segítséggel 
már az első pillanattól kezdve elláthatják gyermekeiket. Haza-
jövetelük után igyekszem a család igényeinek megfelelő védő-
női gondozásban részesíteni őket. Remélem, erre az idei évben 
is sok lehetőségem lesz! 

Virágh Imréné védőnő 
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6  December az iskolában… 

A december hónap nagyon mozgalmasan 
telt iskolánkban. Minden hétfőn a nagyszünet-
ben meggyújtottunk egy-egy gyertyát az adventi 
koszorún, ezzel is jelezve, hogy közösen készü-
lünk a szeretet ünnepére és Jézus születésére. 
Minden héten más-más felsős osztály adott szín-

vonalas kis műsort a gyertyagyújtásokhoz, ezzel nagyon meg-
hitt hangulatot varázsoltak az iskola falai közé.  Az ötödikesek 
a Ghymes-együttes dalát énekelték gitárkísérettel. 
Az első gyertyát a Bojtorján együttes Kis gyertyaláng…című 
dalát énekelve gyújtották meg: 
     „Karácsony ünnepén 
     Mindenhol gyertya ég 
     Békesség jelképe 
     A gyertyaláng. 
     Mindennap gyújtsatok 
    Gyertyákat, emberek 
    Égjen a gyertyaláng 
    Mindenhol már” 
A hatodik osztály tanulói táncolva jöttek ki a teremből gyer-
tyával kezükben, melyről meggyújtották a második gyertyát. 
A harmadik adventi gyertyaláng egy kedves angol adventi dal 
éneklése közben lobbant fel, melyet a hetedikesek adtak elő. 
Az utolsó – negyedik - gyertya az utolsó tanítási napon került 
meggyújtásra, ekkor már mindenki lázasan készült az esti 
Falukarácsonyra. A nyolcadikosok nagyon megható műsort 
adtak elő, melyben a régi V-Moto’Rock-dal is felcsendült:  

„Mindazokért, kiket nem láttunk már régen, 
Akik velünk együtt ünnepelnek az égben, 

Kiknek őrizgetjük szellemét, 
Mindazokért egy-egy gyertya égjen.”  

Ekkor már négy gyertyaláng lobogott az aulában és a csoda-
szép karácsonyfa is feldíszítve várta az ünnepet a csillogó 
szemű diákokkal és tanárokkal együtt. Délután már kezdett 
kinn sötétedni, amikor a falu apraja és nagyja gyülekezett a 
tornateremben, várva a csodát, ami minden év decemberében 
eljön, és velünk van néhány napig.  

A karácsonyi műsor 17 óra-
kor kezdődött Győri Edit 
igazgatónő kedves köszöntő 
szavaival. Ezután az iskolai 
kórus gitárkísérettel eléne-
kelte a Ghymes együttes: Ó, 
ha Magyarországba… kezde-
tű dalát. Meghallgathattunk 
egy kedves karácsonyi 

dalcsokrot furulyán Preiner Vivien és 
Márkus Viktória hetedik osztályos 
tanulók előadásában. Rákóczi Boglárka 
és Purt Patrik, szintén hetedikes tanu-
lók nagyon szép karácsonyi gondolato-
kat fogalmaztak meg a nézőközönség-
nek.  

Suli hírek Ezután következett Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül című 
meséjének előadása. Az özvegy csizmadia megható történetét 
nagyon kedvesen és színvonalasan mutatták be a gyerekek. A 
színdarabot Horváth Csilla Katalin tanárnő tanította be. Szin-
tén Csilla tanár néni koreográfiájára készült a Gyertyás tánc, 
melyet Vangelis meseszép 
zenéjére adtak elő diákjaink. A 
karácsonyi műsorban felléptek 
citerásaink és a Kövirózsa Kul-
turális Egyesület népdalköre 
egy gyönyörű karácsonyi dal-
csokorral, mellyel régmúlt 
időket idéztek elénk azon a decemberi délutánon. A műsort 
Horváth Krisztina tanárnő tanította be áldozatos munkával. 
Kicsi kórusunk a két furulyás lány és peresztegi gitárosunk, 
Balogh-Crisan Roland kíséretével előadta az Altató című dalt, 
melyet Győri Edit igazgatónő tanított be. Ezt követően isko-
lánk egykori tanulója, Várfalvi Lilla fuvolán szólaltatott meg 
két karácsonyi dalt, az Adeste Fidelest és Az angyal énekel-t. 
A műsor legvégén az iskolai kórus gitárkísérettel énekelt 
Ghymes-dalokat: a Menjünk mi is Betlehembe kezdetű dalt és 
a Mária altatója című megható és nagyon kedves éneket. A 
lelkes énekkart én készítettem fel és vezényeltem.  Szem nem 
maradt szárazon, mire este lett. A szereplők vastapsot kaptak, 
nagyon büszkék voltunk rájuk.  
Úgy érzem sikerült méltóképpen megünnepelni a legszebb 

                  ünnepet.  

Csókáné Maráz Kornélia 

Mikulás érkezett közénk… 
December 6-án idén is 
megérkezett iskolánkba a 
Mikulás. Rénszarvas szán-
ját az iskola előtti parko-
lóba állította le. Hátán 
ajándékokkal teli puttony-
nyal lépkedett végig 

komótosan a folyosókon. Segítői a krampuszok mutatták 
Neki az utat a tornaterembe, ahol már izgatottan vártak rá az 
alsós kisdiákok. Horváthné Domján Zsófia és Kalmárné Kocsi 
Renáta tanító nénik segítségével egy kedves Mikulás-váró 
műsort adtak elő az alsós tanulók és a hetedik osztályosok. 
Furulyás lányaink, Preiner Vivien és Márkus Viktória is fel-
léptek Győri Edit igazgató nénivel. A műsor végén a Mikulás 
bácsi kiosztotta az ajándékokat és visszaindult Lappföldre. 
Megígérte, hogy jövőre újra eljön hozzánk. 
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A sopronkövesdi citerás gyerekek első féléves munkája 

A nyári táborok után mindig nagy lendülettel kezdjük az új 
tanévet. Idén nem csak a nagyok vehettek részt a táborokban, 
hanem a kezdő, alsós citerások is, Fertőszentmiklóson, napközi 
otthonos formában. 2014-ben is mindkét tábor megszervezésre 
kerül!  
44 gyermek kezdte meg a munkát, akik között van újkéri, 
pinnyei, nagylózsi, nagycenki fiatal is, de mindenki a Sopronkö-
vesdi Általános Iskolában tanul. 14 újonc jelentkezett 2013-ban. 
Nagy öröm számomra, hogy nem csak kicsik, hanem harmadik, 
negyedik, ötödik osztályos tanulók is, akik kedvet kaptak társa-
iktól a közös zenéléshez. Köszönet a szülőknek, akik támogat-
ják a gyerekeket, illetve beruháznak akár hangszerre is. 
23 gyerek saját, kiváló minőségű hangszeren játszik!  
Már az első órán megkezdődött a kemény munka, mert készül-
tünk a szeptemberi KÖN-re, ahol a falunak főként a tábori 
összeállításokat mutattuk be.  Törekedtem arra, hogy minden 
gyerek többször is fellépjen. A legkisebbek szerepeltek az 
Idősek napján. A gyerekek több gyerekdalból álló összeállítást is 
játszottak. Ugyanezt a műsort előadták az újkéri időseknek is. 
A negyedik, ötödik, hatodik osztályos citerások fél órás műsort 
adtak december 8-án, Fertőbozon. Nagyon nagy sikert arattak 
vele!  

A nagyoknak egy fontos szereplése volt november 16–án, 
Táplánszentkereszten. Németh Lajos emléknapra kaptunk meg-
hívást, és hét citerazenekarral közösen csináltunk egy műsort. 
A gyerekeknek nagy élmény volt más zenekart látni, hallani, de 
emellett nagyon eredményesek is voltak. Tíz fős csoportunkkal 
képviseltük Sopronkövesdet a találkozón. A citera mellett ez 
volt az első fellépés, ahol a negyedikesek csak énekeltek. Ám ez 
olyan jól sikerült, hogy Kovács Liliána Győrben, november 
végén kipróbálta magát szólóban is egy énekversenyen! Kiváló 
eredménnyel szerepelt, így további énekversenyekre is készü-
lünk. Már bevált szokás, hogy nem csak nyáron táborozunk. 
Sopronban edzőtáboroztunk két napot, itt Molnár Boglárka 
kolléganőm is tanított. 
Az őszi félév végét természetesen az adventi készülődés tölti ki. 
A citerásoknál a karácsonyi műsorra való felkészülés az ünnep-
várás része. A falukarácsonyon a kezdők is felléptek és a 
népdalkörrel együtt szerepeltek. Nagyon élvezték a közös ének-
lés varázsát. Az éjféli mise előtt is felcsendültek a karácsonyi 
népdalok. Az újkéri templomban is előadtuk műsorunkat 
a szentmise közben. Nagyon nagy szeretettel fogadtak bennün-
ket és már most jelezték, hogy szívesen látnak minket ebben az 
évben is. 

A tavaszi félévben is dolgozunk keményen tovább és készülünk 
a fellépésekre, versenyekre.                          Horváth Krisztina  

 

 

 

 

 

 

 

                                         NÉVJEGY 

Horváth Krisztina, a Kövirózsa Kulturális Egyesület népdalkörének és citerásainak vezetője. 

Népzene szakon végzett Nyíregyházán. A megyében kilenc faluban tanít népzenét, népéneket, 4 felnőtt ének csoportot vezet 

és több mint 150 főt tanít citerán játszani. Célja, hivatása, hogy az emberek ebben a modern világban már gyermekkorban 

megszeressék, és később is szeressék, tiszteljék népzenéjüket, kultúrájukat.  

Karácsonyi műsor 

Táplánszentkereszten 
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A Sopronkövesdi Nyugdíjasok Egyesületének rovata 

Egyesületünk 2014-es terveiről 
Már több mint 2 éve határoztunk arról, hogy lehetőséget 
teremtünk magunknak – nyugdíjasoknak – arra, hogy az 
időskor bezártságát, ingerszegénységét csökkentsük. Ezért 
hoztuk létre Sopronkövesden is a Nyugdíjas Egyesületet. 
Az első év elsöprő, lelkes aktivitását a második év jól összeko-
vácsolódott, de kissé langyos közösségépítése követte. Jól érez-
zük magunkat együtt, de néha hiányzik az új dolgok iránti 
lelkesedés, és a csoporton belüli munkamegosztás természetes-
sé, rutinszerűvé vált. Az idei évet új programokkal szeretnénk 
színesebbé tenni, egyes tagjainkat aktivizálni, ami nem lesz 
könnyű feladat, mert egy korosztályhoz tartozó, de más–más 
igényekkel rendelkező tagságunk van. Az elmúlt évben vásá-
roltunk egy kivetítő készüléket, mely lehetőséget ad a helyi 
közösség és tagtársaink kirándulásain készült felvételek vetíté-
sére. Az átalakításra kerülő nyugdíjas klub nagyobb tere 
helyet biztosíthat nem egyesületi tagok részvételére is.  

Többségünk mozgásszervi problémákkal küzd, ezért 
folytatni kívánjuk a tavaly elkezdett közös tornát, de 
meghívunk gyógytornászt és jógaoktatót is. E problémánkhoz 
kapcsolódóan a 2–3 napos kirándulásunkat gyógyvizes fürdő 
környékére tervezzük. Ugyancsak szeretnénk az egészséges, 
az aktív időskori életmódról szóló előadásokat tartani. 
Célunk a kialakított kert és a megépített kemence nyújtotta 
lehetőségek jobb kihasználása. Jó idő esetén programjainkat 
itt kívánjuk megtartani. A népszerű, közös színházlátogatást 
ebben az évben is folytatni kívánjuk. Az eddigieknek megfe-
lelően - lehetőségeink szerint – részt kívánunk venni a 
község programjain aktív szereplőként is. A legközelebbi, 
nagyobb esemény a farsangi bál lesz, mely reményeink 
szerint az eddig megszokott, kellemes hangulatban telik el… 
Továbbra is várjuk a nyugdíjas korúak érdeklődését, hozzánk 
való csatlakozását!   

 Biczó  Szabolcsné 

 

Nem csak a melegkedvelő növények, hanem az állatok is jobb 
életfeltételeket találnak. Nagyon sok kártevő, ami néhány 
évvel ezelőtt még ismeretlen volt az Alpokalján, nem szívesen 
látott „vendéggé” vált. Legagresszívebben a gyapottok bagoly-
lepke terjeszkedik, aki Földközi-tenger mellékéről származik, 
szinte minden zöldséget és dísznövényt elfogyaszt, ami az 
útjába kerül. A 1990-es évek közepén még csak ritka előfor-
dulásáról számoltak be Magyarországon, főleg a déli határszé-
len a nyár második felében jelent meg. Jelenleg nincs az  
országnak olyan pontja, ahol ne lenne az ősz végére megtalál-
ható. Mivel a rovarnak évente csak 3 nemzedéke fejlődik, 
bizonyosan átvészeli a telet már a Kárpát-medencében is, 
mert csak kis távolságok megtételére képes. Főleg paprikába, 
paradicsomba, csemegekukoricába rágja bele magát. Ha a 
muskátlinak csak a bimbója tűnik el, mielőtt bárkit meggya-
núsítanánk, nézzük meg barna hernyója nem szieztázik-e a 
levél fonákán…                                          

  Kazinczy Péter 

   

A globális felmelegedés és az azzal járó éghajlatváltozás kézzel 
fogható közelségbe került. Egyre kiszámíthatatlanabb az időjá-
rás. Nagy viharokat, hosszú forró nyarakat, enyhe teleket, az 
átlagosnál kevesebb csapadékot jósolnak a meteorológusok. 
Ezek a változások nagy kihívás elé állítanak bennünket és a 
növényeinket is, de új lehetőségeket is tartogatnak. 
Addig, amíg a talaj nincsen olyan mértékben megfagyva, hogy 
csákánnyal sem lehet feltörni, nyugodtan ültethetjük a fagytű-
rő növényeket, akár még fagyos napokon is. Arra azonban 
mindenképpen figyeljünk, hogy a növények gyökere minél 
kevesebbet érintkezzen a fagyos levegővel, az ugyanis erősen 
szárít. A frissen ültetett növények, amíg a gyökérzetük nem 
regenerálódik, korlátozott mértékben képesek vizet felvenni. 
Ez az örökzöldek esetében különösen fontos, hiszen télen is 
fotoszintetizálnak, amihez pedig vízfelvételre van szükség.  
Minél tovább tartanak a fagymentes napok, az ősszel elültetett 
növények annál biztosabban gyökeresednek be, igaz a fagyok 
hiánya megnehezíti a tavaszi talajmunkákat, sokkal nehezeb-
ben lehet kialakítani a magvetéshez szükséges aprómorzsás 
szerkezetet. Ennek kiküszöbölésére érdemes az ásást, illetve 
szántást azonnal kicsit elegyengetni. 
A sokáig tartó ősz lehetővé teszi, hogy olyan zöldség és 
gyümölcsfajtákat is eredményesen termeljünk, amelyeknek a 
hőigénye igen magas. Ilyen pl. a shiraz szőlőfajta, ami Perzsiá-
ból származik, de a forró kaliforniai valamint ausztrál szőlőter-
mő területeken vált híressé, keserű csokoládéra emlékeztető 
borával. A változó éghajlat miatt már a hazai termőterülete is 
évről évre növekszik.  

  Kövesdi Kertész 

FELHÍVÁS 
A metszési tanfolyam az idén már harmadik alkalommal 

kerül megrendezésre. Minden érdeklődőt szeretettel várunk 

a Kossuth utca 84. alatt. 

Várható időpontja: 2014. március 1-je, reggel 9 óra. 

ÖNÖK KÉR(DEZ)TÉK! 

Várjuk kérdéseiket bármely kertészeti témával kapcsolatban 

szerkesztőségünkbe, a kovesdihermesz@gmail.com E-mail címre. 

Beküldési határidő: 2014. február 28-a. 



  

 

Kövesdi Kulinária  

 Mozgásban a falu 

Holdfény túra 2013, azaz „… Holdvilágos éjjen át ….” 

Boldog új esztendőt kívánok minden Olvasónak. Lezártunk egy 
újabb évet. Gondolom, mindenki magában összegezte, és levonta 
tanulságait az elmúlt esztendő történéseiből. 
Ami a mozgást, a túrát illeti szerintem mi nagyon jó kis évet 
zártunk, és mindezt koronáztuk a „Holdfénytúrával”. A túra 
előtt meghirdetett koncert sajnos technikai okok miatt elmaradt, 
de Kelemen Dávid jóvoltából nagyon szép karácsonyi, ádventi 
hangulatú orgonazenét hallgathattunk. Köszönjük szépen. 
Kellemes enyhe időben indul-
tunk a szokott helyről, az 
önkormányzat melletti parkoló-
ból, ahol egyre többen gyüle-
keztek. Ismét rekordot döntöt-
tünk: 160 fővel indultunk az 
esti sétánkra. A hagyományok-
hoz tartva magunkat megálltunk egy kis pihenőre és egy pohár 
borra a kápolnánál. A Sopronhorpácsi Hagyományőrzők díszlö-
véssel emlékeztek meg immár harmadik alkalommal azokról a 
katonákról, akik nem tudták otthon tölteni az ünnepeket. Némi-
leg letértünk a szokott útvonalról, hogy elkerüljük a nagyon 
sáros részeket. Az Égettfánál volt a következő pihenő, ahol bekia-
bálásra buzdítva a túrázókat próbáltuk kideríteni, ki-honnan jött.  

Kiderült, hogy legtávolabbi  résztvevő Japánból, illetve Kanadá-
ból érkezett. A környékbeli településekről is szép számban 
jöttek. A Mária képnél himnuszok éneklése után az út utolsó 
szakaszát tettük meg a Fehér csárdáig. Már vártak ránk, finom 
teával, forralt borral, bejglivel és hagymás zsíros kenyérrel. 
Az estét jó hangulattal, egy-két nótával, és annak reményével 
zártuk, hogy mindenkinek kellemes élmény maradt az év utolsó 
túrája. 

Kottrik Zoltán 

A Kövesdi Kulinária c. rovatunkat ezentúl Balics Józseffel felváltva Pölöskei Ivett és Kollár József szerkeszti. Ivett szakács-
nő, jelenleg gyesen lévő anyuka—Kollár Álmos Levente nevű kisfiukkal, aki most tölti be első életévét. Jocó szintén 
szakács, akit a falubeliek többsége a Fehér Csárdából ismerhet, hiszen tanulóidővel együtt 15 évet töltött ott.  

          (Főszerkesztők) 

                     „Józanodó séta” 
Megvolt a 2014-es év első kis sétája: 
január elsején 14.30-tól. Igaz, csak a 
kápolnáig mentünk és a Haladás ösvényen 
jöttünk le, de nagyon kellemes kis társaság 
gyűlt össze a tűz körül, amivel „Bütyökék” vártak. Meglepő, de 
ezen a kis józanodón is közel 50 fő kívánt egymásnak boldog új 
évet, és kínálgatta a felhozott süteményt, harapnivalót, és italt. 
Jó hangulatban telt a délután, köszönöm mindenkinek. 
Idén is szeretettel várunk mindenkit túráinkra, kirándulásaink-
ra, amelyek között a Soproni-hegység, mint egyik úti cél is 
szerepel egy-egy túra erejéig. Kövessék figyelemmel a honlapot 
és a hirdető táblákat!  

   A karácsonyi ünnepkör után talán éppen a farsangi szenzonhoz 
kapcsolódik a leggazdagabb szokáshagyomány. Ennek legjellegze-
tesebb eseményei az álarcos, jelmezes bálok, táncos mulatságok. 
Így nem véletlen, hogy ehhez az időszakhoz a nehezebb ételek, és 
a másnaposságra is kiváló ennivalók a legjellemzőbbek. Ha szere-
tik a nehezebb, erősebben fűszerezett ételeket, amelyeket borral 
készítenek el, akkor mindenképpen próbálják ki a fehérborral 
készült részeges csirkét! 

Farsangi részeges csirke 
Hozzávalók: egy csirke, 8 dkg vaj, 3 dl fehérbor, 
12 dkg füstölt szalonna, majoránna, őrölt bors és só. 
A megmosott csirkét kívül-belül megsózzuk, belsejét 
majoránnával, külső felületét borssal fűszerezzük. 
Az így előkészített csirkét magas falú tepsibe helyez-
zük, leöntjük olvasztott vajjal, továbbá aláöntjük a 
fehérbort. Sütőben, letakarva pároljuk, szükség szerint pótoljuk az 
elpárolgott bort. Amikor megpuhult, hajszálvékony szalonnaszele-
teket borítunk rá, és ropogósra sütjük. Természetesen akinek 
nincs otthon egész csirkéje, elkészítheti csak csirkemellből is. 

Régen a farsangi időszak a párkeresés ideje is volt. A lányok a 
kiszemelt fiúnak fánkot kínáltak. Ha a fiú és a lány kettétört egy 
fánkot, biztosra lehetett venni, hogy a menyegző hamarosan elkö-
vetkezik. A fánk oldalán körbefutó szalag a karikagyűrűt jelképez-
te. Igaz, mi most nem a klasszikus szalagos fánkot ajánljuk, 
hanem egy másik változatot. 

Túrófánk 
Hozzávalók: 50 dkg savómentes friss tehéntúró, 
25 dkg liszt, 2 db tojás, 10 dkg porcukor, 1 
csipetnyi só, 1 késhegynyi szódabikarbóna. 
A túrót áttörjük, hozzáadjuk a lisztet, majd elmorzsoljuk vele. 
A tojássárgáját habosra keverjük porcukorral, a sóval és a szódabi-
karbónával, hozzáadjuk az előbbi masszához. A tojásfehérjét 
habbá verjük, majd a tésztához adjuk, és óvatosan összekeverjük. 
A tésztát 1 cm vastagra nyújtjuk, kis fánkokat szaggatunk belőle, 
és forró, bő olajban ropogósra sütjük. Fahéjas porcukorral meg-
hintve, hecsedli (csipkebogyó) lekvárral tálaljuk. 
Reméljük, hogy receptjeink elnyerik majd tetszésüket!  
    Pölöskei Ivett, Kollár József 
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A MOZAIK VENDÉGE: Michael Fohler 
 
 

Nekem az első pillanattól kezdve szimpatikus volt Michael Fohler, ugyanis hatalmas szótárakkal érkezett a beszélge-
tésre. Tehát részéről nem volt elvárás, hogy én folyékonyan beszéljek németül, hanem azt mondta, hogy szerinte 

Ő az, akinek meg kell próbálnia magyarul kommunikálni. Ezzel a mondatával már az elején hatalmasat nőtt a szememben.  
A falubeliek elsősorban a KÖN programjából ismerhetik Őt, ugyanis kedves barátaikkal ilyenkor megnyitják Angéla & Michael és 
Marianne & Manfréd „bécsi kávéházát”. Az idei karácsonyi vásárban pedig levest kínáltak a kedves látogatóknak,  
méghozzá jótékony céllal. Erről fogom most Őt kérdezni. 

Kérem, meséljen kicsit magáról és a családjáról! 
Michael Fohler vagyok, 3 éve lakom Sopronkövesden kedvesemmel, Angélával és 12 macskánkkal a Jókai Mór utca 39 -es szám 
alatt (ahogy a faluban ismerik az angol házában). 52 éves vagyok, két gyermekem van, adóhivatalnokként dolgozom Bécsben. 
Minden nap vonattal járok munkába. Rengeteg mindennel foglalkozom még ezen kívül: karatézom, fekete övesként. Sportrepülő-
vel repültem korábban sokat, de már nem űzöm ezt a sportot. Nagyon szívesen főzök, és barátaim elmondása szerint finomakat, 
különböző kultúrák ételeit szívesen kipróbálom. Tagja vagyok a Radetzky huszár egyesületnek, mellyel hagyományőrző rendezvé-
nyeken bemutatjuk a korhű ruhákat, fegyvereket. Ehhez nemrég a sopronkövesdi önkormányzattal közösen benyújtottunk egy 
pályázatot, és ha nyerünk, akkor az idei KÖN programjában is szerepelni fogunk. Önkéntes tűzoltóként is tevékenykedek, részt 
vettem a Cunami túlélőinek megsegítésében. Az volt a feladatom, hogy gépek segítségével megtisztítsuk a vizet, ami aztán az  
embereknek ivóvízként szolgált. Továbbá tagja vagyok a Ferdinandus Orden segélyszervezetnek, amely hasonló, mint a Magyar 
Vöröskereszt. Aktivitásomat úgy tudnám megfogalmazni, hogy ha egy nap 72 órából állna is kevés lenne, hogy teendőimet elvé-
gezzem.  

Miért költöztek Sopronkövesdre, és miért szeret itt? 
Korábban Bécsben éltünk, de a városi élet nem igazán tetszett, szerintem vidéken jobb élni. A falubeliek nagyon barátságosak,  
közvetlenek és előzékenyek. A környék pedig gyönyörű. Mindig jó érzés tölt el, amikor az emberek előre üdvözölnek az utcán, 
segítőkészek és udvariasak. Az egyetlen nehézség a barátságok elmélyítésében és a kommunikációban a nyelv. Sajnos még nem 
beszélek olyan jól magyarul, mint amennyire szeretnék, de mindent megteszek annak érdekében, hogy megértessem magam, és én 
is megértsem az embereket. A magyar kultúra sokban hasonlít az osztrák kultúrára, és a viselkedési szokásaink is hasonlók, va la-
mint a gyökereim is ide kötnek, tehát ez nem jelent akadályt.                                                       

Mi vezérli abban, hogy segítsen az embereknek? 
Véleményem szerint az „erős” kötelessége segíteni a „gyengének”. Továbbá úgy gondolom, hogy nem léteznek határok a betegség-
ben szenvedők között. Ezt úgy értem, hogy mindegy, hogy az az ember osztrák vagy magyar, segítségre van szüksége függetlenül 
attól, hogy az államhatár melyik oldalán él. Nem csak a betegek megsegítése a célom, hanem általában a segítségnyújtás. Itt fel is 
szeretném hívni azok figyelmét, akik Ausztriában dolgoznak, hogy nyugodtan keressenek fel, ha a nyomtatványok kitöltésével, 
vagy éppen értelmezésével van gondjuk, esetleg nem tudják, hogy melyik szervhez kell fordulniuk hivatalos ügyeik intézésével.  
Amiben tudok, szívesen segítek. 

Kitől értesült arról, hogy ki venné legnagyobb hasznát az Önök 
adományának? 
Polgármesterünktől kérdeztem meg, hogy van-e a faluban sclerosis 
multiplexben szenvedő ember. Így került a választás Iváncsics Vik-
tóriára. Az ötlet onnan jött, hogy az egyik kedves barátom is ebben 
a betegségben szenved, ezért elkezdtem kutakodni az interneten, 
hogy tulajdonképpen mi is ez a betegség, hogy lehet gyógyítani, 
milyen kezelések állnak rendelkezésre, és ezeknek mennyire megol-
dott a finanszírozása. Továbbá azt tapasztaltam, hogy más betegsé-
gek, mint például az AIDS vagy a mellrák sokkal nagyobb figyel-
met kapnak, gyógyításukra és a kutatásokra is nagyobb forrás áll 
rendelkezésre. Jövőbeli terveim között szerepel az osztrák-magyar 
sclerosis multiplexes betegeket „összehozása”, közös utazásokkal, 
közös programokkal.   

Hogy valósították meg a gyűjtést pontosan? 
A 3. éve megrendezett karácsonyi vásár keretében adományokból főztünk egy levest, amelyet „becsület kassza” alapon bárki  
megkóstolhatott.  Először az emberek lehet, hogy csodálkozva fogadták az ötletet, de bízom benne, hogy a későbbiekben minél 
több ember jön el a vásárra és az adományozás is népszerűbbé válik. Hiszen így azt is láthatják a falubeliek, hogy jó kezekbe  kerül 
a pénz, és talán nem lesznek annyira bizalmatlanok a jótékonysági akciókkal. 

1 0  

Középen Iváncsics Viktória, kezében az adománnyal 



                                                                                                               Levesosztás  a karácsonyi  vásáron                  
vásáron 

 A legolcsóbb és a legdrágább… 

Tisztelt Olvasó! 

Ebben a cikkben a figyelmét szeretném felhívni és egyben 
segíteni is Önnek, hogy ne essen abba a hibába, amibe olyan 
sokan beleestek. A magyar lakosság 90%-ának legnagyobb 
vagyontárgya az ingatlana. Akinek már van, annak legfőbb 
célja, hogy megőrizze állagát, növelje értékét. Bizonyára 
Önök is sokszor hallják, hogy egy családi házra mindig költe-
ni kell. Akinek még nincs, az pedig idővel szeretne egy saját 
családi fészket teremteni magának, ahol biztonságban, szere-
tetben, békében töltheti mindennapjait. Itt jön azonban a 
„NAGY KÉRDÉS”, hogy miből? 
Azt bizonyára mindenki tudja - ehhez nem kell közgazdász-
nak lenni-, hogy a semmiből nem lesz semmi, tehát a takaré-
koskodás az, ami a célunk felé vezet minket. 
Családi fészkünk megvásárlását vagy felújítását kétféle képen 
finanszírozhatjuk: saját erőből, amihez akár állami támogatást 
is igényelhetünk, vagy hitelből. Önök szerint melyik a legol-
csóbb és legdrágább megoldás?!   
Gondoljunk csak bele, mekkora kockázatot jelent egy állan-
dóan változó törlesztő részletű hitel. Családunk megélhetését, 
otthonunk biztonságát veszélyeztetheti. Magyarországon ma 
1828 milliárd forint a lakáscélú deviza hitelek állománya az 
MNB adatai szerint. Sokan most azt gondolják, hogy miért 
kell erről ennyit beszélni, hiszen azok, akik a deviza hiteleket 
felvették, tisztában voltak az árfolyamkockázattal. Nos, való-
ban minden devizahitelnek van árfolyamkockázata, de ezt 
nem lehet ennyire kategorikusan kijelenteni, hogy Ők a hibá-
sak, és elsősorban nem a bűnbakokat kellene keresni, hanem 
a probléma megoldását. Éppen azért kell erről beszélni, mert 
egyrészt valóban nagy probléma az, hogy hozzávetőleg 
130.000 család mindennapi megélhetése van veszélyben, más-
részt hogy felnyissák az emberek szemét, hogy próbálják el-
kerülni a kockázatos hiteleket. A kormány és a bankok jó 
ideje azon dolgoznak, hogy ezt a problémát orvosolják. Azon-
ban ez nem olyan egyszerű, hiszen 10 milliárd franknyi devi-
zahitel konverziója alááshatná a forint árfolyamát, amennyi-
ben azt azonnal a devizapiac igénybevételével hajtanák végre,  

viszont a fokozatos átváltás egy lehetséges megoldást jelente-
ne a problémára. A kormány novemberben tekintette át a 
lehetőségeket, köztük a bankszövetség által javasoltakat is. 
Ezután azt a megoldást választhatják ki, amelyik a legkisebb 
kockázattal jár a gazdaságra nézve, és hozzájárul a devizahite-
lek kivezetéséhez.  
Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy senki ne vegyen 
fel hitelt, lehet használni a bank pénzét, csak okosan, átgon-
doltan kell csinálni. Erre adnak lehetőséget az újból beveze-
tett állami kamattámogatott lakáshitelek és a lakástakarékok 
által kínált megoldások is. Soha nem látott alacsony szinten 
vannak a forint alapú hitelkamatok, és ha jól gondolkodunk 
és körültekintőek vagyunk, akkor fel tudunk venni olyan 
hitelt, amely a mostani alacsony kamatot garantálja a teljes 
futamidő alatt. 
A másik jóval kedvezőbb megoldás a megtakarítás: a lakosság 
mintegy 48 százaléka lenne képes a jelenlegi megtakarításain 
felül további összegeket félretenni lakáscélra, vagy befektetés-
re, derült ki egy felmérés szerint. Azonban ehhez az emberek 
nagy részét ki kell mozdítani a komfort zónájukból. Létezik 
olyan megtakarítási forma, mely államilag garantált, fix hoza-
mot fizet, adómentes és még támogatás is kapható utána.   
Abban is bizonyára egyet értünk, hogy nem sokan engedhetik 
meg maguknak, hogy az egyetem után a gyerek kezébe 
nyomják egy lakás kulcsát, és így indítsák el a nagybetűs élet-
ben. Minden szülőnek az a célja, hogy minden lehetséges 
módon támogassa gyermekét. Önök szerint melyik megoldás 
a reálisabb egy átlag keresetből élő szülő számára? Az hogy, 
kezébe nyomja a gyermeknek azt az összeget, amivel önálló 
családi fészket teremthet, vagy apránként megtakarít neki 
havonta egy akkora összeget, amihez saját szorgalmával gyűj-
tögetve megteremtheti azt a feltételt, hogy megvehesse új 
otthonát?   
Amennyiben ezzel kapcsolatosan tanácsra, segítségre lenne 
szüksége, keressen bizalommal akár személyesen Sopronkö-
vesd, Rákóczi u. 2 szám alatt, 17 óra után, akár e-mail-en a 
kunzsuzsa80@gmail.com  e-mail címen. 

Nagyné Kun Zsuzsanna 
pénzügyi tanácsadó  

Kik voltak ebben a támogatók? 
A fűszereket a KOTÁNYI-tól kaptuk, a további alapanyagokat pedig az adományokból vásároltuk, melyet a Ferdinandus Orden 
(Ferdinandus Rend), a Rettungs-und Katastrophenhilfsdienst (Mentő- és Katasztrófavédelem), Marianne und Manfred Englert, és 
Angela Liharzik, valamint jómagam ajánlottunk fel. 
Köszönöm szépen a riportot, öröm volt Önnel együtt tölteni néhány órát. Irigykedve néztem a lelkesedését, aktivitását és hatalmas 
segíteni akarását. Sok erőt, egészséget, és sok kövesdi barátot kívánok, további jótékonysági terveihez! 

                                                      Nagyné Kun Zsuzsanna 

11 



 
Az Agghegyalja Mozaik PLUSZ az támogatásával valósult meg.  
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   Keverhetünk tisztító pasztát is a szódabikarbónából egy kis 
víz hozzáadásával, amely felhasználható zsiradékok, foltok eltá-
volítására.  Mivel nem karcol, kiválóan tisztíthatóak vele üveg, 
műanyag, fém felületek is. Használhatjuk még a szódabikarbó-
nát légfrissítőként is, mivel magába zárja a kellemetlen szagokat. 
   A másik remek tisztítószer pedig az ecet, amit meleg vízzel 
elkeverve alkalmazhatunk üvegpoharak, ablakok 
tisztítására. Takarításra, folt eltávolításra érdemes 
magas koncentrációban (10-20%) használni. 
Alapreceptként a következőt ajánlom: 
1 bögre szódabikarbóna, 1 bögre víz és 2 evőkanál 
ecet keverékét használhatjuk a konyha, a fürdő, 
a WC takarításához is. Hagyományos vízkőoldó 
helyett is bátran használjunk ecetet, talán megle-
pődve tapasztalják majd, hogy 10 perc elteltével könnyedén el-
tünteti a makacs foltokat is. 

Kissné Fekete Andrea 

   Ebben a lapszámban azokra az olvasókra gondol-
tam, akik már a tavaszi nagytakarításon törik a fejüket. 
Teszek néhány javaslatot arra vonatkozóan, hogyan varázsol-
hatják tisztábbá otthonaikat, környezetbarát módszerekkel, 
amiket már a nagyanyáink jól ismertek, de mostanra feledés-
be merültek. Pedig néha hatásosabbak, mint a sok vegyszer, 
melyeket napjainkban használunk. 
   Ha nem akarjuk szervezetünket és környezetünket vegyi 
anyagokkal terhelni, érdemes kipróbálni, mi mindenre jó a 
legtöbb háztartásban fellelhető szódabikarbóna és ecet. 
   Egy spriccelőfejes flakonba töltsünk tiszta vizet, ezt 
spricceljük a sütő belsejének falára, hintsünk szódabikarbónát 
a nedves felületre, hagyjuk néhány órát hatni, végül dörzsi 
szivacssal töröljük le. A hatás magáért beszél majd! 

1 2
1 2  Kövesd válaszol 

Mennyire tartja biztonságosnak a közlekedést Sopronkövesden?   

Molnárné Iváncsics Adrienn: Tapasztalataim szerint még mindig nem elég biztonságos a közlekedés sem 
gyerekekkel, sem egyedül a faluban, hiszen az autósok nem veszik figyelembe a zebrát annak ellenére sem, 
hogy figyelmeztető lámpa lett kihelyezve. Célszerű lenne itt a falu elején lassító szigetet kiépíteni, aminek 
sajnos nagyobb anyagi vonzata van, de így biztonságosabb lenne megközelíteni a buszmegállót. Talán jobb 
lett a helyzet előttünk a zebra kialakításával, de még mindig túl gyorsan hajtanak be az autósok a faluba. 
Szívesen látnánk gyakrabban mérő műszerrel felszerelt "rend őreit " is, mint a szomszédos településen, 

Nagycenken, hiszen ez is jelentősen lassítaná az autósokat, és ezáltal növelné a gyalogosok biztonságát. Nagyban segítene az is, 
ha az autósok a megfelelő sebességgel közelítenék meg a zebrákat. Nemegyszer okoztunk majdnem közlekedési balesetet, ami-
kor az egyik autós át akart engedni a zebrán, a mögötte lévő pedig nem tudott megállni és félre kellett rántania a kormányt.  

Dávid Béla: Mivel munkába vonattal járok, 
gyakran nyílik lehetőségem megtapasztalni, 
hogy a gyalogosok rendszeresen átmennek 
a fénysorompó piros jelzése ellenére a síne-
ken. A leszálló utasok pedig, átvágnak az 
induló vonat előtt, ami nagyon veszélyes és 

felelőtlen is. A gépjárművek pedig a félsorompót megkerülve 
hajtanak át a vasúti átjárón, kockáztatva ezzel saját, mások és 
a vonaton lévők testi épségét. Egyszóval nem csak a közleke-
dési eszközök vezetőinek, hanem a gyalogosoknak is figye-
lembe kell venniük a szabályokat ahhoz, hogy a közlekedés 
biztonságosabb legyen. 

Michael Fohler: Szeretném, ha biztonságosab-
bá válna a közlekedés a faluban. Gyakran 
tapasztalom, hogy a kerékpárosok sötét ruhá-
ban, láthatósági mellény nélkül, kivilágítatla-
nul közlekednek, ami nagyon veszélyes. 
Sajnos egyszer a rossz látási viszonyok mel-

lett, ködben, sötétben jómagam is majdnem elgázoltam egy 
sötét ruhát viselő, világítás nélkül kerekező egyént. Jó ötletnek 
tartanám, és bizonyára segítené a biztonságos közlekedést, ha a 
falu elejére lassító szigetet építenének ki, mert ez lelassítaná az 
„örült módjára” közlekedőket. Ami még hasznos lehet erre a 
célra, az egy mérőradar kihelyezése. 

Háztartási praktikák 

Nagyné Kun Zsuzsanna rovata 


