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Csodálatos dolog a barátság, mely kialakul pár ember kö-
zött, s aztán úgy kinövi magát, hogy összeköt két települést. 
Ennek a barátságnak és a pünkösdi látogatásnak jegyében 
indult útnak szeptember utolsó napjaiban egy lelkes kis 
csapat Koltóról Sopronkövesd felé. 
Bár az út hosszú volt, mégis csak pillanatoknak tűntek az 
órák, a jóízű beszélgetések, nóták, viccek annyira kitöltötték 
az utazást. Éjfél után érkeztünk meg, ám e kései óra ellené-
re meleg vacsorával vártak és 
nagy szeretettel és fogadtak 
minket a kövesdiek. 
Első nap a finom reggeli után 
elindultunk Sárvárra, ahol ki-
használhattuk az ország egyik 
leghíresebb fürdőjének adottsá-
gait. Visszatérve Sopronkövesd-
re egy csodálatos meglepetésben 
volt részünk: a helybeli és a két 
szomszédos falu polgármestere és házastársaik igazi kórust 
alkotva, gyönyörű énekszámokkal ajándékoztak meg min-
ket. Este a Fehér csárda vendégei lehettünk, ahol ínycsiklan-
dozó vacsora várta a koltóiakat és kedves vendégfogadóikat. 
Csodaszép volt az első nap, mely éjfélig tartó táncmulatság-
gal zárult. 
Másnap a közeli Ausztriába látogattunk, s az Eszterházyak 
kastélyát csodálhattuk meg. Volt alkalmunk némi beletekin-
tésre Kismarton, egy határszéli kisváros hétvégéjébe, ahol 
éppen magyar napot rendeztek. Délután Nagycenken a  

 Széchényi kastélyt néztük meg, aztán finom ebéd és sza-
badprogram következett a házigazdákkal. Ez a délután is 
tartalmas volt, a sopronkövesdi kápolnához indultunk gya-
logtúrára. Este a Fehér csárdában bográcsgulyás és a csárda 
jókedvű tulajdonosának társaságában igazi nótaest követke-
zett. A nótázásban nagy segítségünkre volt a tájegység fi-
nom borának kóstolgatása.  
Vasárnap a kövesdi templomban hallgattuk Isten igéjét. A 
szentmise lélekemelő pillanatokkal végződött, a magyar és a 

székely himnusz eléneklésével – 
hirdetve az összetartozást, a test-
vérséget. A szemekben az öröm, a 
meghatottság és a szeretet köny-
nyei csillogtak. 
Ebéd után indultunk hazafelé, 
csordulásig telve élményekkel, 
szeretettel, s szívünkben sok-sok 
köszönettel.  Köszönettel azért az 
önzetlen szeretetért, vendégfoga-
dásért, amit kövesdi Testvéreink-

től kaptunk. Ők igazi magyar testvérként fogadtak minket, 
amint azt a polgármesterek is énekelték közös előadásukon. 
Köszönet a Polgármesternek, a vendégfogadóknak, s min-
den kövesdi embernek, aki hozzájárult ahhoz, hogy egy 
csodálatos, felejthetetlen hétvégét tölthessünk Magyarország 
nyugati csücskében. 

Isten áldja Sopronkövesdet, találkozunk jövőre Koltón! 

Szász Erika és Bencze Zita  
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forgatag névre hallgató rendezvény vette kezdetét, amely 
program idén első alkalommal, hagyományteremtő céllal 
indult útnak a Sopronköves-
di Nefelejcs Óvoda pedagó-
gusai és az óvódások szülei 
összefogása által. 

Mi, mint szervezők cél-
ként tűztük ki, hogy a tele-
pülésünk apraja-nagyja 
együtt kezdhesse meg a kará-
csonyra való készülődést. Eredetileg a falu szívében, az 
Idősek Klubja mögött elterülő Zöldövezet parkot választot-
tuk helyszínül, ahol jelen van a fenyők friss illata, a falu 
kemencéjének melege, de végül a változékony időjárás 
miatt a Fehér Csárda zárt udvarán fogadtuk az érdeklődők 
sokaságát. 

A délutánt az óvodások és óvónőik nyitották meg ked-
ves téli dalcsokrukkal, amely keretén belül sor került az 
adventi koszorú első gyertyájának meggyújtására, majd az 
általános iskolás kislányok hópelyheknek öltözve könnyed 
tánccal varázsolták el a nézőket. 

A műsort követően számos asztalnál kínáltunk szebb-
nél szebb, elsősorban saját kézzel készített dekorációs és 
ajándéktárgyakat, ékszereket, ízléses kézimunkákat. Az 
elégedett vásárlói arcok arról tanúskodtak, hogy sokak 
számára sikerült megkönnyítenünk a karácsonyi díszek és 
ajándékok felkutatását. Kívánjuk, hogy leljék örömüket az 
apró tárgyakban, és csaljanak velük boldogságot szeretteik  

arcára a karácsonyfa alatt. 
A Magyar Vöröskereszt Sopron-

kövesdi Szervezete is számos ado-
mányhoz jutott, amelyek a helyi és 
környékbeli rászorulók között ke-
rülnek kiosztásra. Köszönjük az 
önzetlen felajánlásokat! 

A vásárlás közepette megéhe-
zett jelenlévőket kaláccsal és meleg 
teával vendégeltük meg. Sajnos, a 
kemencében történő sütőtök sütés 
terén még gyerekcipőben járunk, 
de ígérjük, jövőre ebbe is beletanulunk. Elnézést kérünk 
azoktól, akik számítottak erre a csemegére! 

Hálásak vagyunk Balics Józsefnek és csapatának, hogy 
biztosították számunkra a helyszínt. Továbbá köszönjük 
azok részvételét, akik áruikkal, kézimunkáikkal színesebbé 
tették a vásári forgatagot. És végül külön köszönet a nagy 
létszámú érdeklődésért és a vásárlási kedvért. Az eladott 
termékekből befolyt összeggel Önök a helyi intézményeket 
és egyesületeket támogatták. 

az óvónők és az óvodások szülei nevében 
Vargáné Bánfi Tünde  

Az első gyertyagyújtás 

„Csillognak az ünnepi fények, 
lelassul a rohanó élet. 

Melegszik a családi fészek. 
Kívánunk Néktek sok szépet, 
örömteli, meghitt estéket.” 


