Agghegyalja MOZAIK

PLUSZ

A falulogo pályázat eredménye(i)
Sopronkövesd Önkormányzata az év elején logó pályázatot
hirdetett. A pályázat két fordulóban került elbírálásra.
A zsűri a sok értékes munka közül Kottrik Zoltán alkotását
választotta ki a falu logójává, melyet több helyen fel
kívánunk használni. A zsűri tagjai, akik nehéz helyzetben
voltak:
 Antal Istvánné (a falu jegyzője)
 Bors Péter (önkormányzati képviselő)
 Csigó Péter (önkormányzati képviselő)
 Fülöp Zoltán (polgármester)
 Gróf Judit (az Agghegyalja Mozaik főszerkesztője)
 Kecskeméti Szilveszter (alpolgármester) 000000000000000
 Szőke Katalin (az általános iskola igazgatója)
Köszönjük a beérkezett munkákat, melyek közül néhányat
itt bemutatunk. Egy alkotó több pályázattal is indult, de a
hely szűke miatt sajnos nem tudjuk valamennyi pályaművet
bemutatni, azonban minden pályázónak legalább egy
alkotását megismerhetik az olvasók. Öröm látni, mennyi
értékes munka született, s mennyi kreatív ember él körülöttünk. A győztesnek gratulálunk!

Kecskés Nikolett

Lendvay Brigitta

ifj. Reisz Lajos

Raffai Balázs

Szamosy Csaba

Olvasói

Kedves sopronkövesdiek!
Nemrégiben Sopronkövesden jártunk a családommal, mert a férjem az újonnan
épülő közösségi ház egyik tervezőmérnöke. Amíg ő a munkáját végezte, én a
gyermekeinkkel tettem egy nagy sétát a szép és nyugalmas faluban. Betértünk egy
boltba, majd a templomba, végigsétáltunk az iskola és az óvoda utcáján, és
kimentünk a focipályára. Akivel csak találkoztunk, gyerekektől az idősekig, kedvesen
Reisz Dávid
és barátságosan köszöntek nekünk. Nagyon jó érzés volt látni, hogy a
sopronkövesdiek ilyen szívesen fogadják a betérő idegeneket, örülni tudnak egy ilyen
egyszerű találkozásnak is, és megtisztelik egy szépen mondott Jó napot kívánok-kal A győztes logo:
az arra járókat. Bár sok faluban jártunk már szerte az országban, ilyen szíves
köszöntésben még sehol nem volt részünk.
Nemrégiben egy vas megyei településen, ahová szintén a férjem munkája révén
kerültem, megbotlottam egy rosszul megépített térburkolatban, és orra buktam.
Bár néhányan láttak az esést, és azt is láthatták, hogy több helyen ömlik az orromból
a vér, sajnos senkinek sem jutott eszébe, hogy a segítségemre siessen. Tudom, ilyen
időket élünk, de ezt nehezemre esik belátni. Sopronkövesden viszont, úgy vettem
észre, mintha más szelek fújnának, amelyek nem követik az új idők embertelenségét.
"Tiszteletet adnak,/ amit visszavárnak. Emelt fővel járnak." - olvasom a falujuk újságjában, a júniusi számban. Szívemből kívánom, hogy továbbra is így ragaszkodjanak
az emberségükhöz, az új közösségi házban pedig sok életre szóló élményben legyen
részük.
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támogatásával valósult meg.

