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2021. január 1-től induló negyedik mérföldkő, a projekt újabb megvalósítási feladatait 

határozta meg a mérföldkő zárásáig, 2021. június 30-ig.  

A 4. mérföldkő megvalósítási időszakának nagy része a pandémiás időszakra tevődött. A 

korlátozó intézkedések fokozatos feloldása megnehezítette a tervezést, a rendezvények 

szervezését, a fellépők, előadók felkérését.  

Ezen időszakban a következő projektelemek valósultak meg. 

 
ZÁSZLÓSZETT  
 
A helyi identitás, összetartozás érzésének erősítése érdekében a község házaira trikolor nemzeti 
színű zászlót és a település zászlaját készítettük el, amelyet kétágú fém, zászlótartóra helyeztett ki 
az önkormányzat.  
 
dr. Ifj. SARKADY SÁNDOR előadása 
 
A település közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele 
tevékenység keretében kértük fel dr. Ifj. Sarkadi Sándor történészt, aki 2021. június 3-án 18 órakor 
tartott előadást az „1921-es Sopron környéki népszavazások jelentősége” címmel. A Szent László- 
kápolna, Trianon- emlékműnél került megrendezésre.   
 
 
Könyvkötészeti bemutató 
 
Gasparics Csilla sopronkövesdi grafikus. A helyi általános iskola diákjai részére tervezett 
könyvkötészeti bemutatója 2021. június 13-án valósult meg. Az iskola újraindítása lehetővé tette 
ezt a tartalmas gyermekeknek szóló hagyományos könyvkötési technikáknak a bemutatását. A 
gyerekek nagy lelkesedéssel vettek részt a bemutatón.  
Megtanulták a könyvkötészet alapjait, amellyel otthon saját maguk is bármikor elkészíthetnek egy 
kis „könyvet”. 
 
Langallósütés 
 
Szalayné Rózsa Katalint a településen mindenki ismeri, hiszen a helyi óvodában dolgozik. Sokszor 
készít finomságokat a gyerkeknek és ismerteti meg velük a népi hagyományos ételeket. A 
kemencés ételekkel ismerkedtek meg a gyerekek a június 23-án tartott ételbemutatón és 
készítésen. Nagy lelkesedéssel mérték a lisztet a gyerekek, amelyből langallót sütött Katica a falu 
kemencéjében. Sütöttek kenyeret amelyet Katica a falu kemencéjében sütött ki.  
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Nyári zenés est 
 
2021. június 26-án került megrendezésre Sopronkövesden a pokrócos piknikkel egybekötött I. Nyári 
zenés est, melyen fellépett a Grappa Jazz Duó. A rendezvény helyszínéül a Lajos-major szolgált.  
Előzetesen lehetőség nyílt egy sorsoláson való regisztrációra, mely sorsolás keretén belül 
piknikkosarakkal gazdagodhattak a nyertesek. Végül ez a nyereményjáték elmaradt, de csalódásra 
nem volt ok, mert a helyszínre érkező társaságok sorra részesültek 1-1 gazdagon megtöltött piknikes 
kosárral. 
A Lajos-major az utóbbi években már a soproni Fehér Rózsa Étterem és Fogadó tulajdonosainak 
otthona. Az ő szívélyes vendégszeretetüket és kulináris kínálatukat élvezhettük az ott eltöltött idő 
alatt. A kedves köszöntést követően a puha pléddel és a piknikes kosarakkal helyet foglaltunk a 
parkosított udvaron, a fák árnyékában. Már önmagában ez a miliő idilli hangulatot árasztott. Ehhez 
társult a Sopronból érkezett Grappa Jazz Duó színes repertoárja. Magyar és külföldi, közismert és 
közkedvelt dallamok csendültek fel a jazz stílusában lágy női énekhangon, halk szintetizátoros 
kísérettel. Andalító muzsika volt fülnek és léleknek egyaránt. Zenehallgatás közben élvezhettük a 
piknikes kosárból előbújó finom étkeket és nedűket. 
 
 
 
 


