
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agghegyalja Agghegyalja Agghegyalja    MOZAIK
MOZAIK
MOZAIK   

 

 Beindult a tavaszi pezsgés. Nem csak  a természetben, 
hanem  szinte minden területen. Az önkormányzat életében 
egy új év, első komoly mérföldköve, amikor a költségvetés 
elfogadásra kerül. Komoly viták nélkül, a sok döntés miatt ez a 
testületi ülés rekordhosszúságúra, 7 órásra sikerült. Sok fejlesz-
tés várható, melyek többségénél már árajánlatok bekérése is 
megtörtént, így kivitelezőket is tudtunk választani jó néhány 
munkához. Többek közt térköves járda építéséhez a Liliom 
utcától a Som vendéglőig, a Liliom utcai telkek melletti 
övárok, azaz belvízvédelmi tó építésére, de még a közvilágítás 
részbeni LED-es lámpacseréire is.  A november óta folytatott 
egyeztetéseknek is eredménye van. Megkezdjük a Dózsa 
György utca folytatásában és a Liliom utcai új lakónegyed ki-
alakítását, a hozzá szükséges földterületek felvásárlását. A tulaj-
donosok eddigi konstruktív hozzáállását ezúttal is köszönöm.  

Több egyeztetésen vagyunk túl az óvodai konyha felújításával 
kapcsolatban is. Az iskolai nyári szünet - gyerekeknek is rövid-
nek tűnő ideje alatt - kell új konyhát varázsolni a szeptember-
ben már három csoporttal induló óvoda és a két csoporttal 
induló bölcsőde ellátása számára.  
Három év várakozás után megvalósulni látszik a volt ládagyár 
melletti állami terület megvásárlása, sőt már havonta kérnek 
papírokat, nyilatkozatokat tőlünk a vasúti betonaljak ingyenes 
átadása miatt is. A tűzoltó őrs is rendelkezik már jogerős építé-
si engedéllyel. Bízunk a mielőbbi kezdésben. Nagylózson a 
falunk szennyvizét is befogadó új tisztítóban beindult a próba-
üzem. Bizalmat szavazott egy szezonra a képviselő testület a 
Fertőmenti-SE és a Sopronkövesdi Labdarúgó Club együttmű-
ködési megállapodásából beinduló, térségünket felölelő után-
pótlás nevelésnek is.  

V. évfolyam, XXV. szám 2015. április Sopronkövesdről Sopronkövesdnek. 

   Kedves Olvasóink! 

Önkormányzati hírek 

Aztán, találkozva kedves Kertészünkkel, egy nagy csokor 
hagymás virágot kapunk ajándékba. 
Új arcok és egyéniségek töltik meg a legkisebbeket felügyelő 
bölcsödét, köszöntjük szerkesztőink között Kottrik Gabriellát! 
Az óvodás csoportok élete a szokásos ritmusban, események-
ben, programokban bővelkedve telik, mely szintén igaz az 
általános iskola tanulóira, nevelőire is. 
Az egyházközség tagjai családi napot szerveznek áprilisban, 
valamint az Alkotóház is kínál többféle, tartalmas programot. 
Válogassunk köztük kedvünkre, s bár a tűzgyújtás mikéntje 
szabályozott, a kertben azért lassan sütögetni, grillhúst enni is 
alkalmunk lehet! 
Szép ünnepet, szép hónapokat a következő találkozásig!  

Iváncsicsné Horváth Krisztina 

Mindig is őszintén csodáltam azokat az embereket, akik 
kellő tudással és nagy adag bátorsággal felszerelkezve, 
neki mertek vágni az ismeretlennek. Ezek a „jóakaratú 

kalandorok” biztosan hatással vannak az adott környezetre és a 
benne élő emberek napjaira, életére is. Igazán jó érzés lehet 
ezeket a pozitív élményeket megélni, habár, ez csak az egyik 
oldala. A vállalkozás számtalan veszélyt is rejteget. 
A mi közösségünk is büszke lehet kalandvágyó fiataljaira, 
akik bejárták a világ számunkra ismeretlen részeit, élményeket 
szereztek, barátságokat kötöttek. Napjainkban pedig igényük 
támadt arra, hogy ezeket a csodás történéseket megosszák 
másokkal is. Áprilisban Bindics Ármin számol be az érdeklődő 
közönségnek a Dél–Amerikában eltöltött negyed évéről, 
csodálatos fotókkal társítva azt! 
Előtte vagyunk még tavaszköszöntő, szép ünnepünknek. 
Szerkesztőnk tanácsait megfogadva, figyelhetünk arra is, hogy 
milyen minőségű élelmiszereket tegyünk a családi asztalra. 
A választék óriási, de a tudatosság fontos lehet. Szakácsunk is 
finom alapanyagból készült étket ajánl nekünk, s ha valamit 
mégis elrontottunk (netán a gyomrunkat), vagy egészségünkkel 
kapcsolatos problémáink vannak, bátran keressük fel háziorvo-
sunkat, aki készséggel segít el minket a jó közérzethez! Erre a 
célra alakult egy új egyesület is a tavalyi évben, 
melyet jegyzőnk mutat be a kövesdieknek. 
Régi képeslappal idézzük a múltat, - képzeletben benyithatunk 
a korabeli Kovács – fűszerkereskedésbe és a poros utcákon 
járva, a sétálgató libákat is megrezzenthetjük…  

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván 

minden kedves olvasónak  

az Agghegyalja Mozaik  

Szerkesztősége 
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A csipkerózsika álmát alvó Franciska major is új gazdára talált. 
Az új tulajdonosok egy díszcsomagolást gyártó kis üzemet, 
egy szociális kutyákat kiképző központot és bungalókat építe-
nek, melyekben lovas és  kutyás turistákat várnak,  valamint a 
szociális kutyák és jövendő gazdijaik is itt melegedhetnek össze. 
Terveik szerint 3-4 év múlva 20-25 főnek biztosítanak munkale-
hetőséget. Továbbra is vallom, itt a nyugati határszélen, 
aki dolgozni akar, nagyon szerencsés helyzetben van. Egyben 
az önkormányzatok is, mert nem segélyezésre kell fordítaniuk 
adóforintjaikat.  
Megigazíttattuk a nemzeti park szakembereivel 
a tavaly megcsúszott gólyafészket. Várjuk vissza a 
gólyákat hisz továbbra is sok újszülöttre számítunk. 
Az iskolában - az előre jelzések szerint - ősszel 24 fős 
induló első osztály várható! Továbbra is bíztatom 
önöket Alkotóházunk sokszínű programjainak látoga-
tására! A csúcs eddig Gróf Judit Hajónaplója és 
a Lego kiállítás volt  a látogatószám tekintetében. 
Rácz Ramónával együtt ígérjük: választékban nem 
lesz hiány. Bízunk az önök támogató jelenlétében!  
Lassan összeáll a PÜNKÖVESD programja is. 
Egy kis ízelítő a pünkösdi kínálatból. Szombat: 
pünkösdi rózsakert-nyitás, szakmai előadások, 
Magyarné Derszib Eti fetőművész kiállítása, Kövirózsa bál. 
Vasárnap: Nagy Bandó András gyerekműsora, majd kora este 
kabaréműsora utána két harmonikással mulatás a falu kemencé-
jénél. Hétfő délidőben zenés produkció a csárda színben, kora 
este a Telefondoktor című színdarabbal szeretnénk az előző nap 
megmozgatott rekeszizmokat tovább edzeni az Alkotóházban, 
a  szombathelyi Weöres Sándor Színház jóvoltából. A tavalyi 
Európai Békegyaloglás megálmodói már szervezik az idei 
gyaloglókat és az új szálláshelyeket. Az új, még vacilláló telepü-
léseket hozzánk irányítják tájékoztatásért. Velünk példálóznak a 
szervezők, hogy így kell egy vendégfogadást megszervezni, ilyen 
a magyaros vendégszeretet. Már most várjuk az angol nyelvvel 
jól bíró segítők jelentkezését. A tavalyihoz hasonlóan a szállások 
díjából a segítőknek honoráriumot biztosítunk. Új dolgozókat 
köszönthetünk a családi napköziben és az oviban is. Kissné 
Fekete Andreának és Kottrik Gabriellának sok munkasikert és 
gyermekmosolyt kívánok. Jó egy hónapja a Nyugat – Magyaror-
szági Egyetem Közgáz Karára meghívást kaptam. Egy kerekasz-
tal beszélgetés egyik résztvevőjeként, öt másik település vezetőjé-
vel együtt kérték ki a véleményem a vidékfejlesztés konkrét 
eredményeiről. A meghívott polgármesterek a meghívó szerint 
is sikeres településeket képviseltek a kerekasztalnál. Úgy gondo-
lom ilyen meghívást nem szabad visszautasítani. Egyik terve-
zőnk múltkor Sopronkövesden járt. Az ő szájából halottam 
a következőt: „Jó hozzátok jönni. Itt Kövesden mindenhol 
nyüzsgés, építkezés van. Látszik, hogy él a falu. Olyanok 
vagytok, mint egy város, csak nincs nálatok toronydaru.” 
Mit tehettem ilyen  mondatok után? Az Önök nevében is 
kihúztam magam. További sok sikert kívánok Önöknek és 
Sopronkövesdnek!                                              Fülöp Zoltán 

polgármester  
  

  
A Képviselő-testület 
döntése alapján 
Önkormányzatunk a 
2015. évben megkez-
di az agghegyi zárt-
kertek ellenőrzését - 
a rendezési tervünk 
alapján - két fő 

szempont figyelembe vételével: 
1.) Gondozatlan-e a zártkerti ingatlan? Amennyiben igen, 
egy friss jogszabály alapján, lehetőség van a kisajátításra. 
2.) Az agghegyi ingatlant a földhivatali nyilvántartás 
szerinti művelési ágnak megfelelően használja-e a tulajdo-
nosa, bérlője? (Például a vizsgált területen a szőlő, 
gyümölcsös besorolással szemben szabálytalanul erdősítés 
történt-e?)   
A felülvizsgálat a zártkerti ingatlanukat gondozók és 
művelési ág szerint használók érdekeinek védelmében 
történik. Megértésüket, segítőkészségüket köszönjük.                                                                                

Önkormányzati Hivatal 

FIGYELEM! 

1. Beton elemek érkeznek az 

AUTOLIV-hez  

2. Gólyafészek igazítás alatt 

3. Lego kiállítás 

4. Gróf Judit Hajónapló c. kiállítása 

1. 

2. 

3. 

4. 



  

A falu jegyzőjének tollából 

2015 februárjában Önkormányzatunk Képviselő-
testülete elfogadta a község 2015. évi költségvetését, amelynek 
kiadási és bevételi főösszege a Sopronkövesdi Nefelejcs Óvodá-
val és a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmé-
nyekkel együtt 474 millió Ft. 
   Az étkezésért fizetendő térítési díjak mértéke 2015. április 
1-jétől emelkedik, átlagosan 3-4% körüli összeggel. Erről 
minden érintett külön értesítést kap. 
   Rendeletet módosított az Önkormányzatunk Képviselő-
testülete a teniszpálya használata tekintetében, 2015. április 
1-jétől a pálya használatáért – egységesen – 500.- Ft összegű 
óradíjat kell fizetni. 
   2015. március 1-jétől megváltozott a szociális ellátások rend-
szere. Megszűnt a méltányossági közgyógyellátás, ápolási díj, 
a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás, 
járási hivatali hatáskörbe került az aktív korúak ellátása, beveze-
tésre került a települési támogatás, mint ellátási forma. Az ellá-
tások változása új rendelet megalkotását tette szükségessé. 
2015. március 1-étől hatályos Sopronkövesd község Önkor-
mányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati 
rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátá-
sokról.  
   Települési támogatás keretében igényelhető ellátások: 

Havi rendszerességgel nyújtott ellátások (a továbbiakban 
együtt: rendszeres ellátások) 

  a) települési lakhatási támogatás 
  b) települési ápolási támogatás 
  c) települési gyógyszertámogatás 

Eseti ellátások 
a) temetési támogatás 
b) szociális kamatmentes kölcsön 
c) újszülöttek családjának támogatása 
d) tankönyvtámogatás 

Rendkívüli támogatások 
a) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
b) rendkívüli települési támogatás 

   A Képviselő-testület a korábbi szociális jellegű ellátásai közül 
az újszülött támogatást módosította úgy, hogy a 2015. március 
1-jét követően született gyermekek esetében a születési támoga-
tást a születés időpontjától számított 30 napon belül kell kérni, 
a gyermeknek a születése időpontjában sopronkövesdi lakcím-
mel kell rendelkeznie – ez úgy lehetséges, ha az anya a szülés 
időpontjában sopronkövesdi állandó lakcímmel rendelkezik -, 
s e feltételek együttes fennállása esetén a támogatás összege 
100.000.- Ft-ra nőtt gyermekenként. 
   Önkormányzati rendeleteink, döntéseink a 
www.sopronkovesd.hu honlapon az Önkormányzat menüpont, 
hivatalos dokumentumok között találhatók, jegyzőkönyvek, 
rendeletek, rendezési terv bontásban. 
   Szintén jelentős változás történt a tűzgyújtási szabályokban  

2015 márciusától. Új jogszabály lépett életbe a szabadtéri 
tűzgyújtási szabályok vonatkozásában: Az Országos Tűzvédel-
mi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet. 
Az új rendeletben több olyan használati előírás szerepel, mely 
a korábbi rendeletben nem volt kellően szabályozva. Ilyen 
például a rendelet szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó része. 
Ezen előírások pontos ismerete szükséges a gazdálkodó tevé-
kenységet végzőkön kívül a lakosság körében is, mivel az 
előírások megsértése esetén a hatóságnak tűzvédelmi bírság 
kiszabását kell kezdeményeznie az elkövetők ellen.  

 Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt 
jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel 
megengedik; 

 Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladé-
kot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi. Telepü-
lésünkön jelenleg nincs ezt engedélyező önkormányzati rende-
let. E kérdéssel Képviselő-testületünknek a soron következő 
ülésén foglalkoznia kell. 

 Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a 
külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növény-
termesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri 
égetését; 

 Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön törté-
nő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett; 

 Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem 
megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály 
megengedi; 

 A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat tartalmazza; 

 Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában 
végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga 
után 

A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet 
nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyisé-
gű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas 
kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát 
folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozód-
junk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors 
továbbterjedésének. 

Külterületen kizárólag az ingatlan tulajdonosa, használója  a 
tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő 
területen irányított égetést végezhet. Ha jogszabály másképp 
nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles 
a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem 
kerülő száraz növényzettől mentesen tartani. A tervezett tarló,- 
lábon álló növényzet,- avar,- és egyéb növényi hulladék égeté-
sére vonatkozó kérelmet az irányított égetés helyének, idő-
pontjának és terjedelmének megjelölésével a megkezdés előtt 
legalább 10 nappal az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatósághoz 
írásban be kell nyújtani, melyet követően a hatóság a kérelmet 
annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.  
 

Fücsökné Torma Lívia 
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Egy EMBER EGÉSZ-ségi állapotáról ideális esetben a 
háziorvosa tud a legtöbbet. 
Ha Önnek bármilyen egészségügyi panasza, problémája van, 
azt először háziorvosával konzultálja meg – legalább telefo-
non -, hogy lehetőség szerint a háziorvosi alapellátástól kapja 
meg a végleges ellátást. 
Ha szakorvosi ellátásra van szükség, akkor a szükséges beuta-
lót a háziorvos állítja ki. Ha nem szükséges beutaló az adott 
szakorvosi ellátáshoz, akkor sem haszontalan az előzetes 
egyeztetés a háziorvossal. 
Az előzetes egyeztetésnek nem az állami egészségügyi ellátás 
költségeinek csökkentése az elsődleges célja, hanem hogy a 
pácienssel kapcsolatos minden fontos egészségügyi informáci-
óról tudjon a háziorvos. Az egyre jobban specializálódó, és 
egyre kisebb szakterületeket ellátó szakorvosoktól nem lehet 
elvárni, hogy a diagnózis felállításánál, és a kezelés elindításá-
nál tekintetbe vegyék a beteg minden orvosi előzményét, be-
tegségét, gyógyszereit, családi, szociális hátterét. A kórházból 
hazabocsátott betegeknél nincs elég idő a betegség, a kezelés, 
a további tennivalók megbeszélésére. Ez a feladat is a házior-
vosra hárul, hiszen ő ismeri legjobban a páciensét. Ő tud fi-
gyelni arra, hogy ne végezzenek el feleslegesen megismételt 
vizsgálatokat, és az új gyógyszerek jól egészítsék ki a meglévő-
ket, idejében kiderüljenek a mellékhatások, a nemkívánatos 
kölcsönhatások. 
Nem csak a kórházi kezelésről, a szakrendelői megjelenésről, 
hanem a háziorvosi ügyeleten, vagy a sürgősségi osztályon 
kapott ellátásról is tájékoztassák a háziorvost. Általában szük-
ség van ilyenkor a további tennivalók megbeszélésére, elindí-
tására is. A leletek bemásolása a számítógépbe pár percet vesz 
csak igénybe, nem tartjuk magunknál a behozott papírokat. 
Bizonyos egészségügyi ellátásokat ma már szinte természetes 
módon a magánellátás keretein belül veszünk igénybe 
(nőgyógyászat, fogászat, szemészet, fülészet). Kérem, hogy 
ilyenkor is minden esetben kérjenek ambuláns lapot az ellátá-
sukról, hogy ne vesszen el értékes információ, és a magán 
orvosi ellátás is bekerülhessen a dokumentációjukba.  
 

Ma az internet, a fogyasztói társadalom, és a „gyors csodák” 
korában nem könnyű eligazodni a ránk zúduló rengeteg 
egészségügyi információ, és többé-kevésbé burkolt, gyógyulást 
ígérő reklám özönében. Azt is érezhetjük időnként, hogy az 
orvosok sem mindig ugyanazt mondják, írják az állapotunk-
ról. A jó szándékú rokonok, ismerősök, ismeretlenek tanácsai-
ról nem is beszélve… Kinek higgyünk? Bízom benne, hogy 
idővel egyre többen fogják úgy gondolni, hogy a háziorvosuk 
olyan szakember, akinek a véleményére érdemes hallgatni. 
Kérem Tisztelt Pácienseimet, hogy amennyiben laboratóriumi 
vizsgálatra kapnak beutalót, az eredményeket minden esetben 
konzultálják meg velem! Akik hagyományos véralvadásgátló 
gyógyszert (Syncumar, Marfarin, Warfarin) szednek, azoknak 
havonta szükséges a vér protrombin szintjének (INR) vizsgá-
lata. A szükségesnél alacsonyabb INR esetén a kívánt terápiás 
célt nem érjük el, a magasabb szintnél viszont megnő a vérzé-
ses szövődmények kockázata. A jó gyógyszerbeállítást csak 
akkor tudjuk nyomon követni, ha gondozási füzetben vezeti a 
beteg hónapról hónapra az eredményeket, és a gyógyszer ada-
golását. Amennyiben 6 hónapon keresztül a mért eredmények 
többsége nincs a kívánt tartományban, a legtöbb beteg eseté-
ben lehetőség van olyan újabb típusú véralvadás gátló gyógy-
szer felíratására, aminek szedése esetén nem szükséges a havi 
vérvétel! Ha nincs gondozási füzete, kérjen tőlünk a rendelő-
ben! A Syncumar, Marfarin, Warfarin szedő betegek havi 
vérvételi eredményüket telefonon is megkonzultálhatják ve-
lem. A magas vérnyomás betegséggel, cukorbetegséggel gon-
dozottak, kivizsgálás, állapotfelmérés, szűrés miatt laboratóri-
umba küldött páciensek vagy a következő gyógyszer felíratása-
kor, vagy a vizsgálatot követően konzultálják meg háziorvo-
sukkal a talált eredményeket telefonon, vagy szükség esetén 
személyesen. A soproni kórház laboratóriuma elküldi minden 
páciensünk leletét a rendelők számítógépére, amennyiben a 
beutaló orvos dr. Erdélyi volt. Ezért nem szükséges külön 
bemenni a leletért a kórház laboratóriumába. 
Szeretettel ajánlom mindenkinek a figyelmébe a háziorvosi 
praxis nemrég elkészült honlapját: www.erdelyidoktor.info  

                                                Dr. Erdélyi Miklós 

           Nap mint nap EGÉSZSÉG                     A háziorvos, mint „kapuőr” 

Tisztelt Adófizetők! Ebben az évben is rendelkezhetnek adójuk 1%-val. 
Felajánlásaikat a következő helyi társadalmi szervezetek várják: 

 

 Sopronkövesdi Nyugdíjas Egyesület 
     Adószáma: 18149416 - 1 - 08 

 Sopronkövesdi Labdarúgó Club 
     Adószáma: 18530100 - 1 - 08 

 Kövirózsa Kulturális Egyesület 
     Adószáma: 18972883 - 1 - 08 

 Gyermekekért Alapítvány 
      Adószáma: 18536216 - 1 - 08 

A támogatást előre is köszönik a szervezetek tagjai.  

FELHÍVÁS 

Áprilisban 

a jó idő beköszöntével 

újra nyit a teniszpálya.  

Bérlés és oktatás, 

kicsiknek és nagyoknak: 

Tel.: +3630-473-8248 

Rácz Ramónánál.  

 Maráz-Gráczol Családsegítő Alapítvány - Nagycenk 
     Adószáma: 18980550 - 1 - 08 

http://www.erdelyidoktor.info/
tel:%2B36304738248
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 Óvodai élet 

Január 12-én 25 gyerkőccel 
a soproni Petőfi színházba 
jártunk, ahol a Süsü a 
sárkány című színdarabot 
néztük meg. Január 26-án a 
Csemete bábszínház kedves-
kedett nekünk egy téli mesével: Hurrá, szánkózzunk! címmel. 
  Január 29-én első ízben tett látogatást nálunk dr. Erdélyi 
Miklós háziorvos, aki mindenkit alaposan megvizsgált. A ked-
ves és figyelmes doktor bácsit a gyerekek bizalommal fogadták.  
Február 2-től 20-ig szakmai gyakorlatát töltötte a Süni 
csoportban Peresztegről Botka Ágnes, másodéves főiskolai hall-
gató, aki megismerkedett óvodánk pedagógiai programjával, 
szokásainkkal, napi, illetve heti rendünkkel. A gyermekek 
örömmel fogadták a kis óvó nénit. Február 16-án Hargitai 
Levente, bűvész kápráztatta el a gyerekeket. Sok lurkónak volt 
kedve bekapcsolódni a mutatványokba, s a trükköket elsajátíta-
ni. Február 17-én, hagyományosan húshagyó kedden tartottuk 
farsangi mulatságunkat. Szinte mindenki 
jelmezbe öltözött: hercegnők és robotok, 
tündérek és pókemberek ropták együtt 
a táncot, vidám ügyességi feladatokban 
méretették meg magukat, szivárványer-
nyőn lufikat táncoltattak, zsákbamacská-
zás és tombolasorsolás után pedig 
elfogyasztották a farsangi fánkot.  

Tél végi kavalkád 

Március 3-án 14 Maci csoportos és 3 Süni csoportos nagyfiú és 
lány látogatott el az „Iskolakóstolgató” délelőttre, részt vehet-
tek egy sok-sok énekkel-mondókával tarkított játékos magyar 
órán, illetve tornázhattak a hatalmasnak tűnő tornateremben, 
valamint technika órán barkácsolhattak aranyos gólyabábokat. 
Nagyon jól érezte magát minden nagycsoportos. Március 6-án 
nevelés nélküli nap keretében a nevelőtestület tagjai Kőszegen 
továbbképzésen vettek részt, mely a pedagógus életpályamo-
dellhez kapcsolódó minősítésről, tanfelügyeleti ellenőrzés 
mikéntjéről szólt. Előtte megnéztük a szomszédos Nagylózs 
kibővült, új óvodáját, s hasznos tapasztalatokkal gazdagodtunk, 
hiszen mi is óvodabővítés előtt állunk. Március 13-án az esős, 
borús időjárásnak köszönhetően az iskola tornatermében 
tartottuk a Nemzeti Ünnepi megemlékezést, ahol óvodások és 
iskolások együtt ünnepeltünk, emlékeztünk a bátor huszárok-
ra. Március 16-án újból a soproni színházba készülődtünk, 
ezúttal a Pinokkió című színdarabot tekinthettük meg.  
A fentiekből látszik, hogy milyen változatos programokkal a 

hátunk mögött vágunk neki a tavasznak, 
sok-sok kirándulást tervezünk, szeret-
nénk ismét erdei óvodát szervezni, újra 
elindul az úszás projektünk, a későbbiek-
ben pedig a zöld óvoda címre fogunk 
pályázni.  

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

Január végétől ketten, 
Kissné Fekete Andrea 
és Kottrik Gabriella 

vettük át nagy lelkesedéssel Csigó 
Adrienntől a Családi Napközi vezeté-
sét, akinek ezúton szeretnék megkö-
szönni a betanulásban nyújtott segít-
ségét! Az első hetek ismerkedéssel, és 
az új helyzettel való barátkozással 
teltek. Jó dolgunk volt, mert barátsá-
gos, alkalmazkodó gyerkőcökhöz van szerencsénk, akikkel 
öröm volt elkezdeni a munkát. A napközibe jelenleg is 5 fő jár. 
   A téli hónapok betegségeiből kikeveredve, újra teljes 
létszámú volt a csoport. A hidegebb napokban a benti játéké 
volt a főszerep, a mesék világa és a játékok sokasága elfeledtet-
te velünk a kinti szürkeséget. Amikor viszont volt szerencsénk 
havat látni, nem szalasztottuk el, hogy fehérbe öltözve nézzük 
meg a falut és nagyokat sétáljunk. A benti játékok során észre-
vehető, hogy egyre többet fordulnak egymás felé a gyerekek, 
gyakran játszanak „orvosos” játékot, tálalnak egymásnak és a 
közös reggeli „kávézás” sem maradhat el. A február hónap sok 
vidámságot tartogatott számunkra, sok mókás farsangi mondó-
ka, dal hangzott el a csoportban. 17-én elérkezett a farsang  

napja is, amit az óvodá-
sokhoz hasonlóan mi is 
megünnepeltünk. Csoportunk tagjai is beöl-
töztek farsangi jelmezbe, és zenével, tánccal, 
nassolással búcsúztattuk a telet. Meglátogat-
tuk az óvodások mulatságát is.  A kicsiknek 
nagyon tetszett a sok-sok érdekes jelmez, 
a vidám forgatag és a jó hangulat. Március 
5-én ismét egy jól sikerült Baba-mama 
klubot tartottunk Kati védőnő szerevezésé-

ben. A csoport megtelt sok kicsivel, akik nagyon szépen 
játszottak egymással és jól érezték magukat. Az anyukák a 
védőnővel a baba masszázs témakörét járták körül. Köszönjük 
a részvételt mindenkinek! 
   A tavasz közeledtével az éledező természetben is egyre több 
érdekességet látunk, és nagy örömmel nézzük a bújó virágokat, 
rügyező fákat és hallgatjuk a madarakat, élvezzük a napsütést. 
Eljött a tavaszi mondókák, énekek ideje is, ezzel egyidejűleg a 
csoportszobát is szeretnék tavaszi díszbe öltöztetni és így várni 
a húsvéti nyuszit.  
   Továbbra is szeretettel várjuk az érdeklődő édesanyákat és a 
gyerekeket, akik szeptemberben csatlakoznának hozzánk. 

Kottrik Gabriella, Kissné Fekete Andrea 

               Sopronkövesdi Családi Napközi és Baba-mama klub 

Farsang 2015. 

Csemete bábszínház előadása 

Farsang 
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Mozgalmasan telt az év első három hónapja 
iskolánkban. Szinte minden hétre jutott valamilyen 

nagyszabású rendezvény. Február 7-én, szombaton rendeztük 
hagyományos farsangi bálunkat a Diákönkormányzat és a 
Szülői Munkaközösség közös szervezésében. Szinte az összes 
alsós beöltözött jelmezbe a felvonulásra. Ötletesebbnél ötlete-
sebb maskarákat láthattunk. Volt édességautomata, hentesle-
gény, gombán ülő törpe, Mona Lisa, karate bajnok, nyártün-
dér, pókember, denevérember, bohóc, pingvin, pincérlány, 
indián, rengeteg hercegnő és tündérlány.  

Rengeteg vállalkozó segített, hogy még színvonalasabb lehessen 
a rendezvényünk.  Ezúton is szeretnénk megköszönni a 
következő vállalkozóknak, hogy ismét támogattak minket: 
Vizmati Gyuláné Rózsika Zöldségboltjának, Rupf Tibor és 
családjának, Tóth Piroska Virágboltjának, a Réka Szappanmű-
helynek, a Lendvay Autószerviznek, Gróf Gáborné Élelmiszer-
boltjának, az Autoliv Kft-nek, Michael Fohlernek, a Peresztegi 
Pékségnek, Radics Tibor Húsboltjának, Somogyi Ferencnek, a 
Rajkai Takaréknak, a nagylózsi Növény Kft-nek, a Mikó-Busz 
Kft-nek, a Fehér Csárdának, Sopronkövesd és Nagylózs község 
Önkormányzatának.                        Csókáné Maráz Kornélia 

Suli hírek 

  

FARSANG 

 ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS 

HELYREIGAZÍTÁS 

Előző lapszámunk Kincsesláda c. rovatának bevezetőjében téve-
sen szerepelt az újságcikkek gyűjteményének származási körül-
ménye. A mappa, más összegyűjtött írásos emlékek mellett  a 
Török család adománya falunknak, mely a majdani 
helytörténeti múzeumunk kincseit képezik. 
Ezúton kérünk elnézést elsősorban Török Pista bácsitól és 
családjától, valamint a kedves olvasóktól is. 

Főszerkesztők 
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Az egyház-
község 
tavalyi 
évben 

kezdte meg 
a plébánia 
telkén álló 

egykori 
gazdasági 

épület 
felújítását, közösségi házzá való átalakítását. A munka a tervek 
szerint halad: megtörtént a nagyterem aljzatának szigetelése, 
a falszigetelés, valamint az épület toldásaként szerkezetkész 
állapotba került a vizesblokk. Idei terveink a vizesblokk befeje-
zése, az épület koszorújának megújítása, valamint a külső 
nyílászárók cseréje: e munkákat az egyházközség támogatások 
alapján tudja folytatni: benyújtottunk egy pályázatot, és 
támogatási igénnyel fordultunk a püspökség felé is. Köszönjük 
az önkormányzat segítségét, valamint a falu közösségének 
önkéntes munkáját.   

   Április 25-én, szombaton kerül megrendezésre az egyházköz-
ségi családi nap: a szervezés folyik, részletek a hirdetőtáblákon 
lesznek olvashatóak. A családi nap célja, hogy jó hangulatú, 
kötetlen együttlét során megszólítsuk a község fiataljait, kis-
gyermekes családjait, megmutassuk az épülő-szépülő plébániát 
és környezetét, lehetőség nyíljon a sokszor gyakran elfoglalt, és 
öt község lelki terheit cipelő Albert atyával, valamint az új egy-
házközségi tanácsadó testület tagjaival való személyes találko-
zásra és beszélgetésre.  Programok a teljesség igénye nélkül: 
interaktív és kézműves gyermekfoglalkozások, tűzoltó bemuta-
tó, családi vetélkedő, bográcsozás és palacsinta sütés. E napon 
kapnak az érdeklődök bővebb tájékoztatást a július 6-10. közötti 
hittantábor és július 7-i egyházmegyei ifjúsági találkozóról is.  
   Június 28-án, az agghegyi Szent László kápolna búcsúján 
Dr. Korzenszky Richárd tihanyi bencés perjel atya lesz a 
vendégünk.  
   Szívesen fogadjuk mind a közösségi ház, mind a kápolna és 
környékének megszépítésében segíteni szándékozók munkáját! 
Szeretettel várunk mindenkit programjainkra! 

dr. Barkó Péter 

Egyházi  é let :  A mariazelli kegyhely 

   Községünk lelkes zarándokcsapata az idei évben már hatod-
szorra kel útra, hogy május 27-30. között gyalog zarándokoljon 
el a mariazelli Szűzanyához. Jelen írásomban a kegyhely rövid 
történetét mutatom be, mintegy ráhangolódásként az ”Útra”. 
   A legenda szerint 1157-ben egy Magnus nevű szerzetes 
érkezett a vidékre, hogy az itt élők lelkipásztora legyen, magá-
val hozva fából faragott kedves Mária szobrát is. Az útját 
egy szikla zárta el, amitől nem tudott tovább menni. A Szűz-
anyához fordult segítségért, imája meghallgatásaként a szikla 
kettéhasad, és így folytathatta útját.  Hálából a szobornak egy 
kis kápolnát emelt a helyszínen, innen ered a hely neve is: 
Maria in der Zelle. A kis kápolna hamarosan a vidék hitélet-
ének központja lett.  
   Nagy Lajos király (uralkodott: 1342-1382) alatt indult meg a 
kápolna kegyhellyé bővítése, aki a sikeres balkáni hadjárat 
után, égi jelnek tekintve a Szűzanya segítségét, a kincstárban a 
mai napig látható csodatévő Mária képet ajándékozta a felépü-
lő gótikus templomnak. A kegykép a 14. században készült, 
ikon szerű, fára festett Madonna-kép, Mária fejét drágakövek-
kel ékesített ezüst glória koronázza, a keretet az Árpád-házi, 
valamint a liliomos  Anjou-címer díszíti. A kegykép tisztelete 
gyorsan terjedt. A mariazelli kegyképhez herceg Esterházy Pál 
nádor 58 alkalommal zarándokolt el; 1691-ben, a Kismarton-
ból induló, a török kiűzésének ünnepére szervezett processzión 
11000 hívő vett részt. 
   A kegytemplom barokk formába való átépítése 1704-re 
fejeződött be. Ekkor már Európa egyik legismertebb zarándok-
helyévé vált, a 600 éves jubileum alkalmával, 1757-ben, 
370 ezer zarándok járt Mariazellben. A zarándokok nagy 
száma annak tudható be, hogy a Szűzanyát az egykori  

katolikus Monarchia népei, a magya-
rok, osztrákok, szlovénok, horvátok 
egyformán tisztelik (Ausztria Szülő-
anyja, Szláv Nemzetek Szülőanyja, 
Magyarok Nagyasszonya).  
   A kegytemplom másik kincse a 
47 cm magas, hársfából készült, 
Máriát és a kis Jézust ábrázoló 
kegyszobor, amelyet évente háromszor: Nagypénteken, a 
bazilika búcsúnapján: Kisboldogasszonykor, valamint a város 
alapításának ünnepén (XII. 21.) díszes ruhába öltöztetnek.  
   Külön magyar érdekesség, hogy az 1975-ben Bécsben 
meghalt Mindszenty József bíboros holttestét végakarata 
szerint 1976-ban a Szt. László kápolnában helyezték el örök 
nyugalomra, majd 1991-ben exhumálták, és 1991. május 4. 
napján temették el újra Esztergomban. 

A zarándokoknak lelki útravalóul álljon itt Sík Sándor 
Az andocsi Máriához című versének első és utolsó strófája:  

„Koldusboton, törött mankón jövünk búcsút járni,  
Szűzmáriás magyaroknak kopott unokái. 

Éjfél van a Duna táján. Magyaroknak éjszakáján  
Nincs más ki virrasszon, baráttalan, testvértelen, 
Hozzád ver a veszedelem, Boldogságos Asszony!  

Boldogasszony, ezer évig Édesanyánk voltál, 
Eleink, ha hozzád sírtak, hozzájuk hajoltál: 

Száz ostorral ostorozzon, csak ez egyért, Boldogasszony, 
A jó Krisztust kérd meg: négy-víz-parton, három-hegyen 

Mindörökké magyar legyen a máriás ének.” 
 

 

   Az egyházközség aktuális programjai  



és remélem nem bánta meg, hogy támogatta megalaku-
lásunkat és örül annak, hogy a község idősebb tagjai is 
lehetőséget kaptak arra, hogy a falu aktív részeseinek 
érezhessék magukat. 
Itt kívánom most is felhívni azoknak a nyugdíjasoknak 
a figyelmét, akiknek hiányzik egy-egy jó beszélgetés, 
és  hogy legyen valaki, aki figyel rájuk, és számít aktivi-
tásukra, hogy mi továbbra is várjuk jelentkezésüket. 

                                                Biczó Szabolcsné  
Fotók: Gagyi Endre, Mentes György 

 
A Sopronkövesdi Nyugdíjasok Egyesületének rovata 

Nyugdíjasok farsangja 
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A Kövirózsa Kulturális Egyesület rovata 

Táncol a Cifraszűr 

   A tánccsoport 2014 októberében nagy 
sikerrel rendezett táncházat a helyi 
Alkotóházban. A tánchoz a talpalávalót 
a Kövirózsa Kulturális Egyesület 
Berkenye Citerazenekara, Juhász Balázs 
dudás, valamint a Lövői Zenekar 
szolgáltatta. A szünetben étel, ital frissítette a megfáradt tánco-
sokat. Hagyományteremtő jelleggel újabb táncház rendezését 
tervezik a nagyböjti idő elmúltával. 
   Vidám és mégis céltudatos próbákkal készülünk a májusi 
Kövirózsa Bálra, melynek célja - ahogy a táncházaké is -, hogy 
a néptáncot és hagyományait megismertesse, megszerettesse 
az érdeklődőkkel, s kedvet hozzon azoknak, akik szívesen 
csatlakoznának a közösséget kovácsoló és építő hétfői próbák-
hoz, és így a Cifraszűr Néptánccsoporthoz. 

Németh Nikoletta  

   2014 nyarán a Kövirózsa Kulturális Egyesületen belül meg-
alakult a Cifraszűr Néptánccsoport. Nevét a korábban erre a 
vidékre is – a Nyugat-Dunántúlra – jellemző rátéttel, hímzés-
sel díszített, elegáns férfi népviseletről, a szűrről kapta. A du-
nántúli cifraszűr a szűrök közül a legrövidebb, bő és nagygallé-
ros viselet. Jellemzően az egyik vállon lecsúszott és bősége mi-
att a kar nyugodtan mozoghatott alatta. Eltakarta a szerszámo-
kat és a tarisznyát is, elől a mellen szíjcsat tartotta össze. 
(Forrás: http://www.neprajz.hu/cifraszur/html/alapanyag3.html) 
   A ma már 23 tagot számláló felnőtt csoportban lányok és 
fiúk egyaránt táncolunk és gyakorolunk; szervezetten, jó han-
gulatban hétfő esténként Maráz István (a soproni Petőfi Sán-
dor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
néptánc-pedagógusa, a Sopron Táncegyüttes csoportvezetője) 
vezetésével, és egy-egy hétköznap este fakultatív jelleggel is. 

Idén már ötödik alkalommal tartottunk a Nyugdíjas Egyesü-
let tagjai részére farsangi összejövetelt. 

Az Egyesület elnökének köszöntőjét követően  a Kövirózsa Kulturális 
Egyesület női tánccsoportja  fergeteges tánccal alapozta meg az est han-
gulatát, majd a népdalkör nyugdíjasai néhány fiatal citerás kíséretével 
bordalokat adtak elő a jelenlévőknek. 
Az általunk vásárolt alapanyagokból készített hidegtálak és sütemények 
elfogyasztása után elnökünk székely adomákkal segítette ébren tartani a 
társaságot,  majd a Kósza duó éjfélig "húzta a talpalávalót". A kiváló 
zene feledtette mozgási és egyéb problémáinkat, és néhány órára 
korunknál fiatalabbnak érezhettük magunkat. Ez az est csak rólunk és 
nekünk szólt. Meghívásunkra tiszteletét tette Fülöp Zoltán polgármester,  
 

     A Rendőrkapitányság Sopronkövesd körzetében szolgálatot teljesítő körzeti megbízottai - a polgármesteren 

keresztül  - ismételten felhívják a lakosság figyelmét a besurranó tolvajokra és a trükkös csalókra. Kérik különösen az időskorú 

lakosokat, hogy ISMERETLEN SZEMÉLYT NE ENGEDJENEK BE HÁZAIKBA, bármilyen ürüggyel is próbálkozzanak! 

FIGYELEM! 

http://www.neprajz.hu/cifraszur/html/alapanyag3.html


 

még fagyos földbe a vetés 
lehetetlen. A szentek 
névnapjaihoz fűződő regu-
lák tartalmilag inkább 
hasonlóak azokhoz a hie-
delmekhez, melyek szintén 
a jövő évi termést kívánják 
pozitívan befolyásolni, ilyen 
pl. a Luca-búza ültetése. 
A kalendáriumokat vásá-
rokban lehetett beszerezni, 
ezek rögzítették az egész év 
munkáinak ritmusát, és kötöttek jeles napokhoz bizonyos 
tevékenységeket. Fennmaradt, és jegyzetekkel ellátott kalendári-
umokból tudjuk viszont, hogy a korabeli gazdák sem vettek 
mindent készpénznek: sokszor átírták, vagy az adott év időjárá-
sához igazították a munkafolyamatokat. 
A kalendáriumbeli előírások tehát folyamatos kölcsönhatásban 
álltak a népi ismeretekkel, és a hiedelmekkel is. Ismeretes a 
hagymakalendárium, vagy a lucakalendárium: előbbinél a 12 db 
hagymalemezre szórt só, utóbbinál pedig a Luca napja és 
karácsony közti 12 nap időjárása vetíti elő a következő év egyes 
hónapjainak csapadékviszonyait. 

Raffai Péter  

Beszédes örökségünk 

 Időjósok régen és ma 

A kép forrása: www.fortepan.hu 
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Az időjárás megjóslása, vagy különböző tevékenységekkel 
való befolyásolása az emberiség történetével egyidős vágy. 
Különösen igaz ez a mezőgazdasággal foglalkozó társadalmak-
ban, ahol a közösség fennmaradása függ az időjárás szeszélyei-
től. Manapság is hallhatunk vagy olvashatunk még jeles napok-
hoz fűződő rövid, a közeljövő időjárását előrevetítő szólásokat, 
pl. „Sándor, József, Benedek zsákba’ hozza a meleget”. Alábbi 
írásunkban az ún. parasztreguláknak eredtünk nyomába. 
Bizonyára hallottuk már ezeket a szólásokat is: Ha Piroska 
napján fagy, negyven napig el nem hagy. Ha Ágnes hideg, 
engesztel Vince, hogy teljék a pince. Gyertyaszentelőkor, ha 
esik a hó, fúj a szél, nem tart sokáig a tél. Ágota még szorítja, 
de Dorottya majd tágítja. 
Az adott szentek névnapjához kötődő időjárást jósló regulák 
nemcsak a Kárpát-medencében, hanem egész Európában 
ismertek voltak. Az időjárás mellett a termést is igyekeztek 
befolyásolni. Kézenfekvőnek tűnik a magyarázat, hogy a rövid 
regulák mögött évszázadok tapasztalata, „népi bölcsessége” áll. 
Azonban gyanút kelthet, hogy ezek a regulák túlságosan egysé-
gesek ahhoz képest, hogy még a Kárpát-medencén belül is 
nagy eltérések lehetnek két tájegység időjárásában egy konkrét 
napot nézve. Egy délvidéki magyaroknál végzett gyűjtés szerint 
a február 10 -én, Szent Skolasztika napján vetett mag jó 
termést hoz, azonban az általános tapasztalat szerint ekkor 

Kottrik Zoltán 

A kápolna mögött elmentünk az ösvényen a kútig, ahonnan 
már látszott a sárga szőnyegként elterülő téltemető, amely 
terjeszkedve már egyre nagyobb területen csodálható. Bevárva 
a csapatot, megnéztük a túra célját a téltemető virágzását. 
Gyönyörködtünk a virágban, mindenki fotózott. 
Ezután a jó hangulatú kis társaság tüzet gyújtott, és eltöltöttünk 
egy-két órát szalonnasütéssel és beszélgetéssel. Mindenki jól 

érezte magát. Nagyon 
szépen köszönöm minden-
kinek a részvételt és remé-
lem a további túrákon is 
találkozunk. 
Baráti üdvözlettel    

         Téltemető túra     (2015. 02. 28.) 
Az év második túrájára, a Téltemető túrára 

a csárdánál gyűltünk össze ezen a gyönyörű tavaszias napon. 
Szép számú csoport, közel 50 fő indult neki az útnak. Nagy 
örömünkre újra kicsik és nagyok egyaránt kedved kaptak az 
erdei kiránduláshoz. 
A lelkes csapat elindult végig a patakparton, ahol mindenki 
megcsodálhatta milyen szép látvány a kertek vége és a csordo-
gáló patak, mely követi utunkat. Jó hangulatban mentünk a 
Cifra híd pihenőjéig, ahol az első megállónk volt. A pihenő 
után tovább haladtunk a határ felé. Bekanyarodtunk a Bárány-
legelő irányába, a felújítás alatt lévő hídon átkelve felmentünk 
a hegyre. Mindenki élvezte a domboldal megmászását, kerül-
gettük a bedőlő rönköket. Az ifjabb túrázók is ügyesen mentek 
a meredekebb útvonalon is, és a gerincre 
felérve örömmel nyugtázták, hogy szép 
nagy emelkedőt tudnak maguk mögött. 
A gerincen végighaladva, levonultunk ismét 
a patakhoz. Ott megnéztük a hódok által 
végzett munkát, vagy kárt, ami szemlélet 
kérdése. Nekünk túrázóknak egy élmény, 
a gazdáknak bosszúság. Ezt követően a 
patakparttól ismét, egy kis pihenő után 
elindultunk a szőlőhegy irányába.  

Mozgásban a falu 
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   A képeslapon az egykori Kovács-bolt, 
a templom közvetlen környéke és a korabeli 
utcarészlet látható. A Steegmüller 
vámoscsaládi fényképésznél, valószínűleg 
1925 és 1936 között készült felvétel nemcsak 
épületeket, hanem a mindennapok egy szele-
tét is megőrizte számunkra, jól példázzák ezt 
az utcán szaladgáló libák. Mivel van még 
olyan képeslap, amely a templomot ábrázolja, 
ez alkalommal a Kovács-család és ingatlanai 
történetével ismerkedhetnek meg a kedves 
olvasók. 
   Kovács István 1885-ben született 
Középpulyán, falusi tanító tizedik gyermeke-
ként. Kőszegi, soproni és győri segédkedés 
után költözött Sopronkövesdre; 1911-ben már 
a „Hangya”- szövetkezet üzletvezetője volt, 
1925-ben megnyitotta „városi nívójú” fűszer-, 
vegyes- és vaskereskedését. 1928-ban 15 éves 
bérleti szerződést kötött a kézi erővel műkö-
dő csergetői téglagyár üzemeltetésére. 
A Kovács-villa építésére (ma orvosi rendelő) 
1934-ben kaptak engedélyt. Kovács István a 
II. világháború előtt tekintélyes helyett foglalt 
el község életében (például a dalárda társelnö-
ke volt), az 1940-es évek végén azonban 
„osztályidegennek” minősítették. Villájukat 
1952-ben államosították, a család azonban 
fellebbezett a döntés ellen. Kérelmüket arra 
hivatkozva utasították el, hogy a villán kívül 
egy másik házingatlannak is tulajdonosai 
voltak. Nem sokkal később az üzletet is 
állami tulajdonba vették és kultúrház céljaira 
alakították át. A család ekkor felajánlotta 
megvételre, de a helyi tanács vezetősége  

pénzhiányra hivatkozva elutasította a kérelmet. A kultúrházat 
1967-ben a moziüzemi vállalat vette meg és évtizedekig használ-

ta. Kovács István 1951-ben elhunyt, a család pedig Győrbe költözött. 
   Kovács István és Metlesits Janka 1911-ben kötöttek házasságot Sopronkö-
vesden. Első gyermeküket, az 1912-ben született Györgyöt papnak nevelték. 
Teológiai tanulmányait Győrben, később az innsbrucki Canisius-
kollégiumban folytatta. Innsbruckban szentelték pappá 1936. július 26-án. 
Először a soproni városplébánia segédlelkésze volt, majd 1946 és 1954 között a 
győri Papnevelő Intézet vicerektora, 1947–1954 között egyházmegyei számve-
vő. 1947-ben teológiai doktorátust szerzett és püspöki tanácsossá nevezték ki. 
1953-ban a budapesti hadbíróság négy év börtönre és öt év közéletből való 
eltiltásra, valamint teljes vagyonelkobzásra ítélte. A vád: „kémkedésre és szer-
vezkedésre irányuló feljelentési kötelezettség elmulasztása”. A kiszabott bünte-
tés egészét nem töltötte le, 1955-ben Győr-Nádorváros plébánosa lett. Szent-
széki bíró és kerületi esperes 1958-tól, később a Papnevelő Intézet rektora és a 
Hittudományi Főiskola igazgatója volt. Részt vehetett Rómában a II. Vatikáni 
Zsinat II. ülésszakán. 1964-ben majki címzetes préposttá, 1971-ben székesegy-
házi kanonokká, 1978-ban őrkanonokká nevezték ki, ezután 1985 között 
Győr-Belváros plébánosa volt. 1992. október 5-én halt meg Győrött, életének 
81., papságának 57. évében. 

Forrás: HETÉNYI VARGA Károly: Papi sorsok a horogkereszt és a vörös  
csillag árnyékában. Bp., 2004. 397–398.; KESZEI Dénes: Nagycenk és 
társközségei múltjából, jelenéből. [1990.] 50. és levéltári források alapján. 

                                                                              Kelemen Dávid 

… ILYEN LETT a Cifra híd  ILYEN VOLT... 

 
    MÚLTIDÉZŐ 

FALUKÉP  
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Helyi támogatás, érdekvédelem - SFE 

A kora tavaszi hagymás növények 
adják kertünk legelső virágpompáját. 

Egyesek pl. téltemető, hóvirág akár már az olvadó hó alól is 
kidugják fejüket jelezve, hogy hamarosan végleg beköszönt a 
tavasz. Ahhoz hogy a virágzást évről évre élvezhessük, 
néhány fontos alapszabályt kell csupán betartani. 
A többségük hajlamos az önfenntartásra, vagyis ha évekig 
háborítatlanul hagyjuk őket, folyamatosan szaporodnak, 
anélkül, hogy a hagymák nagyon elaprózódnának. Nekünk 
nincs más dolgunk, mint időnként ritkítani, 
szétosztani őket. Ilyen például a hóvirág, 
a krókusz, a nárcisz, de magjai elszórásával jól 
szaporodik a téltemető, a fürtös gyöngyike is. A 
tulipánhagymák esetében helyesebb, ha néhány 
év múltán kiemeljük őket a talajból, a fiókhagy-
mákat leválasztjuk róluk, majd a megfelelő mére-
tűeket visszaültetjük. Az apró fiókhagymákat, 
amelyek nem képesek virágzásra, külön ágyásban 
nevelhetjük tovább a megfelelő méret eléréséig. 
A hagymás növények életük során azonos 
ritmust követnek. Tavasszal kihajtanak, virágoz-
nak, virágzás után még egy darabig megőrzik a levelüket, 
ám néhány hét múlva elsárgulnak, majd teljesen eltűnnek. 
Az év hátralévő részét a föld alatt, hagymájukba visszahúzód-
va töltik. Azok a hagymák, amelyek nem jutnak elegendő 
tápanyaghoz a levelek elsárgulásáig, hamar kimerülnek, 
virágaik egyre kisebbek lesznek.  

Ha a virágméret csökkenését tapasztaljuk, mindenkép-
pen gondoskodnunk kell tápanyag-utánpótlásról. 
Legjobb, ha kihajtás után, amikor már látjuk, hogy pontosan 
hol vannak a növényeink, komposztot vagy különböző 
műtrágyákat dolgozunk a talajba. 
Miután a tavaszi hagymások elvirágoztak, érdemes eltávolítani 
a virágszárat, hogy a növény energiáját ne a magképzésre, 
hanem a hagymanevelésre fordítsa. Leveleit ilyenkor még 
viszont nem szabad visszavágni. A zöld levelek ugyanis még 

nem fejezték be az életműködésüket. 
A virágzás utáni időszak igen fontos a hagy-
ma regenerálódása szempontjából, valamint 
a fiókhagyma képzés, vagyis a szaporodás 
is ilyenkor megy végbe. Ezért kénytelenek 
vagyunk a kevésbé szép, lassan hervadó leve-
leket megtűrni a kertben, hogy a bennük 
termelődő anyagok felhalmozódhassanak a 
hagymában. A levelek sárgulása azt jelzi, 
hogy működésüket befejezték. Visszavágni is 
csak ilyenkor ajánlott. Ha nem zavaró, 
várjuk meg, míg teljesen elszáradnak és csak 

akkor vágjuk vissza. Érdemes a hagymásokat évelők közé, 
vagy bokrok alá telepíteni, ugyanis amikor ezeknél megindul 
a lombfakadás, és hozzák az új hajtásaikat, a hagymások már 
kezdenek visszahúzódni, így a friss üdezöld levelek eltakarják 
a díszüket vesztett növényeinket. 

 

Kazinczy Péter 

  Kövesdi Kertész 

Talán a lakosság több meghívón és fórumon is olvashatott a Sopronkövesd 
Fejlődéséért Egyesületről.  Önkormányzatunk Képviselő-testülete 2014-ben 
úgy döntött, hogy alapító tagként részt kíván venni Egyesület létrehozásá-
ban, amelynek alapító vagyonát ötszázezer forintban állapította meg. 
Az Egyesület neve: Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület 
Az Egyesület székhelye: 9483. Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. 
Az Egyesület célja: 
- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, prevenciós programok 
- Szociális tevékenység, családsegítés. 
- Iskolán kívüli nevelés, képességfejlesztés, sport, szabadidő hasznos eltölté-
sének lehetőségei 
- Környezetvédelem - környezeti nevelés elősegítése, fenntartható infrastruk-
turális fejlesztés, alternatív energiák alkalmazása 
- Kulturális tevékenység 
- Műemlékvédelem, épített és természeti helyi környezet védelme, fejlesztése 
- Sopronkövesd lakosságának testi-lelki jólétéhez történő hozzájárulás 
 Az Egyesület alapító tagjai az Önkormányzaton kívül: 
Iváncsicsné Horváth Krisztina elnök, Dani Krisztina, Gróf Judit, Horváth 
Bertalan, Kalocsa József, Kazinczy Péter, Kottrik Zoltán, Nagyné Kun 
Zsuzsanna, Rácz Ramóna. 
A Győri Törvényszék 62664 számmal civil szervezetünket nyilvántartásba 
vette, így az Egyesület 2014 nyarán kezdhette meg működését.  

A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tavalyi 
évben közreműködött az általános és középiskolás-
ok tankönyvtámogatásában, a község virágosítási 
programjában, a 70 éven felüliek karácsonyi 
ajándékozásában. Az idei évtől több kulturális ren-
dezvénybe is bekapcsolódhat, illetve remélhetőleg 
pályázatot is nyújthat be eszközbeszerzésre, progra-
mok szervezésére. Reményeink szerint ez a szerve-
zet – rövidesen - majd a lakosság személyi jövede-
lemadójának felajánlását is fogadhatja. A Sopronkö-
vesd Fejlődéséért Egyesület (SFE) részletes alapdo-
kumentuma megújult honlapunkon is olvasható. 

Fücsökné Torma Lívia 

 

 

 

 

 

Egyesületünk 
2015 márciusáig Gróf Judit Hajónapló c. előadását 
és kiállítását, valamint a LEGO kiállítást támogatta. 

A tavaszi hagymás növények gondozása  
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Főszerkesztő: Iváncsicsné Horváth Krisztina, Vargáné Bánfi Tünde  (e-mail: kovesdihermesz@gmail.com)  

Szerkesztők: Balics József, Biczó Szabolcsné, Bindics Ármin, Csókáné Maráz Kornélia, dr. Barkó Péter, Dr. Erdélyi Miklós, Egyházi Mónika , Farkas 
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„Sopronkövesd megér egy próbát.” 

Kövesd válaszol 
Hogy érzik magukat az osztrák családok nálunk? 

Werfried und Brigitta Schadler: 
2004-ben vásároltuk meg a házat, de 
mivel teljes felújításra szorult, körülbelül 
két év múlva tudtunk először itt aludni, 
akkor készült el a fűtés. Hogy is jutott 
eszünkbe, hogy pont Sopronkövesden 
vegyünk házat?... Ismertük a szomszédot 
Zinkl urat és feleségét, akinél többször itt 
vendégeskedtünk, akkor még ebben a 
házban élt egy idős bácsi egyedül. Aztán 
egyszer csak jött a hír, hogy eladóvá válik 
a ház. Nagyon kedves kis falu, barátságos 
emberekkel. Mi egyébként a feleségem-
mel Bécsben élünk és dolgozunk. Van 
egy fiam és egy 1,5 éves unokám, akik a 
hétvégéken és nyáron nagyon szívesen 
töltik itt az időt. Mivel ők is és mi is 
lakásban élünk, nagyon szeretünk itt 
lenni a nyugalom, a kert, a madárcsicser-
gés miatt. Számunkra ez megfizethetet-
len. A helyi újságot mindig megkapjuk, 
innen értesülünk az aktuális események-
ről, sajnos én nem beszélek magyarul, 
a feleségem viszont elkezdte tanulni a 
nyelvet. Nem vagyunk rákényszerülve, 
hogy megtanuljunk, mivel itt a szomszé-
dokkal  „kézzel lábbal” megértjük 
egymást és az utcában a fiatalok nagy 
része jól beszél németül. Tartjuk a 
kapcsolatot itt a faluban pár osztrák 
családdal és sok barátunk van a 
környéken is, pl. Deutschkreutzban. 

Franz und Marion Zinkl: 
14 éve vásároltuk meg ezt a kis házikót, 
nagyon sok mindent mi magunk újítot-
tunk fel a saját kezünkkel. Feleségemmel 
felváltva vagyunk itt a macskák miatt, itt 
van 4 cica, otthon pedig már csak 3, 
mert nemrég az egyik elpusztult. Bécs 
peremkerületén lakunk lakásban, emiatt 
szeretünk itt lenni falun, imádjuk a kertet 
gondozni. Nagyon jó a kapcsolatunk a 
szomszédokkal, igaz a nyelvet nem 
beszéljük, de ennek ellenére jól megérjük 
egymást. Minden nyáron rendezünk egy 
kerti partit, ahova meghívjuk a 
szomszédainkat. Nagyon jó barátom, 
Weber Stefan és felesége révén kerültünk 
Sopronkövesdre, akikkel rendszeresen 
jártunk a csárdába ebédelni. Ő mondta 
mindig, hogy vegyetek itt egy házat…. - 
hát így is tettünk. Nagyon tetszik a falu, 
kedvesek, barátságosak az emberek, 
a friss levegő, a kert nagyon értékes 
számunkra. A lapot ugyan megkapjuk 
mindig, de sajnos elolvasni nem tudjuk. 
Az osztrák családokat nem ismerjük itt 
a faluban, kivéve persze a szomszéd 
Schadler családot, jobban inkább a 
szomszédos magyar családok társaságát 
keressük. 

Koranda Friderika 
1993-ban vásároltuk meg az öreg házat, 
amit teljesen le kellett bontanunk és 
újra építenünk. 5 éve meghalt a férjem, 
azóta általában egyedül vagyok itt. Van 
egy fiam és egy lányom és két unokám. 
Mivel még mindenki dolgozik, kevés 
idejük van arra, hogy lejöjjenek, de ha 
tehetik, szívesen töltik itt napjaikat. 
Én Zeiselmauerben lakom egy családi 
házban, ami körülbelül 120 km-re van 
Sopronkövesdtől. Itt a faluban nagyon 
jó a kapcsolatom az emberekkel, min-
denki nagyon kedves, barátságos és 
nyitott. Az osztrák családok közül a 
Heimhilcher és Aigner családdal 
tartom a kapcsolatot. Hogy miért pont 
itt vásároltunk házat?... Na igen, ez egy 
jó kérdés. Teljesen véletlenszerűen esett 
a választásunk Sopronkövesdre. 
Az újságot ismerem, a képeket meg 
szoktam nézegetni benne és Schiefer úr 
lefordítja nekem a cikkeket, én sajnos 
nem beszélek magyarul, így elolvasni 
sem tudom. Nagyon szeretek itt lakni, 
de nincs egy konkrét ok, hogy miért. 
Úgy összességében tetszik a falu, ked-
vesek, barátságosak az emberek és a 
polgármester is egy jó ember, valamint 
nagy a nyugalom, ami szintén 
pozitívum.  

Nagyné Kun Zsuzsanna  


