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Pillanatkép 2015. augusztus közepéről: 35 Celsius fokos hőség, 
ausztrál gyaloglók járják körül a faluközpontban a még le nem 

leplezett Szent István szobrot, hatalmas forgalom a főúton a sok nyaraló 
miatt. A falu nevében köszönetemet fejezem ki ez úton is Maráz Sándor 
kövesdi származású atyának, a szobor adományozójának. Már nagyon 
készülünk a leleplezésre. Békegyaloglóinknak elismerés, hiszen nem 
kisebb dologra vállalkoztak, mint arra hogy egy hónap alatt Bécsből 
elgyalogolnak Triesztig. A tavalyi kezdő év után ez évben már 170 fő 
vág neki a különös 660 kilométeres kalandnak és egy éjszakát Sopron-
kövesden tölt. Ez évben zömmel ausztrálok, amerikaiak, kanadaiak, 
németek, törökök érkeztek. Jöttek már biciklivel is. Kísérte őket kutya. 
Egy 4 éves szlovák kisfiú révén pedig rekord is született: a legidősebb és 
a legfiatalabb gyalogló közt 72 (!) év korkülönbség van. Szinte minden 
nap találkozom az érkező új csapattal és jókat beszélgetünk. Hála és 
köszönet fiatal segítőinknek érte. Remélem, a jövő évi csapatban is lesz-
nek ismerős arcok! Ez azt jelenti, jó emlékekkel és élményekkel távoztak 
tőlünk, ezért térnek vissza. Rajtunk nem múlik, hisz láttak néptánc és 
citera próbákat, kiállításokat, hallhatták helyi dudásunkat, megtekinthet-
ték a kotecsi kápolnát, a Vasfüggöny Emlékhelyet.    
Az Alkotóházban is mozgalmasra sikeredett a nyár. Élménybeszámoló 
Indonéziából, majd Ausztráliából, festmények, foci relikviák, szobafogla- 
   lások turistáknak, esküvőre érkezőknek, üzleti előadások.  

Rácz Ramóna alkotóház 
vezetővel igyekszünk minél 
szélesebb kulturális kínála-
tot biztosítani. Sajnos nagyon nehéz előre megjósolni, 
melyik programra mekkora lesz az érdeklődés. Biztatok 
mindenkit, ha már van lehetőség éljenek vele! Várakozá-
son felüli volt a Dumaszínház látogatottsága július 
végén. 382 fő fizető nézőnk volt. Úgy láttam mindenki 
nagyon jól szórakozott. A kertmozikra kicsit több 
embert vártunk, de így is sikeresnek mondható. Érde-
mes kipróbálni, hiszen egyedi hangulata van! Sikeres 
táborok is voltak szép számmal. Nagyon megfogott a 
citerás tábor zárókoncertje.  Köszönöm.  

V. évfolyam,  XXVII.szám 2015. szeptember Sopronkövesdről Sopronkövesdnek. 

 

Kedves Olvasóink! 

Dirthy Dance 

Dombóvári István 

Mentovics Éva szép gyermekversének részletével nyitnám nyári 
szünetéről visszatért lapunkat: 
     „Megőrölve, megszitálva langyos vízzel teszik tálba, 

 megkelesztve, megdagasztva pihen kicsit a damasztba’, 

          majd kemence szája várja, hogy pírt süssön orcájára. 

                  Aranybúza – mezők éke – vártunk már az új kenyérre!” 

   S az új kenyér a mi falukemencénkben is ropogósra sülhetett, szerető 
női kezek szorgalmából, eljutva templomba és közösségi asztalokra, 
hogy erősíthesse bennünk az összetartozás érzését. Ugyanúgy, ahogy a 
nyári hónapok jeles történései is! 

   Iskolánk be sem zárta kapuit, - nyári táborok (angol, kézműves, cite-
ra és sport) színesítették a gyermekek napjait. Egyházközségünk csángó 
fiatalokat látott vendégül és kalauzolta őket szép vidékeinken. 

   Vendégek, átutazók érkeztek hozzánk biciklin és gyalogosan, itthon-
ról és számos más országból, sőt kontinensről is (!) - figyelmet szentel-
ve épített örökségeinknek, európai békevágynak, vagy éppen az éjszakai 
állatvilág szereplőinek. De mi is kitekinthettünk a nagyvilágba, - Indo-
néziába, Ausztráliába - fiatal előadóink jóvoltából. 

   Új lelkipásztort is köszönthetünk. 
Szerkesztőnk bemutatja Szalai Gábor atyát. 

   A legkisebbeket befogadó nappali intézmény is 
bemutatkozik, sőt szeptemberben minden érdeklődő 
előtt kinyitja kapuit a modern, meseszép bölcsőde! 
Megújulva várják a gyermekeket az óvoda és az iskola 
épületei, valamint nevelői, oktatói is! 

   Újságunk hasábjain ismételten fellelhetik állandó 
rovatainkat, melyek ezúttal is érdekes és értékes témá-
kat tárnak Önök elé. Képek és dallamok segítségével 
idézzük a vidéki múltat, gondozhatunk nyári orgonát 
és megtudhatjuk, hogy mit készíthetünk a kedves 
körömvirágból. Új receptjeink is kipróbálásra várnak! 

   Szerkesztőtársaim nevében is kellemes időtöltést 
kívánok a Mozaikhoz és remélem, reméljük, hogy a 
mostani, megnövekedett terjedelem megelégedésükre 
szolgál! Ajánlom magunkat sok szeretettel: 

Iváncsicsné Horváth Krisztina 
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A falu legnagyobb üzeme megint sokszor szerepelt a médiá-
ban. Sajnos most nem pozitív megközelítésben. Már több 
hónapja keresem az épp aktuális legfelső vezetővel való talál-
kozás lehetőségét, amelyen összefoglalnám számára a problé-
mákat, félelmeinket és a közös lehetőségeinket is. Sajnos 
egyelőre nem kapok esélyt a találkozásra.  A katasztrófavé-
delmi gyakorlatunkat is megtartottuk több település hivatá-
sos és önkéntes tagjaival. Addig jó, míg csak gyakorlatozunk. 
A falu közbiztonságát erősíteni szándékoznánk egy polgárőr-
ség megalakításával és folyamatos támogatásával. Ha már 
lett volna ilyen szervezet, ingyen járműre lehetett volna szin-
te biztos eséllyel pályázniuk. Többszöri felhívásunkra jelen-
leg csak 9 fő mozdult. Bízom benne, hogy nem megy el a 
közösségért tenni akaró kedvük, amíg összejön 15-20 fő, 
hogy egy havi szolgálatot össze lehessen állítani! Rajtam, 
rajtuk nem fog múlni. Úgy érzem, most sokkal könnyebb 
lenne egy békés falu mindennapjainak közbiztonságára rá-
erősíteni, mint ha már komoly gondok jelentkeznek. 
Megfogadtam írok róla: A CIGARETTA CSIKK IS SZE-
MÉT! Tisztelem azokat a dohányosokat, akik ezt így gondol-
ják, de döbbenten állok reggelenként a fiatalok előző napi 
beszélgetési, találkozási helyein, szomorúan nézem a busz-
megállók környékét, a parkerdő asztalainak alját, az utak 
szélét. Kuka van bőven, de ez számukra nem jelent semmit. 
Hogy a turisták, az idegenek mégis tisztának látják falunkat? 
Az önkormányzat alkalmazottainak sok-sok órája megy el 
erre a sziszifuszi munkára.   

Múltkor az alábbiakat osztották meg velem: „Szépen és folya-
matosan fejlődik falunk. Ez jó az itt lakóknak is, hiszen egy 
haldokló faluval ellentétben az ingatlanok értéke nem csök-
ken, hanem folyamatosan növekszik”.  Bevallom én ebbe ed-
dig bele sem gondoltam, de igaz.  
A nyár során iskolánk belső udvara, tantermek bútorzata és 
festése, az új bölcsőde épülete és udvara, az óvodai konyha 
felújítása, parkoló kialakítások és járda építések nyelték a falu 
pénzét. Hat pályázaton dolgozott jegyzőnk és pénzügyi veze-
tőnk, mára kiderült, sajnos hiába. Turisztikai táblákat helyez-
tünk el a TAEG-gel közösen a Kotecsben és a Fülesi úton, 
valamint készülőben van a Panoráma Pihenő kialakítása a falu 
egyik gyönyörű panorámájú helyén az Akác utca fölött. 
(Tudják, Felszabadulás utca vagy Kismajor!) A telekkialakítás-
ra szolgáló ingatlanok felvásárlásával, közművesítéssel egész 
nyáron foglalkoztunk. Sajnos mindig belefutunk valamibe, 
de már látjuk az alagút végét. Jövő nyáron már szeretnénk 
telkeket értékesíteni, addig a válogatás, foglalózás lehetséges. 
Új papunkat, Szalai Gábor atyát szeretettel üdvözlöm Sopron-
kövesden. Bízom, abban, hogy a jövőben együtt, összefogva, 
még hatékonyabban tudunk tevékenykedni a falu és a közös-
ség javára! Egy kis rajzzal kapcsolatos élményemet hagytam a 
végére. Ezzel az írólappal, egy viharos éjszaka után a temető 
sarkában játszott a szél. Rajta egy gyerekrajz és színes nagy 
gyerekbetűkkel két mondat: „BOLDOG ANYÁK NAPJÁT- 
Katától (egy piros szív) Keresztanyunak”.   

Fülöp Zoltán polgármester 

KINCSESLÁDA                                       Ezúttal egy, az iskolakezdéshez kötődő témát választottunk Török Istvánné 
Gabi néni írásos emlékeinek gyűjteményéből. Terjedelmi okok miatt csupán a cikk legfontosabb, 
Sopronkövesdről szóló részleteit ragadtuk ki.                                                                    (Főszerk.) 

        KISALFÖLD, 1977. január 18., kedd  -  Farkas Imre 

        K é t  l e h e t ő s é g  -  e g y  m e g o l d á s  

   „Nagylózs. Van valami, amivel nem dicsekedhet ez a még 
állattartásáról és körtetermesztéséről is híres község: a szapo-
ra gyermekáldással. […] Az általános iskola padsoriban 
majdnem keresni kell a nagylózsi gyerekeket. Az ötödik 
osztálytól felfelé ilyen sorrendben következnek a létszámok: 
7 – 16 – 14 – 7. Az ide járó pinnyei felsősökkel együtt is 
csak a hetedik osztályban éri el összlétszámuk a 20-at. Innen 
ered a nagylózsi, kisebb részben a pinnyei szülők gondja. 
   A nagylózsi iskola felső tagozatát ebben a formában fenn-
tartani a tanév végénél tovább nem lehet. 
   Szakképezett pedagógusunk sincs oly sok, hogy a 20-on 
aluli osztályok szakrendszerű oktatását-nevelését megoldhat-
nánk, de olyan bővében sem vagyunk a pénznek, hogy a 
néptelenedő iskolák fejlesztésére gondolhatnánk. Ám ha még 
oly gazdagok is lennénk, maga a józan ész tiltakozna a 
pazarlás ellen. Merre van a kiút? 
   Két lehetőség kínálkozik. Vagy összevonják Nagylózson 
a felső tagozatot, vagy a sopronkövesdi iskolába járatják a  

szülők V-VIII. osztályos gyermekeiket. A pinnyei tanulók  
számára a peresztegi iskola kínál hasonló lehetőséget. Ők is, 
miként a nagylózsiak, mintegy 3 kilométeren belül – hosz-
szú időre – megtalálják a külön-külön osztályokban folyó 
szakrendszerű oktatást. 
   Sopronkövesd pedagógusellátottsága, iskolájának tárgyi 
felszereltsége jelenleg is lényegesen jobb a nagylózsiénál, és 
tovább javul, mert a gyermeklétszám ezt indokolja. Szaktan-
termi munka folyik, megvalósíthatók a tanulói kísérletek 
fizikából, kémiából. Tornaszoba, iskolai könyvtár, napközi 
otthon könnyíti mind a tanítást, mind a tanulást. A szakkö-
rökön a pedagógusok egyénileg bontakoztatják ki a gyerme-
kek tehetségét, és fejleszthetik személyiségét. A közlekedés 
autóbusszal megoldható. Peresztegen is hasonlóak a lehető-
ségek. 
[…] A fentiekből is látható – bár kettő a lehetőség – a meg-
oldás csak egy, mert az összevont felső tagozat visszalépés 
lenne. A döntés a nagylózsiakra vár!” 

 



A falu jegyzőjének tollából 

   Ezeknél a pályázatoknál a település adóerő-képessége miatt csak 50% körüli támogatási intenzitást érhetett volna el Sopronkö-
vesd, de sajnos egy alkalommal sem jártunk sikerrel. Az augusztus elején megjelent miniszteri döntés szerint országosan a támo-
gatott pályázatok száma 207, az elutasítottaké pedig 2.283 darab. 

   A tavaszi időszakban ugyancsak két pályázat készült rendezvények és eszközbeszerzés támogatására, 2,5 millió Ft értékben cé-
lonként, amelyet a Kövirózsa Kulturális Egyesület és a Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület nyújtott be az Önkormányzatunkkal 
együttműködve. Szomorú, de itt sem jártunk eredménnyel. 

   Augusztus végén újabb pályázat benyújtásának határideje zárul, amelynek keretében a Margaréta utcai felújítást és a Községhá-
za épület belső átalakítását újra megkíséreljük benyújtani. Talán ezúttal nagyobb szerencsével járunk. 

   A nyári időszak az óvodai átalakítás - megszűnt az újkéri együttműködés, 3 csoporttal indul az új nevelési év -, az önkormány-
zati főzőkonyha felújítása, valamint a családi napközi új helyre költözése és bővítése miatti adminisztratív és engedélyezési  eljárás-
sal telik. 

   Folyamatban van telekalakítási eljárás a Dózsa utcában, belterületbe vonást indítottunk a Liliom utcai szántók tekintetében, a 
horgásztó körüli nyilvántartásba vételi és ingatlan-megosztási munkálatok szintén zajlanak.  

   A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény rendelkezik a zártkerti ingatlan esetében a hasznosítási kötelezettség 
elmulasztásáról is. Korábban már felhívtuk a figyelmet, hogy az agghegyi zártkerti ingatlanokat művelési águknak megfelelően 
szükséges művelnie tulajdonosainak. Amennyiben nem a művelési ágnak megfelelő hasznosítása történik, úgy az ingatlanügyi 
hatóság földvédelmi bírság megfizetésére kötelező határozatot hoz, amelyről értesíti az Önkormányzatot. Ebben az esetben az 
Önkormányzat az érintett zártkerti ingatlant szociális földprogramba, illetve közfoglalkoztatási programba vonhatja be, amely 
hasznosításért az önkormányzat ellenszolgáltatással nem tartozik a zártkerti ingatlan tulajdonosa felé. Kérünk minden ingatlantu-
lajdonost, hogy a fentiekre kiemelt figyelmet fordítani szíveskedjék. 

   Újfent fel kívánjuk hívni a figyelmet, hogy Sopronkövesden a tavaszi időszakban március 16. és április 15. között, hétfőtől 
szombatig lehet avart és kerti hulladékot égetni, ősszel pedig október 16. és november 15. között, vasárnap kivételével. Ezen  
szabályozástól eltérni nem lehet, avar és kerti hulladék belterületen történő égetése külön kérelemre sem engedélyezhető. A szabá-
lyozás megváltoztatása iránti kérelmet írásban, indokolással ellátva a Képviselő-testületnek címezve lehet benyújtani. 

   Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján az eb tulajdonosa és az eb tartója az eb-
összeíráskor köteles a törvényben meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Felhívjuk az 
ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy az eb-összeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését az Önkormányzati 
Hivatal ellenőrzi. Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31 .) 
Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. mellékletének d) pontja alapján ebenként állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető. 
Felhívjuk az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, 
az eb-összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belü l 
írásban bejelenteni. Kérjük szíves együttműködésüket! 

Fücsökné Torma Lívia 
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Pályázati cél Projektünk Beruházás 

értéke 

Igényelt 

támogatás 

Támogatói 

döntés 

Óvodai kapacitásbőví-

tést célzó beruházás 

Óvodánk új szárnnyal történő 

bővítése 

48 millió Ft 22 millió Ft A pályázat tarta-

léklistára került 

Belterületi utak, 

járdák felújítása 

Margaréta utcai út- és járdafelújítás 8,5 millió Ft 4,2 millió Ft Elutasított 

Közös Önkormányzat 

székhely hivatalának 

fejlesztése, felújítása 

Községháza épület belső felújítása, 

fűtéskorszerűsítése, földszinti rész 

átalakítása, lépcső felújítása 

15 millió Ft 7,5 millió Ft Elutasított 

Utánpótlás-sport inf-

rastruktúra fejlesztése 

Sportpályán az öltöző fűtési és nap-

elemes rendszerének kialakítása 

11 millió Ft 5,5 millió Ft Elutasított 

Önkormányzatunk az elmúlt 4-5 hónapban négy pályázatot is készített, nyújtott be az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására, az alábbiak szerint:  
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   Szeptemberben megnyitja kapuit új családi 
napközink, mely két, 5-5 gyermek befogadá-
sára alkalmas csoportot működtet a jövőben. 

A Sopronkövesdi Tündérkert és Szitakötő Családi Napközinek 
az Iskola utca 1.  szám alatt álló szép, felújított épületrész ad 
otthont. Nyitvatartási időnk 7 órától 17 óráig tartó intervallum-
ra módosult. Az új intézmény mind kívül, mind belül tökéletes 
helyszínt nyújt a gyerekek napközbeni ellátásához. Minden 
eszköz és feltétel adott, hogy a kicsik remekül érezzék magukat 
addig, amíg szüleik dolgoznak. 
   Mi, gondozók pedig sok szeretettel és izgalommal várjuk a 
gyerekeket. Célkitűzésünknek megfelelően igyekszünk olyan 
légkört teremteni a gyerekek számára, ahol önfeledten játszhat-
nak és ismerkedhetnek a világgal. Mi pedig ehhez gondosko-
dást, maximális odafigyelést, biztonságot és meleg légkört nyúj-
tunk. A kisgyermek napjában legfontosabb a szabad játék, ebbe 
igyekszünk beleépíteni a napi teendőket/napirendet, amiben 
helye van a korosztályra adaptált tanulásnak. A napirend kiala-
kítása azért különösen fontos, mert a kisgyermek időérzéke 
még nem alakult ki, számukra még fontosabb az előre megha-
tározott napirend, hiszen ez könnyíti meg eligazodásukat a 
mindennapokban. A gyermek vágyik is a rendszerességre, ez 
biztonságérzetet nyújt számára.    

   Az anyanyelvi "nevelésre" nagy hang-
súlyt fektetünk a mindennapok során. 
Közösen énekelünk, mondókázunk. A 
beszéd (a köznapi beszéd is) igen fontos 
a világ megismerésével elfoglalt kisgyermek számára, nem vá-
gyik nagy változatosságra, leginkább a sokszor ismétlődő egy-
szerű szövegeket kedveli, ez nyugtatja meg. Az ismétlődés erő-
síti a biztonságérzetét. A kisgyermek számára nagyon fontos a 
pihenés, az alvás. Ez nagy mértékben hozzájárul az egészséges 
szellemi és testi fejlődéshez. A kisgyermeknek még 11-12 óra 
alvásra van szüksége, ez lassan csökken 9 órára. A kialvatlan 
gyermek egyrészt rosszul alszik éjszaka, másrészt kimerültségé-
ben nem elalszik, hanem felpörög. Vagyis látszólagos alvásigé-
nye csökken, miközben nyugtalansága egyre nő. Ez a gyermeki 
szervezet sajátossága. A kialvatlan gyermek pedig nyűgös, nya-
fog, toporzékol, és könnyebben megbetegszik. Így tehát célunk 
az is, hogy minden feltételt biztosítsunk a pihentető délutáni 
alváshoz. 
   A napközi vezetése során igyekszünk eleget tenni mind a 
szülők, mind pedig a gyermekek egyéni igényeinek. 
Ezen szellemben sok szeretettel várjuk az érdeklődőket. 

 
Kissné Fekete Andrea, Kottrik Gabriella 

Sopronkövesdi Családi Napközi és Baba-mama klub 

 

A Sopronkövesdi Nyugdíjas Egyesület rovata 

A falu ünnepi kenyere 

   Ebben az évben különleges  és kivételes ajándékot kapott a falu 
a község szülöttjétől, Maráz Sándor tiszteletestől: Szent István 
gyönyörű szobrát. A szoboravatás és a vendégvárás előkészületei is 
oka lehetett, hogy elmaradt  az ún. Kemencék napja. A Sopronkö-
vesdi Nyugdíjas Egyesület a kemencénk elkészülte óta készített 
már kenyeret és különféle kelt tésztákat, ezért úgy éreztük, hogy 
kötelességünk  idén is biztosítani a felszentelésre váró kenyeret. 
Tagjaink közül két férfi - Kálóczi István és Gagyi Endre - a ke-
mence fűtéséről gondoskodott, továbbá négy nő - Gagyi Anikó, 
Szentgróti Anna, Vaszi Erzsébet és én - a dagasztás, szakasztás, 
bevetés kemény munkáját végezte. Kilenc kenyeret sütöttünk, 
három vert kenyeret és 6 hagyományosat, valamint 2 - 2 szál 
mákos és diós kalácsot. 
   Már délben oda tudtuk adni az általunk legszebbnek talált 
felszentelésre váró ünnepi kenyeret. A többi kenyeret zsíros 
kenyérként kínáltuk  az ünnepi szentmiséről  hozzánk betérő 
vendégeknek a kaláccsal és az egyháztestületi tagok által biztosí-
tott aprósüteményekkel együtt. Szomjóltóként tagjaink által 
felajánlott bort, üdítőt és ásványvizet szolgáltunk fel. Reméljük, 
hogy a jelenlévő 6o-7o fő kellemesen érezte magát nálunk. 
   Köszönjük a sütés alapanyagának biztosítását a polgármesteri 
hivatalnak, valamint az előkészületekben nyújtott segítséget a 
Kövirózsás táncos lányoknak.    

Biczó Szabolcsné 
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 Óvodai élet  
Álmok és innováció 

    Az óvodánkban található konyha felújítása is megtörtént, 
modern burkolattal, korszerű konyhai gépekkel könnyebben 
készülnek majd az ízletes ételek.  
   A cikk írása alatt is készül a konyha mögötti tároló részből 
kialakított sószoba, ami a gyerekek egészségmegőrzését, 
preventív célokat hivatott szolgálni. A hangulatos gyógy-
helyiséget a csoportok felváltva, hetente több alkalommal 
veszik birtokba. Ettől a nem mindennapi fejlesztéstől azt 
várjuk, hogy a téli időszakban számottevően lecsökken az 
influenzás, ill. légúti megbetegedések száma. A só természetes 
antihisztamin (az allergiát kiváltó hisztamin hatását ellensúlyoz-
za), tisztítja a tüdőt, a hurutos lerakódásokat felszakítja, közve-
tett módon az immunrendszert erősíti. Érdekesség, hogy a só 
jótékonyan hat az ekcémás bőrproblémákra is. A sószoba a lelki 
egészség megőrzésében is hatékony, segíti a kisgyerekeket az 
ellazulásban, a stressz oldásában.  
  A 2015/16-os nevelési évtől kezdve háromcsoportos lett újra az 
óvodánk, homogén (életkor szerint osztott), ún. tiszta csoporto-
kat alakítottunk ki. A harmadik csoportnak, melyben eddig a 
családi napközi működött immár óvodás lakói vannak. Ezt a 
csoportszobát egy új vizesblokkal egészítettük ki, frissen festve, 
jó minőségű bútorokkal berendezve várta a középsős korú 
gyermekeket. A sok újdonság itt még nem ért véget, humán-
erőforrásainkat is bővítettük. A tavasszal meghirdetett állásokra 
13 óvodapedagógus jelentkezett az ország minden részéről, 
előnyt jelentett a nyelvismeret. Így Soósné Orbán Györgyi 
soproni, angol szakos, illetve Czakó Viktória budapesti, német 
nemzetiségi óvónőt választottuk ki a pályázók közül. Technikai 
dolgozóink átszervezésre kerültek: szeptembertől Iváncsicsné 
Horváth Krisztina dajkai feladatokat lát el, míg Horváth Katalin 
pedagógiai asszisztensként dolgozik tovább. Ezúton is szeretettel 
köszöntjük új kollégáinkat, s kívánunk sok örömet, könnyed 
beilleszkedést közösségünkbe. 
   Továbbra is maradtak terveink, álmaink, melyeket még dédel-
getünk, de nagy az eltökéltségünk, s van kitartásunk tovább 
fejlődni, fejleszteni gyermekbirodalmunkat. 

       Horváth-Pálla Barbara 

           „Ha az álmok gyökeret vernek a szívünkben,  
            és alkotó módon használjuk környezetünk tárgyait,  
            minden lehetséges.”                  (Robert Fulghum) 

   A legforróbb évszak nagy izgalmakkal, várakozásokkal, válto-
zásokkal és fejlesztésekkel köszöntött be óvodánk életébe. 
A nyár elején megszerveztük az immár hagyományosnak 
mondható ún. Gyermekek Hetét, rengeteg színes programmal 
kedveskedtünk neveltjeinknek: Vincze Kornélia keramikus 
megismertette a gyerekekkel az agyagozás szépségét. Vonattal 
ellátogattunk a büki Napsugár Játszóparkba. Többször hűsítet-
tük magunkat fagyival és a medencénkben lubickolva. Immár 
harmadik alkalommal Családi Nap keretében birtokba 
vehették óvodánk udvarát a gyermeklelkű felnőttek is. Kicsik-
nagyok önfeledten szórakoztak a kreatív kupak-mozaikozás, 
a címerkészítés, az önfeledt körjátékozás, a tréfás mesedramati-
zálások, valamint az ügyességi mozgásos játékok során.  
   Újdonságként vezettük be a környéken egyedülálló módon a 
kutyaterápiát. A foglalkozásokat a WindDogs Sport és Terápiás 
Kutyás Egyesület habilitációs kutyakiképzője, Hanzséros Mária 
tartja gyógypedagógusok közreműködésével. Nagyon fontos 
számunkra a gyermekek többirányú fejlesztése, segítése, s az 
állatasszisztált terápiának számos kedvező hatása van az alábbi 
területekre: mozgás, figyelem,- memóriafejlesztés, viselkedés-
magatartászavar kezelése, szorongásoldás, önbizalom növelés, 
konfliktus-és problémamegoldás stb. Szeptembertől ismét 

indítunk kurzusokat, a szülők az 
óvó néniknél érdeklődhetnek.  

Büszkén mesélte az egyik kisfiú:  
- Apukámmal mindig megyünk 
horgászni…, vett is nekem „szemügöt”! 

    Játék az udvaron                         Kutyaterápia 

Ragasztottak a gyerekek, a kezemre ráfolyt a 
Technokol. Az egyik kisfiú a barkácsolás közben 
véletlenül hozzáért, és csodálkozva megjegyezte: 
„Óvó néni, Neked milyen öreg a kezed?!” 

Az egyik kislány nem aludt el a délutáni 
pihenéskor, s beszédbe elegyedett velem: 
- Ott volt egy virág a falon, hová lett? - kérdezi. 
- Sajnos elszáradt, és ki kellett dobni!- 
válaszolom. 
Erre a kislány nagyot sóhajtott: „Hát igen, 
hisz átélte velem a kiscsoportot!” 
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Iskolánkban a tanév vége 
bővelkedett izgalmas prog-
ramokban. Júniusban in-

dultak az osztályok kirándulni. Az elsősök Horváthné Domján 
Zsófia tanító nénivel a Fertő-Hanság Nemzeti Parkot látogatták 
meg. A második osztály Horváth Csilla tanító néni vezetésével 
Kőszegen kirándult, ahol megnézték a várat, sétáltak a Fő téren 
majd egy hatalmasat játszottak a Napsugár Játszóparkban. Ez az 
osztály egy izgalmas látogatást tett még Újkéren a Tájházban is 
az utolsó tanítási héten. A harmadikasok vonattal utaztak Győr-
be Raffainé Takács Piroska tanító nénivel. Megcsodálták Győr 
belvárosát és meglátogatták az Állatkertet is. A negyedikesek 
szintén Győrben az Állatkertben, és Pannonhalmán az Apátság-
ban kirándultak Wölfer Istvánné Erzsi tanító nénivel. Felejthe-
tetlen élmény volt számukra az Apátság meseszép könyvtára.  

   A felsősök már messzebbre merészkedtek. Az ötödikesek 
Mosonmagyaróváron jártak a Futura Élményközpontban osz-
tályfőnökükkel, Tóthné Bódi Katalinnal. Itt egy izgalmas tudo-
mányos és interaktív kiállításon vehettek részt. A hatodik osz-
tály megnyert egy országos versíró pályázatot, így a Budapesti 
Aquaworld Vízibirodalom vendégei lehettek egy napra. Fantasz-
tikus élmény volt. Persze a fürdőzés előtt egy kis budapesti vá-
rosnézés és egy városligeti séta is belefért a programba.  Az 
utazást támogatta a Som Fogadó-Étterem, Peresztegi Pékség, 
Vizmati Gyuláné Rózsika néni Zöldségboltja, Michael Fohler, a 
Bors Falatozó és a Növény Kft. Nagylózsról.  Ezúton is köszön-
jük! A hetedik osztály egy izgalmas budapesti kiránduláson vett 
részt Téglássy Tímea tanárnővel és Nagy Miklós tanár bácsival. 
Igazi amerikai iskolabusz vitte őket körbe a fővárosban, meglá-
togatták a Városligetet, a Természettudományi Múzeumot és az 
Aréna Plázát is. Hajókáztak a Dunán és végigjárták az Állatker-
tet. Az elballagott nyolcadikosok Kóczánné Deák Laura tanár 
nénivel szintén Budapesten jártak. Igaz, ők három napot töltöt-
tek a fővárosban. Felsorolni is nehéz lenne, mi mindent láttak. 
Rengeteg programon vettek részt. 

   Bár a legtöbben azt gondolnánk, hogy a nyári 
szüneten az iskola bezár, és nem történik a falai 
közt semmi érdekes, - ez nem igaz. Júniusban csakugyan lezár-
tuk a tanévet, de az élet nem állt meg a tanévzáró ünnepély 
után sem. Elkezdődtek az izgalmas nyári táborok. Koncz Edina 
tanító néni ismét egy roppant színes kézműves tábort tartott az 
alsósoknak, ahol nagyon kreatív, szépséges munkák születtek. 
Megismerkedhettek a gyerekek többek közt a nemezeléssel is. 
Udvarhelyi Júlia tanárnő egy vidám angol nyelvi tábort szerve-
zett nagyobbacskáknak. Angol nyelvű énekszótól zengett egy 
hétig a folyosó. Sőt az utolsó napon Júlia néni egy kávéházat is 
berendezett a „táborlakóknak”, ahol természetesen csak angolul 
lehetett kommunikálni. Június 26-tól 30-ig 28 gyerek táborozott 
Balatonlellén Kóczánné Deák Laura tanárnővel és velem. Szen-
zációsan jó hangulatú táborozás volt egy nagyon kedves csapat-
tal. Hajókáztunk, egy egész napos kirándulás és kisvonatos ide-
genvezetés volt Badacsonyban, mindennap strandoltunk, sokat 
sétáltunk, fagyiztunk, hamburgereztünk, sportoltunk, játszot-
tunk. Az utolsó este tánctanítással egybekötött búcsú diszkót 
szerveztek nekünk.  Júliusban Téglássy Tímea tanárnő szerve-
zett már másodszor a mozgásról szóló testnevelő tábort felső-
söknek. Színes programokban bővelkedett ez a tábor is, volt 
tenisz, kerékpározás, görkorcsolya, kosárlabda, atlétika, meg-
annyi játék és az utolsó napon egy hegykői „dinnyeevős” stran-
dolás sok-sok úszással és nevetéssel. Horváth Krisztina tanárnő 
egyhetes citeratáborral várta a zeneszerető tanulókat. A sok 
éneklés és zenélés mellett rengeteget kirándultak a táborlakók. 

   Júliusban az iskola falai is szépülni kezdtek. Szorgos festőke-
zek varázsolták ujjá az aulát, folyosókat, tantermeket. Az udvar 
is csodaszép új mahagóni színű faborítást kapott, ami remélhe-
tőleg már kibírja és túléli a labdázást is. Megérkeztek több tan-
terembe az új padok és székek is. Az egyik tanterem új linóle-
umpadlót kapott. A leendő hetedikesek tanterme csodaszép 
zöld színben pompázva várja vissza lakóit. Iskolánkban négy 
helyre került modern megfigyelő kamera, amely 24 órán át rög-
zíti az épületben történteket. Augusztusban iskolánk újra hely-
színe lehetett az Európai Békegyaloglásnak. Ez nagy öröm és 

büszkeség számunkra.   

Csókáné Maráz Kornélia 

  Nyár a suliban 

Suli hírek 
 

A 8. osztály Budapesten 

A 2. osztályos lányok 
Balatonlellén 
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 Nap mint nap EGÉSZSÉG 

Emlőszűrés 
Ha a szakorvosi vizsgálat pozitív, a szakszerű 
kezelés esélyt ad a teljes gyógyulásra! Az emlőszűréssel felis-
mert korai, még a kifejlődőben lévő emlőrák mielőbbi felisme-
rése és kezelése életmentő lehet! A mammográfia olyan pará-
nyi méretű daganatot is észrevesz, amely még túl kicsi ahhoz, 
hogy akár a vizsgált asszony, akár a szakorvos tapintással érzé-
kelje. A szakorvosok tapasztalata az, hogy a legmegbízhatóbb 
szűrővizsgálati módszer a mammográfiás vizsgálat, kiegészítve 
a tapintásos emlővizsgálattal.  A mammográfiás szűrővizsgálat-
ra a 45 és 64 év közötti tünet- és panaszmentes asszonyok 
kapnak behívást postai úton. 
A szűrővizsgálat hatásosságának a bizonyítéka: a halálos 
kimenetelű emlőrákok számának csökkenése. Fontos! Akár-
hány éves, ha az emlőiben bármi rendellenességet észrevesz, 
ne várjon a szűrővizsgálatra, hanem késedelem nélkül fordul-
jon orvoshoz! Mindketten azt javasoljuk minden érintett 
hölgynek, hogy menjenek el a behívó levélben megjelölt 
centrumba a szűrővizsgálatra. Aki az érintett korosztályból 
esetleg nem kapott behívó levelet (pl. lakhelyváltozás miatt), 
az kérjen beutalót a háziorvosi rendelőben. 
További információk: www.erdelyidoktor.info 

Virágh Imréné, Dr. Erdélyi Miklós 

Az emlőrák - a tüdőrák után - a nők leggyakoribb daganatos 
megbetegedése. Az emlőrákok túlnyomó többsége 50 évnél 
idősebb nőkben, a havi vérzés abbamaradása utáni életkorban 
fordul elő, bár előfordulhat fiatalabb korban is. Kifejlődésének 
kezdetén nem okoz tüneteket és panaszokat. Később szokatlan 
csomó képződik az emlőben.  
A gyógyulás esélyei annál jobbak, minél korábban ismerik fel és 
kezdik el kezelni. Az emlőrák korai felismerése érdekében ma-
guk a nők tehetnek legtöbbet. Ebben segíti őket, ha részt vesz-
nek a felkínált szűrővizsgálaton. Az emlőszűrés a tünetmentes 
asszonyoknak a rendszeresen, kétévenként megismételt vizsgála-
ta, akiknek ugyan nincsenek emlőrákra utaló panaszaik, ámde 
életkoruk miatt ki vannak téve az emlőrák kifejlődése kockázatá-
nak. Ez a kockázat a 45 és 65 év közötti életkorban a legna-
gyobb. A szűrés célja a kifejlődés kezdeti szakában lévő, korai, 
kicsi, még nem is tapintható csomók felkutatása. 
Ha a szűrés eredménye negatív, az asszonyok megnyugodhat-
nak, mert nagy valószínűséggel nem fenyegeti őket az emlőrák 
veszélye. A nem negatív szűrési eredmény felveti kicsi, talán 
még nem is tapintható emlőrák valószínűségét. Ennek tisztázása 
céljából további szakorvosi vizsgálatra van szükség, hogy a 
valószínűséget kizárják, vagy éppen megerősítsék. 

EGYHÁZI ÉLET 

              Köszöntjük új plébánosunkat: Szalai Gábor atyát 

Az Egyházi élet rovat folytatása a következő oldalon olvasható. 

Mi a lelki programja 
papi működésének? 

A több mint kétezer éves egyház 
rengeteg értéket hordoz: 
ezek egyrészt tárgyi értékek:  
szép templomok, szobrok, szentké-
pek, másrészt magának a liturgiának a hagyománya, a szent 
cselekmények szabályai. Az egyház azonban nem múzeum: a 
kincseinket meg kell őriznünk, de meg is kell tudnunk mutatni 
a külvilágnak. A mindennapi hitéletben a fő cél, hogy nyitottan, 
az értékeinkből semmit sem feladva, forduljunk embertársaink 
felé, és tetteinket az Isten és az egyház iránti hűség motiválja. 
Így tudjuk hitünket a mindennapi életben hitelesen megélni. 
Eddigi papi működésemet is a szenteléskor választott jelmondat 
határozta meg: „Örömöm sokszorozódjék a Te örömödben. 
Hiányosságom váljék jósággá Benned” (Weöres Sándor). 
Köszönöm a sopronkövesdi híveknek, hogy szeretettel fogadtak!  

Köszönöm. Plébánosi munkásságára a Jóisten áldását kérjük! 

dr. Barkó Péter 

2015. augusztus 1. napjától új plébánosa van a sopronkövesdi 
római katolikus egyházközségnek. Jelen cikkemben 
Szalai Gábor atyát mutatom be röviden a kedves olvasóknak. 

Kedves Gábor atya, honnan érkezett közénk? 
1976-ban születtem Esztergomban, Tatán érettségiztem. 
A teológiai tanulmányaimat Esztergomban kezdtem, a Győri 
Hittudományi Főiskolán fejeztem be. 2000. június 15-én 
szentelt pappá dr. Pápai Lajos püspök úr. A papszentelést köve-
tően két évet a győri Szent Imre templomban voltam káplán, 
majd 2002-től 2007-ig szintén Győrben egyetemi lelkész és 
egyben a Szent László Katolikus Szakkollégium lelkipásztora. 
Ezen időszakban egyúttal elláttam Győr Újvárosban álló ún. 
telepi Árpád-házi Szent Erzsébet templom plébánosi feladatit is. 
Külön öröm számomra, hogy lelkészi működésem alatt történt 
meg a templom teljes restaurálása, valamint kapott új harang-
tornyot a templom; a felújított templom első, 2005. évi búcsúi 
miséjét az éppen most megboldogult Paskai László bíboros atya 
tartotta. 2007-től mostanáig pedig a tatai kapucinus templom 
plébánosa voltam, egyben elláttam a két sváb identitású 
kisközség: Agostyán és Vértestolna lelkészi feladatait is. 

 

Október 1-je a mellrák elleni küzdelem világnapja.   
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  2015. július 19-25. között Erdélyben jártunk 
körutazáson. A kiránduláson negyven fő vett részt, a résztve-
vők nagy része környékbeli falvakból jött, de volt győri, buda-
pesti, és még egy olasz útitársunk is. Az öt nap alatt Kalota-
szentkirályon, Gyimesbükkben és Torockón szálltunk meg. 
Jártunk a Gyilkos-tónál, a Szent Anna-tónál, a Nyergestetőn, 
a tordai sóbányában és az ezeréves határnál is. Túráztunk a 
Tordai-hasadékban, a legbátrabb huszonkét résztvevő halált 
megvető bátorsággal, végtagjait nem kímélve megmászta még 
az 1168 méteres Székelykövet is. A kirándulás hat napja alatt 
Erdély legcsodálatosabb helyein jártunk és rengeteg felejthetet-
len élménnyel gazdagodtunk. Köszönjük a szervezést Albert 
atyának és Kovácsné Zsuzsának is.                         

 Maráz Kristóf  

Idén harmadik alkalommal szerveztük meg a nyári tábort július 6-a és 10-e között. A tavalyi évhez hasonlóan 
Erdélyből is érkeztek résztvevők: 9 csángó gyermeket és két tanárukat láthattuk vendégül, a szállásukat Oláh Sándor 

és felesége biztosította, amit hálásan köszönünk nekik. A táborban 
53 gyermek vett részt. Az első napon játékos vetélkedő volt a 
Rupf család majorjában. Kedden immár második alkalommal adott 
helyet a nagycenki templom az egyházmegyei ifjúsági találkozó-
nak, melynek főszereplői a meghívott szerzetes- és nővérközössé-
gek voltak. A szentmisét követően a sportcsarnokban egy bűvész 
kápráztatta el a közönséget, majd a meghívott közösségekkel 
beszélgettünk. A találkozót közös imádsággal zártuk. A harmadik 
napon Bakonybélben jártunk, ahol a Csillagdát, az Erdők házát és 
a Szent Mauríciusz Monostort tekintettük meg. Csütörtökön 
a Schneeberg-et másztuk meg a gyerekekkel. A tábor zárónapján 
a csángó gyermekek és tanáruk táncházat tartottak, délután pedig 
a Szent László kápolnánál jártunk. A gyermekek rengeteg élmény-
nyel gazdagodva térhettek haza. Ezúton is köszönjük mindenki-
nek, akik hozzájárultak a tábor sikeres lebonyolításához.  

 

Szent László ünnepe Sopronkövesden 
   A sopronkövesdi Római Katolikus Egyházközség 
2015. június 28-án tartotta az agghegyi Szent 
László kápolna búcsúját. 

   A kápolna a 18. században épült, mai titulusát 1995. óta, 
Szent László király halálának 900 éves évfordulója óta viseli. 
Minden évben Szent László király ünnepéhez közelebb eső 
vasárnapon zarándoklattal vonulnak a sopronkövesdi és a 
környékbeli hívek a szőlőhegyen álló kápolnához. 

   A TAEG Zrt., Sopronkövesd Község Önkormányzata, 
valamint a helyi lakosság önkéntes munkája révén kialakított 
parkerdő a kis kápolnával az idelátogatók számára a nyugalom, 
a természetre való rácsodálkozás helye.  

A schneebergi túra 

   Az idei ünnepre elkészült az 1995-ben Gyurasits Ottó által 
készített Szent László királyt ábrázoló olajfestmény restaurálása, 
a restaurálást Visi István répcevisi restaurátor végezte, valamint 
az új oltár is, amely Grubits János hidegségi mester alkotása. 

   Az ünnepi szentmisét dr. Korzenszky Richárd OSB tihanyi 
perjel, Kovács Csaba Albert sopronkövesdi plébános és Barkó 
Ágoston OSB tihanyi szerzetes mutatták be. Richárd atya 
homiliájában a lovagkirály életszentségét  állította követendő 
példaként a mai kor embere elé. Hangsúlyozta, hogy az élet, a 
létezés önmagában is érték. A Jóisten ránk bízta ezt a csodála-
tos világot, amelyben az ember feladata nem az uralkodás, a 
birtoklás, hanem Isten és az embertársak szolgálata. 

   A szentmisén győri, soproni, nagylózsi, pinnyei, hegykői, 
hidegségi, peresztegi, nagycenki, répcevisi zarándokok is részt 
vettek. A szentmisét jó hangulatú agapé követte. A hívek sokáig 
gyönyörködhettek a kotecsi parkerdő és az innen nyíló kilátás 
szépségében. 

dr. Barkó Péter 



 

 „Kápolnák úján….” aktívan kulturális értékeink nyomában c. program 
(2015. június 06.) 

a helyi közösségek örömei, tragédiái 
köszönnek vissza.  Sok oldalnyi volna a beszámolónk, de kizá-
rólag kedvcsinálóul - mind többen fedezzék fel a kápolnáinkat 
avagy jövőre csatlakozzanak a csapatunkhoz- néhány történetet 
kivonatolunk.  Valamennyi kápolna szakrális építmény, de több 
esetben családi kötődés is felfedezhető a történetükben, így pl. 
 Répcevisen, az egykori Nemesvisen a farkasoktól megmene-

kült gyerekek szülei,  
 Zsirán a fiatalon elhunyt költő Östör Antal emlékére a szülők,  
 Röjtökmuzsajon az I. világháborúból súlyos betegen hazatért, 

majd elhunyt fia emlékére édesanya építtette a kápolnát. 
Sok esetben az egykor önálló, ma már beolvadt településrészek 
kápolnái plébániatemplom funkcióval bírtak, így Sopronhorpá-
cson a Lédeci Kápolna vagy Nagylózson a temető melletti 
kápolna. Nagylózs esetében külön érdekesség, hogy egy Árpád-
kori egykori plébániatemplomról beszélhetünk, amely temetke-
zési helyként, védelmi épületként egyaránt szolgálta az ittélőket. 
Őseink sok helyütt a szentek tiszteletére emeltek kápolnákat, 
külterületen a dűlőkben, közlekedési utak mellett, így Undon, 
Völcsejen, Lövőn és Sopronkövesden is. 
Minden állomáson kellemes, színes programmal, énekkel, zené-
vel,  vendéglátással kedveskedtek a helyiek. Hallhattuk a Zsirai 
Énekkart, a Grádistyei Horvát Énekkart Undon, Kakas János 
kürtöst, a Völcseji Népdalkört, a Lövői Egyházi Kórust és a 
Kövirózsa Kulturális Egyesületet Sopronkövesden. Köszönet 
valamennyi előadónak, vendéglátónak! Külön köszönet 
Csámpai Norbert Atyának, aki Völcsejen és Lövőn lelki vezető-
ként és  házigazdaként fogadott bennünket, részt vett a helyiek 
zenés műsoraiban és meglepetésként gitárjátékát is élvezhettük.  
Valamennyi település szívügyének és sajátjának tekintette a 
rendezvényt, hisz a településvezetők, egyházi vezetők, civilek, 
idősek és fiatalok egyaránt, együttesen kivették a részüket a 
program sikeres megvalósításában. 
Idén második alkalommal már hagyományt teremtettünk, 
jövőre folytatjuk a rendezvénysorozatot. 
Kuriózumként említjük meg, hogy a 65 kilométeres kerékpáros 
túra legtávolabbról érkező résztvevője Kairóban él, a legfiata-
labb biciklisták pedig 10 évesek. 
A résztvevők nevében talán Orbán György költő-pedagógus 
fogalmazta meg a legfrappánsabban, mit jelentett 
számunkra a „Kápolnák útján….”  lenni.  
                     „……… ez felért egy zarándokúttal…..” 

Keszei Andrea,Tuli Lajos 

Idén második alkalommal közösen szervezte 
meg a Napnyugat Turisztikai Egyesület és a Nyugat Bringa 
Kerékpárosközpont a „Kápolnák útján…” elnevezésű progra-
mot. Minden térség törekszik, hogy felhívja a figyelmet az érté-
keire, a különlegességeire, nem felejtve a célt, hogy a helyben 
élők indentitás-tudatát erősítse és a távolról érkezők számára 
vonzerőt jelentsen. Az értékmegőrzés mellett nem kisebb 
feladatot vállaltunk fel a program megálmodásakor, minthogy a 
turisták számára is egyedi, a maga nemében ritkaságnak számí-
tó, élménydús eseményt szervezünk. Az Alpokalja az épített 
örökség mellett a táj érintetlensége és tájképi szépsége, a falvak 
csendessége és az itt élők vendégszeretete miatt szintén vonzó a 
turisták számára. Ma már bátran kijelenthetjük, hogy a felsorolt 
vonzerők kombinációja mellett egy lelki feltöltődést is kapnak/
kaptak programunk résztvevői. 
A Napnyugat Turisztikai Egyesület zsirai székhellyel és 
9 település közreműködésével jött létre 2011-ben az Alpokalján. 
Mára az önkormányzati tagok száma kilencről tizenegyre növe-
kedett. Bizonyára sokak számára ismerősen csengő kedves 
kisfalvak, úgymint Gyalóka, Lövő, Répcevis, Röjtökmuzsaj, 
Sopronhorpács, Sopronkövesd, Szakony, Völcsej, Zsira, 
Nagycenk, Nemeskér. Az egyesület célja közösségi összefogással 
a térség idegenforgalmi fejlődésének fenntartható biztosítása. 
A Nyugat Bringa Kerékpárosközpont az Alpokalja első kerék-
páros Mintatérség és Naturama információs pontja Zsirán. 
A tájékoztatás mellett kerékpár- és egyéb biciklis kiegészítők 
kölcsönzését nyújtja, túrákat, csapatépítő programokat szervez. 
Első önálló rendezvényünk a „Kápolnák útján….”  aktívan 
kulturális értékeink nyomában című program volt, amelynek 
üzenete, hogy egyesületünk aktívan bekapcsolódik az Alpokalja 
értékeinek megőrzésébe, ápolásába, ismertté tételébe.  
Répcevisen, a Rózsafüzér Királynője Kápolnánál június 6-án 
9 órakor kezdődött a kerékpáros és kulturális program, ahon-
nan  Zsira - Und - Sopronhorpács - Völcsej - Lövő - Röjtökmu-
zsaj - Nagylózs - Sopronkövesd kápolnáit megismerve vezetett 
az út. A kápolnáknál meglepetésprogramok, előadások vártak 
bennünket. 
Az első állomáson, Répcevisen Keszei Andrea üdvözölte a részt-
vevőket, majd Tuli Lajos bepillantást engedett a kápolnák 
világába. Megtudhattuk, hogy Szent Márton legendájához 
kapcsolódik a kápolna elnevezés, mesélt a kápolna építések 
történetéről. Idén már nyolc helyszínt érintettünk. Minden 
helyszínnek egyedi története van, a történelem sorsfordulói,  

9  



 

  Az általános iskolai évek alatt még természetes egy zenetanuló csoport 
esetében az összetartás, a rendszeres próbák, fellépések. Aztán a középisko-
la, majd az egyetem, vagy a munka sokszor egy kis közösség végét is jelen-
tik. Nem ez a helyzet azonban a Berkenye Citerazenekarral, melynek nevé-
ben sok szeretettel köszöntjük az olvasókat! Ugyanis bár mindegyikünk 
teljesen más hivatást választott, szerencsére maradt annyi közös pont köz-
tünk, hogy 13 éve töretlenül együtt citerázunk. A Kövirózsa Kulturális 
Egyesületből „nőttünk ki”; első tanárunk, Kurucz Attila ismertette meg 
velünk a hangszert, neki köszönhetjük, hogy a népzene fontos részévé vált 
életünknek. A kezdeti évek után másik népzenetanár vezetésével folytattuk 
a citeratanulást és immár két éve önálló zenekarként, Berkenye Citerazene-
kar néven működünk, azóta ismét Attila vezetésével.  
  Próbáinkat többnyire Budapesten tartjuk, mivel mindannyian a főváros-
ban tanulunk, dolgozunk. Nyaranta népzenei táborokban bővítjük tudá-
sunkat a citerajáték terén, és igyekszünk minél mélyebben megismerni a 
magyar népzenei hagyományokat. 
  Az elmúlt két évben számos rendezvényen szerepeltünk, többek között a 
Kövirózsa bálon, a szőnyi Zene-barátság fesztiválon, de játszottunk – az 
ökumené jegyében – Pados József komáromi plébános gyémántmiséjén, a 
Soproni Evangélikus Egyházközség rendezvényein, valamint advent 4.  

vasárnapján a sopronkövesdi templomban is talál-
kozhatott már velünk a falu közössége. Fellépése-
inken önálló népzenei összeállításokat, egyházi 
énekeket játszunk, valamint citeraszóval kísérjük a 
Cifraszűr Néptánccsoportot. 
  Nagy öröm számunkra, hogy a Cifraszűrösök 
szervezésében már a 4. táncházra készülhetünk, 
melyet a citera mellett más zenekarok is színesíte-
nek. Aki egyszer meghallja a Lövői zenekar vonós 
muzsikáját, vagy Juhász Balázs kecskebőr dudáján 
megszólaló moldvai táncdallamokat, többé nem 
akar majd lejönni a tánctérről. 
Reméljük, Ön is ott lesz, kedves Olvasó! 

A Berkenye Citerazenekar tagjai 

A Kövirózsa Kulturális Egyesület rovata     

A sokszínűség összeköt 
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     Beszédes  örökségünk  
 Jó ebédhez szóló – érdekességek a magyar nóta történelméből 

   Egressy Bénit általában a Szózat megzenésítőjeként ismerjük, 
pedig a 19. század első felében élt zeneszerzőt az első 
magyarnóta-szerzőként is számon tartják. Számomra ez volt az 
egyik legnagyobb meglepetés, mikor elkezdtem belemélyedni a 
magyar nóta fordulatokban gazdag történelmébe Sárosi Bálint 
népzenekutató tanulmányai alapján. 

   Európában a 18. század a felvilágosodás, a nemzeti mozgal-
mak kora, Bécsben Haydn, Mozart és Beethoven képviselik a 
modern zeneszerzést. Magyarországon ez a zenei kultúra szinte 
csak a városi német polgárság körében élt, viszont a „nemzeti 
zene” igénye egyre erősebben jelentkezett a vidéki nemesség 
körében. Ennek alapja lett a nép körében mindenütt ismert, 
egyszerű szerkezetű, hagyományos tánczene. Ehhez az időszak-
hoz köthetőek az országosan kezdődött verbuválások is. Így a 
verbunkos lett az a műfaj, ami korszerűen képviselte a magyar-
ságot, és érthető volt a nép számára is.  A verbunkos dallamok 
a mai nóta zenei ősei, a megzenésített Szózat, de Erkel Himnu-
sza is sok verbunkos zenei elemet tartalmaz! 
   A 19. század közepén a népies dalokat hívták már magyar 
nótának. A 19. század második fele a magyar nóta fénykora, a 
legtöbb ismert nótaszerző (Simonffy Kálmán, Szentirmay 
Elemér) ekkor komponált, nótát írni és énekelni kifejezetten 
hazafias tett volt. A század végére azonban mind kevesebb nóta 
 

született, a műfaj 
ellaposodott.  
Kodály és Bartók 
zenekutatásainak 
elterjedéséig azon-
ban a magyar nótát 
nem választották el 
élesen a népdaltól. 
A nóta volt tulajdonképpen a 
magyar polgárság népzenéje, egészen az 1930-as évekig. 
Ekkor azonban már országosan kiemeltté vált a sokkal jelentő-
sebbnek ítélt paraszti népdalhagyomány, és hamarosan a nóta 
hívei már maradinak, míg a hagyományos népdal követői hala-
dónak számítottak. Később még tovább bonyolódott a helyzet: 
míg a „nótaéneklő, búsuló dzsentrik” a rendszer ellenségeinek 
számítottak, az ’50-’60-as években követelmény volt, hogy a 
népdalműsorokat cigányzenekar kísérje… 

   A magyar nóta irodalma több kötetre rúg, nem túlzás tehát 
azt állítani, hogy még bőven akadhatnak meglepetések. Remé-
lem, hogy ezzel a rövid áttekintéssel felkeltettem a kedvet,  
legalább egy kis közös éneklésre, hiszen, ahogy Sárosi Bálint 
is fogalmaz, a nóta volt az utolsó olyan népi műfaj, amelyet 
közösségi alkalmakon énekeltek.  

Raffai Péter 

A kép forrása: www.fortepan.hu 
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Hogy érzik magukat az osztrák családok nálunk? (2. rész) 

Nagyné Kun Zsuzsanna 

 

Hans (Juppi) és Johanna 
  Heimhilcher 

Mi 1997-ben vásároltuk meg 
ezt a házat, ahova körülbelül 
fél év múlva be is költöztünk. 
Persze nem véglegesen. Nyáron 
vagyunk itt többször, évközben 

is jövünk, de ritkábban. Egyébként Bécsben lakunk a 23. kerü-
letben szintén családi házban. Sok munka volt a házon és még 
most is mindig van mit megjavítani, felújítani. Szerencsére sok 
mindent magam meg tudtam csinálni. Általában a feleségem-
mel ketten jövünk ide meg a két kutya, de néha az unokáink is 
velünk tartanak. Két lányunk van és két unokánk. A helyiekkel 
nagyon jó a kapcsolatunk, mert a feleségem mindenkivel barát-
ságos és kommunikatív, annak ellenére, hogy sajnos nem 
beszél egyikünk sem magyarul. Az újságot ugyan megkapjuk, 
de mivel nem értjük, így megkérdezzük, ha valami érdekel 
minket belőle. Itt a környezetünkbe sok magyar családdal tart-
juk a kapcsolatot, akik jól beszélnek németül és angolul is, így 
könnyű dolgunk van. Az, hogy miért pont Sopronkövesden 
vettünk házat, egy hosszú történet…. röviden annyi, hogy a 
lányunk Budapestre ment egy lovas versenyre és mi elkísértük, 
hazafelé pedig valahogy erre a vidékre tévedtünk. Megálltunk 
Bükön a termálfürdőnél, majd összefutottunk valakivel, aki egy 
eladó kövesdi házról mesélt. Hamarosan nyélbe is ütöttük az 
üzletet. Nagyon jól érezzük magunkat a faluban, barátságosak 
az emberek, közel vannak a termálfürdők, és van két jó 
    étterem is itt, ami a többi faluról nem mondható el.  

Josef és 
Maria Aigner 

2001-ben vásároltuk meg a 
házat. Mindent fel kellett 
újítani, mert nagyon rossz 
állapotban volt, vagy 
mondjuk inkább úgy lak-

hatatlan. Sok mindent magunk csináltunk, például az egyik 
fürdőszoba falát magam raktam ki a Dunából szedett kövekkel. 
Hosszadalmas, sziszifuszi munka volt, de megérte. Nem la-
kunk itt állandóan, inkább csak nyaralóként használjuk a há-
zat. Nyáron sokat tartózkodunk itt, általában ketten a felesé-
gemmel, most épp az unokánk is itt nyaral. Otthon (Perg 
Thurnhof) is családi házban lakunk, úgyhogy van dolog a két 
ház körül bőven. Itt Sopronkövesden szép nagy kertünk van, 
rengeteg gyümölcsfával, kis konyhakerttel. Jó a kapcsolatunk 
az emberekkel, a szomszédokkal, annak ellenére, hogy sajnos 
nem beszélünk magyarul. Csak az üdvözlést tudjuk, na meg 
pár szót, amit már többször hallottunk. Az újságot mindig 
megkapjuk, de elolvasni sajnos nem tudjuk. Schiefer úrtól 
szoktunk segítséget kérni, ha valami fontos dolgot kell lefordí-
tani, meg a szomszéd asszony fiától. Néhány osztrák családot 
ismerünk itt, például Koronda Friderikát, Schadlerékat, 
Zinkléket. Miért pont Sopronkövesdet választottuk?.... Jó itt a 
klíma, közel vannak a termálfürdők, kedvesek az emberek. 
Otthon a hegyek miatt sokat esik az eső, itt viszont sokat süt 
a nap. 

  Kedves Sopronkövesdiek! 
Prashant Bose vagyok. Indiából 
érkeztem ide, hogy egy kedves 

barátomat - akivel  pár évvel ezelőtt egy cégnél 
dolgoztunk - meglátogassam Magyarországon. Így 
jutottam el az önök falujába, Sopronkövesdre. Renge-
teg csodálatos élményt adott nekem az önök hazája. 
Engedjék meg, hogy hálából, búcsúzásképp megosz-
szak önökkel néhányat ezek közül. Érkezésem után 
pár nappal vendéglátóim elvittek egy csodálatos 
helyre, amit önök Kotecsnek hívnak. Láttam az egyszerűségében 
gyönyörű Szent László kápolnát, s az Agghegyről nyíló kilátást. 
Személy szerint fantasztikusan éreztem magam: ez a hely olyan de-
rűs és ez a táj és környezet felülmúlta a várakozásaimat; a természet 
rezgése csodálatos itt. Manapság nehéz olyan helyet találni, mint ez. 
Azt hiszem, a legszebb emlékeket innen viszem magammal. 
Ha javasolhatom, ezt a helyet mindig hagyják meg ilyennek, amilyen 
most, ennél szebb már nem lehet. Az ember itt még inkább érzi 
a Mindenható jelenlétét. Hálás vagyok, hogy teljesülhetett abbéli 
vágyam, hogy megismerjem ezt a helyet és viszontláthassam a bará-
tomat, aki remek programokat szervezett nekünk, remek helyeken 
itt tartózkodásom három hete alatt. 

Jártunk Nagycenken, Sopronban, a Fertő tó magyar és 
osztrák oldalán, Balfon, Győrött, Móron és Budapes-
ten. A fővárosban abban a szerencsében volt részem, 
hogy láthattam a magyar történelem jelentős pillanata-
it egy táncelőadás keretében, az ExperiDance formáció 
előadásában, melynek tökéletességétől a lélegzetem is 
elállt. Hajóztam a Dunán és csodálatos kastélyok titka-
iba nyertem betekintést Turán és Gödöllőn, s elláto-
gattam a fantasztikus Hungaroringre is. A gyönyörű 
tájak mellett lenyűgözött a magyar konyha… szóval, 

néhány azok közül, amik a legjobban ízlettek: paprikás 
csirke, lángos, tökfőzelék fasírttal, kalács, Dobos-torta, ropi, 
túrógombóc, rétes, somlói galuska, madártej… na és persze az 
italok: az Unicum és a pálinka voltak rám legnagyobb hatás-
sal…hát, jó erősek! Különféle magyar borokat is kipróbáltam, 
s megkedveltem.  
   Azt hiszem, hogy szavakban nem lehet visszaadni e 
csodálatos ország szépségeit. A falu lakóinak azt kívánom, 
hogy Isten áldja őket jó egészséggel és természettel, abban a 
reményben, hogy a jövőben még látjuk egymást.    
Szeretettel és barátsággal:              Prashant Bose Indiából 

                                          Fordította: Gróf Judit 
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Reggel nem akar fel-
kelni, ha valahogy mégis felkelt, nem 
akar felöltözni. Ha reggelire kakaó van, 
tejet szeretne. Ha tej van, akkor kakaót. 
Nem akar fésülködni, nem akar cipőt 
húzni. Nem köszön az óvodába, csak 
azért sem, pedig már százszor elmondtam neki, hogy köszönni 
kell! Még hosszasan sorolhatnám a végeláthatatlannak tűnő 
megnyilvánulásokat, valószínű mindenki megtalálná a saját 
csemetéjére illőt. Egy biztos, amit mi eddig békésen jónak gon-
doltunk, az kétségkívül nem jó a gyermekünknek. Borul az 
egész rendszer. Ez a korszak egy valódi kihívás a szülő és a 
gyerek számára egyaránt, és elég hosszú időbe telhet, amíg 
anyuka és apuka rájön, melyik módszerrel képesek a leghaté-
konyabban kizökkenteni csemetéjüket dühös vagy elutasító 
magatartásából. A szakemberek erre azt mondják, ez a dackor-
szak, mely a gyermek fejlődésének velejárója. Két-három éves 
korban a gyermekek tele vannak a világ megismerése iránti 
vággyal és kíváncsisággal. Rájönnek arra, hogy saját akarattal, 
rendelkeznek, azonban ezek gyakran túlszárnyalják képességei-
ket és sokszor ellentétesek a szülők céljaival. Ezért óhatatlanul 
megjelenik a frusztráció, aminek külső megnyilvánulása a dac. 
Itt nem is az a legfontosabb, hogy mit akar a gyermek, hanem 
az, hogy az akaratban gyakorolja magát. 
Szülőként az egyik legfontosabb feladatunk ebben a korszak-
ban az ő életkorához megfelelő, világos határok kijelölése. Ke-
rüljük az apró összetűzéseket, míg a lényeges dolgokban le-
gyünk határozottak és következetesek. Ha engedjük, hogy bi-
zonyos kérdésekben ő döntsön, akkor fontosabb kérdésekben 
könnyebben fogadja el a korlátozást.  A lefekvés és a közös 
étkezés időpontjában például jó, ha rendszeresség van, de ab-
ban, hogy melyik ruhájában szeretne óvodába menni, ne áll-
junk le vitatkozni. Természetesen, ha mínuszok vannak, akkor 
nem lehet szoknyába menni, akkor kabát és vastag pulcsi kell. 
Elvárásainkban legyünk reálisak. Gyermekünknek sérüléseket 
és kudarcot okozunk, és nem utolsó sorban magunknak pedig 
garantált csalódást, azzal, ha többet várunk el gyermekünktől, 
mint amire korából kifolyólag képes. Ha a gyermeknek attól is 
félnie kell, hogy amennyiben nem teljesíti elvárásainkat, akkor 
elveszíti szeretetünket, azt érzékeltetjük vele, hogy nem felel 
meg nekünk igazán. Egy gyermek az édesanyja feltétlen szere-
tetére vágyik. „Szeress meg engem koromfeketének, hófehér-
nek bárki megszerethetne” (Gogol) 
A dacosság ellen hatékonynak bizonyulhat, ha növeljük a gyer-
mek önbizalmát. Hagyjuk, hogy segítsen gyermekünk a házi-
munkában. Ne zavarjuk el, ha még ügyetlen, és inkább hátrál-
tat a munkánkban. Ha néhány napig, hétig türelemmel visel-
jük ügyetlenkedését, akkor rájöhetünk, hogy gyorsan tanul, és 
egyre magabiztosabban csinál mindent. A gyermek dacosságá-
nak oka sokszor lehet egyszerűen a fáradság is. A kialvatlanság 
megsokszorozza a negatív érzelmi megnyilvánulásokat.   

A fáradt gyermek nagyon zsémbes tud lenni. Próbáljuk 
biztosítani számára a megfelelő mennyiségű pihenést. 
Fontos, hogy ne csak gyermekünkkel, hanem saját ma-
gunkkal is türelmesek legyünk azokban a helyzetekben, 
amikor elönt minket a tehetetlenség, a düh és nem érez-
zük magunkat a helyzet magaslatán. A kitartó nyuga-

lom, a halk hang és a dühöngésre is kedvesen közömbös követ-
kezetesség, egy néma ölelés általában célt ér ezekben a helyze-
tekben. Az a nagy megnyugvás, ami undoksága ellenére meg-
nyilvánuló anyai és apai kedvesség láttán ömlik el az arcán, 
elárulja. Azok a gyermekek, akiknek szülei megtalálják az aktu-
ális helyzetnek megfelelően a támogató és irányító viselkedések 
közötti ideális egyensúlyt, jó úton haladnak afelé, hogy önálló, 
határozott, az érdekeiért kiállni tudó, de ésszerű kompromisz-
szumokra nyitott személyiségű felnőttekké váljanak. Ami pedig 
a köszönést illeti, bízom benne, hogy ha gyermekünk látja 
tőlünk a mintát, idővel követni fogja, és legkésőbb a ballagásán 
már minden bizonnyal köszönni fog.  
„(…) a világban mindenkire rá van bízva valami. Valami na-
gyon fontos, amivel el kell jutni az Üveghegy elé, s aki az 
Üveghegy elé akar jutni, (…) tudnia kell, hogy az Üveghegy 
vára mindenki előtt nyitva áll, csak szeretet és tiszta szív kell 
hozzá”  (Lázár Ervin: Az élet titka) 
Felhasznált irodalom: Kádár Annamária: Mesepszichológia 2 

Galavics-Horváth Gabriella 

        Gyermeklélek, 

avagy a ránk bízott csodák... Az önállósodás örvényében 

 

A plakát a kövesdi gyökerekkel rendelkező Takács Brigitta munkája. 

http://www.nlcafe.hu/eletmod/20111111/nincs_fegyelmezetlen_gyerek_csak_rossz_jatekszabalyok/
http://www.nlcafe.hu/eletmod/20111111/nincs_fegyelmezetlen_gyerek_csak_rossz_jatekszabalyok/
http://www.nlcafe.hu/eletmod/20111111/nincs_fegyelmezetlen_gyerek_csak_rossz_jatekszabalyok/
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Első alkalommal hirdettünk ilyen, úgynevezett 
tematikus túrát. Június 20-án a szerencse is 

velünk tartott, mert az adott időre kitisztult az ég és délutánra 
kisütött a nap. Szükség is volt rá, mivel sátorozásra készültünk. 
A hűvös esti időjárás csak a lepkék megjelenését akadályozta, 
nehezítette. 
   Sajnos a meghirdetetthez képest, annyi változás történt, 
hogy a meghívott denevér szakértő egészségügyi okok miatt 
visszamondta a meghívást. Kollégája, Ambrus András, a Fertő-
Hanság Nemzeti Park szakértője, eleget tett meghívásunknak 
és időbe megérkezve el is kezdte építeni a lepkecsapdákat. 

Addig a csapat 
elszántabbik fele, aki 
vállalta, hogy fent 
tölti az éjszakát 
az Agghegyben, 
szorgosan építette 
sátrát. Hamarosan 
létrejött az 5 sátorból 
álló tábor, amelynek 

hiányozhatatlan kelléke, a tábortűz is szépen ropogott, és egyre 
gyűltek a kíváncsi résztvevők. A meghirdetett kezdési időpont-
ra létszámunk 35 fölé duzzadt. Ezt követően szakértőnkkel 

csapdáról-csapdára haladva, megfigyeltük - a hűvös idő ellené-
re, hogy milyen lepkék tévedtek bele. Akadtak szép példányok, 
és vendégünk remek és élvezetes előadás keretében ismertette 

velünk a különös éjsza-
kai erdei életet. Egy-egy 
denevér is röpködött 
körülöttünk, természe-
tesen róluk is ejtett szót 
az előadásban. Hogy jól 
végződjön az este, 
fejlámpákkal, elemlám-

pákkal, lámpással elindultunk egy rövidke kis túrára a sötét 
erdőben. Mindenki élvezte a másfél órás sétát. A tábortűzhöz 
visszaérkezve előkerültek a szalonnadarabok, és kolbászok, 
elkezdődött a sütögetés, evés, ivás és a jó beszélgetések. 
   Lassan mindenki nyugovóra tért, a gyerekek és felnőttek, 
mély álomba merültek sátraikban. Reggel egy finom lecsós, 
szalonnás tojással ébresztettem a táborlakókat, ennek 
elfogyasztása után lebontottuk sátrainkat, és egyöntetű véle-
ménnyel, hogy ismét egy remek hétvégének és programnak 
voltunk részesei, elégedetten indultunk le a faluba. 
Köszönöm részvevőinknek, hogy gazdagították a programot. 
Találkozunk ősszel.                                       Kottrik Zoltán 

Ezt szimulálva végeztek Sopronkövesden árvízvédelmi gyakorla-
tot 2015. június 12-én. A délután 3 órakor kezdődő eseményen 
Fülöp Zoltán polgármester úr köszöntötte a résztvevőket, a 
fertőrákosi, nagylózsi, soproni tűzoltókat, az AUTOLIV Kft., a 
Velux és a Swedwood Kft.  létesítményi tűzoltóit és a helyi 
katasztrófavédelmi csapatot. Ezután Regényi Győző őrnagy úr 
ismertette a kialakult helyzetet és tartott eligazítást. A résztve-
vők a feladatot már ismerve vonultak a helyszínre, a Kardos-ér 
egyik kritikus szakaszához. A szivattyú telepítése után kezdő-
dött a nyúlgát kiépítése. A homokzsákok töltéséhez Bors 
Péterék kertje ideális helyszín volt. A „töltő” brigád egységesen 
négy lapát homokot tett minden egyes zsákba. Ez kevésnek 
tűnhet, de az időközben csatárláncba fejlődött csapat ezt a súlyt 
tudta folyamatosan adogatni és ezzel a töltéssel lehet a zsákokat 
precízen elhelyezni. A zsákot lefektetve, száját duplán vissza-
hajtva, a hajtást lefelé fordítva kell a helyére tenni. Éles helyzet-
ben négy óránként van váltás. Ideális körülmények között is 
nehéz fizikai munka, áradáskor, esőben ez még megerőltetőbb. 
Gyorsan fogyott a homok és gyűltek a kijelölt helyen a zsákok. 
A nagy hőségben a helyi önkormányzat munkatársai – Lenke 
és Zsuzsa – folyamatosan frissítővel, ásványvízzel kínálták a 
gáton dolgozókat.  

A gyakorlat értékeléssel ért véget. Ezután a Bors falatozóban 
egy tányér gulyáslevessel pótoltuk a felhasznált kalóriákat. 
A gyakorlat mindenki számára tanulságos volt. Megtapasztal-
hattuk és szakemberek irányítása mellett tanulhattuk a gátépí-
tés fortélyait. Most értékeltük igazán a nagy folyóinkon levo-
nuló árvizekkor a védekezésben résztvevők munkáját. Minden-
kinek csak ajánlani tudom hasonló gyakorlatokon a részvételt. 
Ne legyen rá szükség, de éles helyzetben minden segítő kézre 
szükség van. 

Farkas Károly 

Kilépett medréből Sopronkövesden a Kardos-ér! 
,,A katasztrófavédelem szakemberei és helyi önkéntesek 

nyúlgáttal védték a települést.  A mentett oldalról szivattyúval 
emelték át a vizet.” 

     Mozgásban a falu 
            Éjszakai  lepkefogó és denevér túra 
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szövetkezet vezetését, és huszonhárom éven át, 1927 februárjáig 
irányította. Először a Keresztény Szövetkezetek Központjához, 
majd ennek beolvadása után „Hangya” szövetkezethez csatlako-
zott. Az üzlethelyiség 1897–1906 között Tóth Sándor, 1906–
1927-ig Gráczol Ferencné, 1927 és 1931 között Mihócza József, 
1931-től pedig Mayer Józsefné házában működött. A Sopronkö-
vesdi „Hangya” Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezetet 1936 
körül helyezték át a képen látható épületben. Államosítására 
1949-ben került sor, s 1949 februárjában beolvadt a Sopronkö-
vesdi Földműves Szövetkezetbe. A képen már nem a „Hangya”, 
hanem a „Sopronkövesdi Földmíves Szövetkezet” felirata olvas-
ható. 1950-ben italmérési joggal egyedül az egykori „Hangya” 
rendelkezett, mert a falu kocsmáinak működését ellehetetlení-
tették. Boltosok, boltkezelők voltak: Tóth Ágnes, Kreisz Ferenc, 
1909 és 1923 között Kovács István (aki két évvel később önálló 
vegyeskereskedést nyitott), Tujmer Gyula, Folly Gyula, Zubrics 
Gyula, Horváth Bálint, Mayer Józsefné, Simonfi Ferenc. 
A vegyesboltot és a kocsmát 1940-ben Rajkovics Alajos vette át, 
és az épület hátsó részét szolgálati lakásként kapta meg. Nyug-
díjba vonulásáig, 1960-ig ő vezette a boltot, de az italbolt veze-
téséről előbb lemondott. A későbbi korszak azonban már 
meghaladja a „Hangya” és a Földműves Szövetkezet történetét. 
 
Források: A „Hangya” Termelő-Értékesítő és Fogyasztási 
Szövetkezet […] első 25 éve. 1923. 100.; levéltári és irattári 
feljegyzések. Köszönöm Prekker Józsefné Rajkovics Piroska 
szíves kiegészítését!                                               

 Kelemen Dávid 

Az alábbi képeslap valószínűleg az 1940-es évek 
második felében készült, a „Földmíves-
szövetkezetet”, az újabb uradalmi magtárat 

(„Terményraktár”), és az utca egyik részletét ábrázolja: a kép 
alsó részén a korabeli utcakép látható: az egykori mázsaház 
előtt ökrösszekér halad az úton, háttérben a római katolikus 
templommal. A Földművesszövetkezet épülete szorosan össze-
fonódott a „Hangya” Termelő-Értékesítő és Fogyasztási Szövet-
kezettel. Az uradalom második magtárát 1897-ben, más forrá-
sok szerint 1914-ben emelték az 1844-ben, gróf Széchényi 
Lajos idején épített régi magtár mellé. A II. világháború után is 
terményraktárként használták, később a téesz vette igénybe. 
   Mivel a Múltidéző 2012 decemberében már foglalkozott a 
„Hangya” épületével, az alábbiakban más megvilágításban mu-
tatunk be néhány részletet a szövetkezet történetéből. A XX. 
század első felének jellemző üzlettípusa a gróf Károlyi Sándor 
által 1898-ban alapított „Hangya” volt, amely a két világháború 
közötti Magyarországon az egész országot behálózó szövetke-
zeti mozgalommá terebélyesedett. Üzleteiben a széles kínálat 
elve érvényesült. A kövesdi szövetkezet 1897-ben alakult meg 
önállóan, Polgár József kisbirtokos gazda alapította. Az elnöki 
tisztséget ő viselte, szövetkezeti jegyzőnek Horváth Lajos kán-
tortanítót, pénztárosnak Mihócza Ferencet választották meg.  
   Az üzlethelyiség Tóth Sándor házában nyílt meg, a Fő utca 
64. szám alatt. Az első években virágzott az üzlet, később azon-
ban „a hozzá nem értő vezetés, a túl sok hitel a boltot majd’ 
tönkretette, de főkép a korcsma, […] mely a bolt fölöslegét 
elnyelte.” Ezért 1904-ben Rupf Sándor plébános vette át a 

MÚLTIDÉZŐ 



 

Igyekeztem olyan gyógynövényt keresni, ami még ősszel is 
begyűjthető, így esett a választásom a körömvirágra. 
A körömvirág kiemelkedő helyet foglal el a hazai gyógynövé-
nyek között. Azok közé a növények közé tartozik, amelyek 
a rák és rákszerű daganatok esetén segítenek. A népi gyógy-
ászatban szárastul, levelestül, virágostul gyűjtik és használják. 
Még késő ősszel is lehet szedni a kertekben egészen addig, 
míg a lisztharmat be nem lepi. 
Mint vértisztító igen nagy segítséget nyújt sárgaságnál. 
Már napi 1-2 tea is csodát tesz. 
A körömvirág javítja a keringést, tisztító hatású, és elősegíti a 
sebek gyógyulását. Kitűnően gyógyítja a lábgombát, a visszere-
ket,  véna gyulladást,  gyógyulni nem akaró visszérfekély, 
sipoly, égési seb és fagyás esetén is hatásos. 
A friss szárból nyert lé eltávolítja a szemölcsöt, rühességet és a 
mirigyduzzanatot, ha a beteg testrészt megfürdetjük benne. 
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 Háztartási Praktikák 
A gyógynövények, fűszernövények jótékony hatásai (2. rész) 

Körömvirág kenőcsöt egyszerűen készíthetünk házilag: 
Két összmarok  körömfüvet (szárát, virágát, levelét) 
összevágunk. Disznózsírból fél kilónyit úgy felmelegítünk, 
mintha hússzeletet akarnánk kisütni. Ebbe a forró zsírba 
tesszük a felaprított körömvirágot, hagyjuk egy kicsit serceg-
ni, majd levesszük a tűzről. Lefedve egy napig állni hagyjuk 
az egészet. Másnap kicsit felmelegítjük, és vászonkendőn 
átszűrjük az egészet. Tiszta edénybe töltjük, hűtőben tároljuk. 

  
Forrás: Maria Treben: 

Egészség Isten Patikájából 

 

 
Kissné Fekete Andrea 

          

A nyári orgona 

A nyári orgona (Buddleia) 
közkedvelt cserje (nálunk inkább félcserje, amely a lágyszárú 
évelő növények és a cserjék között képez átmenetet, ugyanis 
vesszői ősszel csak részben érnek be és erősebb teleken vissza-
fagyhatnak.) Őshazájában, Közép-Kína hegyvidékeinek sziklás 
lejtőin, patakpartok kavicsos szegélyein él. Itthoni népszerűség-
ét annak köszönheti, hogy gyors növekedésű (2-3 méteres ma-
gasságot pár év alatt eléri), fajtái ellenállóak, kertben is könnyen 
nevelhetőek valamint a nyári hónapokban, virágzásuk idején 
színes, fürtös virágzatukkal igen dekoratív növények.  
Neve ellenére a nyári orgona egyes fajtáinak virágzása egészen 
szeptember végéig is eltart. A levelek elég 
sokáig zöldellnek, ugyanis október második 
felében vagy néha csak november elején ve-
szik fel őszi színeiket. A tarka levelű változa-
ta virágzás előtt és virágzás után is díszíti 
kertünket. Napos, meleg helyen magányosan 
ültetve, illetve több színű fajtát egymás mellé 
telepítve akár sövényként is remekül mutat. 
Tápdús, laza, jó vízáteresztő képességű tala-
jon gyorsan fejlődik és a gondoskodást bősé-
ges virágzással hálálja meg. Tavasszal nagyon 
fontos a megfelelő metszés, hogy elősegítsük 
a virágzást. A növény csak az azévi új hajtá-
sok végein hoz virágot, ezért minden évben 
erős visszametszése javasolt. A metszetlenül 
hagyott növények vesszői felnyurgulnak, felkopaszodnak és 
kevés virágot csupán a csupasz ágak végén hoznak.  

A tavasszi metszéssel távolítsuk el a télen vissza- 
fagyott vesszőket és az elnyílt virágokat is. Ha a növényt a tél 
folyamán erős fagykár érte, vagy a vesszők már túlzottan elöre-
gedtek, akkor a radikális akár tövig történő visszametszést is 
elviseli. 
A faiskolákban mindenki kedve szerint válogathat a különböző 
színű fajták között. Fontos, hogy egészséges, fejlett gyökérzettel 
rendelkező példányokat vásároljunk. A földlabdás növényeket 
legjobb, ha ősszel telepítjük el, mert ilyenkor sokkal hosszabb 
idő áll rendelkezésükre a begyökeresedéshez. A konténeres nö-
vényeket az év bármely szakában ültethetjük még a rekkenő 

nyári forróságban is, csak a megfelelő ön-
tözésről kell gondoskodni. 
A már jól begyökeresedett több éves növé-
nyek különösebb odafigyelést nem igényel-
nek, azonban a bőséges virágzás elősegítése 
érdekében tavasszal juttassunk a növények 
tövéhez nagyobb mennyiségű káliumot. 
A nyári orgonák tövét a visszafagyások 
miatt, a tél beállta előtt érdemes lombbal, 
szalmával, tőzeggel vagy más szerves 
anyaggal takarni. 
Sok nektárt termelő virágai és bódító illata 
mágnesként vonzzák a környék lepkéit, 
pillangóit, amik tarka kavalkádként lengik 
körbe a növényt, örömtáncukat figyelve 

           könnyebben tudunk feltöltődni egy-egy nehéz nap után. 

Kazinczy Péter 

K ö v e s d i  K e r t é s z        
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Hamar eltelt ez a szép nyár is és beköszöntött az ősz, ami hozza magával az újabb finomabbnál finomabb őszi étele-
ket! Most egy krémlevessel és egy igazán ízletes főétellel készültünk Önöknek! Jó szórakozást az elkészítéséhez!  

                                            Sütőtök krémleves 

Hozzávalók: 500 g sütőtök, 100 g burgonya, 2 közepes fej vöröshagyma, 2 gerezd fok-
hagyma, 80 g bacon (szeletelt), 2 ek. olívaolaj, 50 ml félszáraz (vagy száraz) fehérbor, 
2 db leveskocka, 3 ek. tökmag, 150 ml főzőtejszín, só ízlés szerint, bors ízlés szerint, 
szerecsendió (frissen őrölt) ízlés szerint, 1 l  forró víz  
Elkészítés: A tököt meghámozzuk, magjait, szálkáit eltávolítjuk, és a húsát felkockázzuk. 
A burgonyát is megtisztítjuk, ezt is felkockázzuk. A szalonnát vékony csíkokra vágjuk. 
A hagymákat is megtisztítjuk, a vöröset karikákra vágjuk, a fokhagymát pedig majd 

átnyomjuk. Az olajat megforrósítjuk, egyszerre beledodjuk a szalonnát és a vöröshagymát, megpirítjuk, és szűrőlapáttal kiszed jük. 
A zsiradékba dobjuk a sütőtököt, burgonyát és az átnyomott fokhagymát. Beleöntjük a bort,  élénk tűzön pirítjuk kb. 2 percig. 
Felöntjük 1 l forró vízzel, beledobjuk a zöldségkockát, és puhára főzzük. Ezalatt a tökmagot egy serpenyőben zsiradék nélkül  
megpirítjuk. A levest botmixerrel pürésítjük, hozzáadjuk a tejszínt, újból összeforraljuk. Ízlés szerint sózhatjuk, borsozhatjuk még. 
Frissen reszelt szerecsedióval illatosítjuk. Tálaláskor a tetejére szedünk a hagymás baconből, és megszórjuk a pirított tökmaggal. 

                                    Csirkemell aszú-szósszal 
Hozzávalók: 3-4 kicsontozott csirkemell, 1 szál póréhagyma, 1-2 dl Tokaji Aszú, 
3 evőkanál cukor, 3 dl főzőtejszín, só, bors, őrölt tárkony, 1 fürt fehér szőlő,  
1 fürt vörös szőlő, 3-4 kanál olívaolaj 
Elkészítés: A csirkemellfilét sózzuk, borsozzuk. Olajat hevítünk, és a csirkemelleket 
megsütjük, majd kivesszük, félretesszük. Az olajban az apróra vágott póréhagymát 
is megsütjük. A megmosott szőlőszemeket beletesszük, és összepároljuk, ízesítve a 
tárkonnyal. Ízlés szerint 1-2 dl aszút öntünk rá, és az alkoholt elpárologtatjuk. 
Az aszú zamatát átveszik a szőlőszemek.  Végül tejszínnel és pici cukorral összesű-
rítjük. A csirkemelleket visszatesszük, átforrósítjuk, és rizzsel vagy burgonyakroket-
tel tálaljuk.                

             Jó étvágyat kívánunk!                                                                                               Pölöskei Ivett és Kollár József 
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