VI. évfolyam, XXXII. szám 2016. szeptember Sopronkövesdről Sopronkövesdnek.

Kedves Olvasó!
Szeretettel fogadtuk el a megtisztelő feladatot Ramónával, hogy folytassuk Tünde és Krisztina színvonalas szerkesztői munkáját.
A számomra kedves Fekete István sorai jutnak eszembe..."kökénybokorban üres a fészek,és a bokrok alatt alszik a Nyár."
Felébreszthetem? Azok a szép kövesdi nyarak! Szerencsésnek érzem magam, hogy itt tölthettem gyerekkoromat nagyszüleim, dédi,
sőt üknagymama szerető gondoskodásában. Papa - az Öreg Húszas - sokan így ismerik, Mama - Irénke néni - igazán a tenyerén
hordott testvéremmel, unokatestvéremmel együtt. Szabadság, nyugalom, játék, a természet felfedezése jutott nekünk. A legjobban
az Agghegyben szerettem meg persze vargányázni, ahogy most is. Dédmamám csodás ételei utánozhatatlanok! Szép, dolgos keze előttem van. A vasárnapok, ahol még a szüleim is velünk voltak, sajnos már csak emlék. A legszebb örökségem, hogy a két lánykám, Kata és Gabi is kaphatott nagymamám, az ő dédikéjük egész lényéből, szeretetéből. Igazi ajándék, hogy jöhetünk a
régi házba, ma Györgyi nagynéném kényeztet minket finomságaival és Feri nagybátyámmal a
legjobb az erdőt járni!
Az ősz is itt a legszebb nekem, a szeptember izgalmas programokat tartogat. Immár kilencedik
alkalommal kerülnek megrendezésre a Kulturális Örökség Napjai, a Mozaik Pluszban segítünk
ráhangolódni. Nagyon várom a találkozásokat, a jó beszélgetéseket, az együtt töltött időt!
Takács Brigitta

Első lépések üknagymamával (1975)

Önkormányzati hírek
Emlékeznek még?
Kezembe került az első lapszámba írt cikkem piszkozata…
Nekem is érdekesség, hogy milyen fontos eseményekről
számoltam be anno:
- kiírtuk a falu logó pályázatot, (azóta már mindenkinek ismerős a logó),
- megalakult a Sopronkövesdi Nyugdíjas Egyesület (más sok-sok esemény
van mögöttük),
- nyert a Homokluk rekultivációs pályázata (a szemetet nem sírjuk vissza,
már repülőké a tér),
- nyert a játszótér pályázatunk (azóta gyerekzsivajjal teli a környék legszebb játszótere),
- két fő falugondnokot vettünk fel (a munka annyi, hogy nélkülük már
nem is bírnánk),
Hát ez már történelem, ahogy az Agghegyalja Mozaik indulása is. Újságunk a mostani számmal új korszakot indít. Ami volt szép volt, jó volt.
Köszönet érte minden eddigi főszerkesztőnek, szerkesztőnek. Sokan izgultak lesz-e folytatás. Szerkesztőink és új főszerkesztőink (Takács Brigitta és
Rácz Ramóna) önzetlenségének és tenni akarásának hála folytathatjuk és
nyomtatott emléke is maradhat továbbra is szépülő településünk mindennapjainak. A váltással önökkel együtt várom a megújulást, a jól bevált,
népszerű rovatok megtartása mellett. Az újabb lapszámokhoz sok örömöt
kívánok én is!

Kezdem talán az elmúlt időszak legnagyobbnak vélt
eseményeivel.
Az Alkotóház tetőterében már használható a turisztikai szálláshelyünk, ami az itt járt békegyaloglók és
szállást foglalók elismerését is kiváltotta. Az egyik
napon nagyon megijesztettek bennünket. A 13 jelzetthez képest egyszerre 29 fő érkezett. A gyaloglók
jó része a nyár folyamán egyébként ausztrál, kanadai, amerikai volt, így messze vihették falunk jó
hírét.
Megvásároltuk az Agghegyben a kétszintes hétvégi
házat, melyet vendégházként kívánunk üzemeltetni.
A vásárlásnál a képviselő testületet az önkormányzati vagyon gyarapítási szándéka is motiválta.

Augusztusban az egyházközség a falu szülöttétől Maráz
Sándor prépost atyától Apor Vilmos vértanú püspökre emlékezve, domborművet kapott, mely a templomban került
elhelyezésre. Alkotója Lebó Ferenc, akinek a keze munkáját
a Szent István szobrunk is hirdeti, így a művészi alkotások
száma falunkban tovább gyarapodott.
Inczédi Tibor szervezésének köszönhetően a nyár folyamán
veterán autók pihenőhelye is volt Sopronkövesd. Ennyi gyönyörű, régi autót jó volt a falu központban egy helyen körbe
járni, amit sokan meg is tettek.
Németh Péterné hivatalsegédünk nyugdíjba ment. Megköszönöm munkáját és szeretettel mutatom be utódját, Bogdán Szilviát.
Sajnos a pályázati kiírások és elbírálások szinte leálltak, így
fejlesztéseinknél csak saját erőre támaszkodhatunk.
Murváztattuk a szőlők közti, kápolnához vezető utat, mivel
a vasúti betonaljak beszerzése,-veszélyes anyaggá minősítésük miatt(!)-, lehetetlenné vált. Martaszfaltos útjainkat sikerült feljavítanunk a korlátozott mennyiségű anyagból.
Egy 20 fős küldöttséggel a vajdasági Tóthfalu rózsa fesztiválján jártunk. Ők is jönnek a KÖN-re és várhatóan testvértelepülési kapcsolatot is aláírunk velük. Tóthfalu sem nagy
település, de vezetőik, lakóik akarnak, és pályázati forrásokból és összefogás lévén építik, szépítik falujukat. Fogadják
őket szeretettel, ahogy a felvidéki Nagycétény küldöttségét
is!

Pályázatunkat benyújtottuk szabadtéri edzőpályára és futópályára. Ezeket a Liliom utca végi új tó köré álmodtuk, ahol
megkezdtük a jövőre kialakításra kerülő telkeink
humuszolását és feltöltését. Adósság konszolidációs pályázatunkat is benyújtottuk. A 20 milliós összegből a Margaréta
utca új aszfaltozását, valamint térköves járda építést tervezzük
a komplett Táncsics utca vonatkozásában. Ugyancsak járdafelújítás történne a Kossuth Lajos utca egyik oldalán a volt
Kövesd Presszótól a Lövő felőli falu végéig. Tárgyaltam is
jócskán a nyár folyamán: faipari céggel az esetleges letelepedésről, kávéház berendezése és üzemeltetése tárgyában, napelem park letelepítésében.
Nézegetjük a pályázati lehetőséget elektromosautó-töltő állomás létesítése tárgyában is, mivel ez a jövő útja lehet, és illeszkedik Zöld szívű falunk szlogenjéhez is. Legnagyobb pozitív visszhangja,- a környéken és helyben is-, az elmúlt időszakban talán a soproni, kórház közeli átjáró újranyitásával
kapcsolatos lépéseinknek volt. Bízom a sikerben. Ha mégsem
tudnánk kimozdítani a problémát a holtpontról a kövesdi
képviselő-testületben az önzetlen jó szándék meg volt. Mondják: a remény hal meg utoljára. Ezzel mi is így vagyunk. Már
csak a közelgő Kulturális Örökség Napjaihoz kívánok a kedves olvasóknak jó szórakozást és tartalmas perceket, jó időjárást és maradandó szép pillanatokat!
Fülöp Zoltán
polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy szavazatának leadását megelőzően
a Helyi Választási Bizottság ellenőrzi személyes okmányait.
Kérjük a népszavazásra érvényes személyi igazolványát
(útlevelét) és lakcímkártyáját magával hozni szíveskedjék!

A jegyző tollából
Magyarország Köztársasági Elnöke Országos
Népszavazást tűzött ki.
A népszavazásra feltett kérdés:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása
nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra
történő kötelező betelepítését?”
A SZAVAZÁS NAPJA: 2016. OKTÓBER 2. (vasárnap)
Szavazókör címe: Községháza épülete, 9483. Sopronkövesd,
Kossuth L. u. 77.

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program felhívására, Liliom utcai
rekreációs park létrehozása címmel. A sopronkövesdi 010. hrsz
-ú ingatlanon (Liliom utca) kialakított tó mellett 15 eszközös
kültéri sportparkot, a tó körül pedig 400 méteres futókört igényelt Önkormányzatunk. Az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton az Önkormányzati Hivatal belső felújítására nyújtottunk be igényt, amelyen sajnos nem jártunk sikerrel.

Amennyiben a névjegyzéket érintő átjelentkezést kíván igényelni, külképviseleti névjegyzékbe vételt kér, illetve a szavazás napján mozgóurnára van szüksége, kérjük, keresse a Helyi Választási Irodát, az Önkormányzati Hivatal dolgozóit. Elektronikus
ügyintézéshez segítséget nyújt a valasztas.hu weboldal.

A tavasz folyamán egészségház építésére, valamint turisztikai
fejlesztésre benyújtott jelentős támogatási igényű pályázataink
elbírálása – a megváltozott értékelési struktúra miatt - sajnos
csúszik, eredmény csak az év vége felé várható.
Fücsökné Torma Lívia
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Sopronkövesdi Baba Mama Klub
Virágh Imréné Kati védőnő rovata
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1992-ben nyilvánította augusztus 1-jét
az Anyatej Világnapjává, augusztus első hetét pedig a Szoptatás Világhetévé,
melynek idei mottója: „Szoptatás – egy életre nyerhetsz vele!”
Évezredes gyakorlat, hogy az anyák szoptatják saját csecsemőjüket. Ezt a táplálási módot jól megalkotta a természet, mert minden szempontból ez az optimális a baba számára. A testi és lelki egészség számos területére jótékony hatással
van, olcsó és környezetbarát.
Az anyatej összetétele változik, attól függően, hogy a gyermeknek mire van
szüksége. Kutatások bizonyítják, hogy a csecsemők számára a legmegfelelőbb
táplálási mód a születést követő egy órán belül megkezdett szoptatás, amelyet lehetőség szerint kizárólagosan kell folytatni a baba
féléves koráig, sőt azután is.
Az anyatejben olyan, semmivel sem pótolható anyagok találhatók, amelyek védettséget nyújtanak a fertőzésekkel szemben, erősítik
az immunrendszert, csökkentik a bölcsőhalál és a II. típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát, különösen akkor, ha a babákat kizárólag anyatejjel táplálják.
A szoptatott csecsemők ritkábban és rövidebb ideig betegek, a szoptatás segíti elő legjobban a baba megfelelő fejlődését, növeli a
csecsemő IQ-ját, csökkenti az elhízás, a magas vérnyomás, az allergiás betegségek kialakulásának kockázatát.
A szoptatás az anyának is jót tesz, mert csökkenti a mellrák és a csontritkulás kialakulásának kockázatát, illetve javítja énképét,
így a szoptató anyák között kevésbé lép fel a szülés utáni depresszió.
A szoptatás nem csak biológiailag fontos, de lelkileg is sokkal szorosabb baba- mama kapcsolat alakul ki szoptatás során!
„Az anyatej élet, erő, egészség!
Az Anyatejes Világnap megünneplésére , a szoptató Édesanyák köszöntésére idén a Nefelejcs óvodában kaptunk lehetőséget .
Miután a kicsik kipróbálták az óvoda udvar játékait egy vidám énekes-zenés délután vette kezdetét .A „Pacsirta” foglakozáson
mondókák, ölbeli játékok, gitár és furulya szó szórakoztatta a legkisebbeket és anyukáikat. A közös éneklés és zenélés nagy öröm
volt gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Köszönet érte Shey Gabriellának, a foglalkozás vezetőjének, és az Óvoda dolgozóinak a
szíves vendéglátásért.

Családi Napközi
Kissné Fekete Andrea, Kottrik Gabriella rovata
Családi Napközinkben, 8 kisgyermektől búcsúztunk július végén. Szeptemberben már óvodásak lesznek, és mi bízunk benne, hogy
könnyebben beleszoknak az ovis létbe a nálunk szerzett tapasztalatok alapján. Szeptemberben, tehát nyolc új kisgyermeket várunk
sok szeretettel. Szüleik már izgatottan készülnek, és készítik fel gyermekeiket is a nagy változásra. Bízunk benne, hogy a kezdeti
sírós heteket hamar magunk mögött hagyjuk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gyermekek jól érezzék magukat
nálunk, ölelésben és vigasztalásban nem szenvednek majd hiányt. Előző csoportjaink is nagyon élvezték a nálunk töltött időszakot,
szülők visszajelzései alapján könnyen vették az óvodába kerülést is. Nagyon szeretünk sétálni, ha az idő engedi udvarunkon játszani, motorozni. Többször is piknikeztünk a faluban. Kedvenc helyünk a Horgásztó volt. Két alkalommal Sopronba is elvonatoztunk, ami hatalmas élmény volt a kicsiknek. Igyekszünk tehát
minél színesebbé tenni a délelőttöket, énekléssel, mondókázással,
zenehallgatással, mesével, festéssel , gyurmázással és persze soksok levegőzéssel. A délutáni pihenést pedig, nyugodt körülmények
megteremtésével biztosítjuk. Továbbra is szeretettel várunk minden érdeklődőt! Előreláthatóan szabad férőhelyünk januárban lesz
legközelebb.
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Megújulás
„Nem várhatunk úgy a holnap ígéretére, hogy
közben nem érünk el haladást a már ma is rendelkezésünkre álló eszközökkel.”
(Howard E. Skipper)

Köztudott, hogy mindig a nyári leállás (augusztus) időszakára tervezzük intézményünk éves karbantartási munkálatait. Ez a nyár
is sokrétű felújításokkal telt az óvodában. Ügyes kezű bútorasztalos, megbízható lakatos, jól együttműködő festőbrigád, illetve tapasztalt fűtésszerelő mind egymásnak adták a kilincset. Talán a leglátványosabb változás a folyosókon vehető észre. Amint belépünk az ajtón, elénk tárulnak a gyönyörű, színes szegélyű, egyedi gyártású öltözőszekrények, melyet az óvó nénik terveztek. Reméljük, a gyermekek örömmel veszik majd birtokba, az előzőnél szélesebb ülőfelület miatt is, illetve a nagyobb rakodófelület a
szülőknek kedvez. Bátran mondhatjuk, hogy jöhet a
hidegebb idő, hiszen a folyosókon és az irodában fűtéskorszerűsítés történt új radiátorok felszerelésével,
valamint a bejárati ajtóhoz szélfogó függönytartósín is
felszerelésre került. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek komfortosan érezzék magukat, illetve a szülők se
aggódjanak, hogy esetleg a gyerekek megfázhatnak. A
folyosó falainak teljes glettelése, festése frissességet,
tisztaságot sugall. Nagy örömünkre szolgál, hogy önkormányzati segítséggel, valamint saját, évközi gyűjtésünkből (jótékonysági bál, szülői-nagyszülői támogatás, levendula vásár, adventi vásár stb.) beépített szekrények kerülhettek a Maci és Süni csoportokba, amit
szintén az óvó nénik álmodtak meg. Nagyon fontos a
jó helykihasználás, hisz 5-6 éve, amióta a nevelők
többsége együtt dolgozik, rengeteg játékot, neveléshez szükséges eszközöket, kellékeket gyűjtöttünk össze, amit eddig nehezen
tároltunk. Azt reméljük, hogy a megnövekedett gyermeklétszám mellett is szellősebbek, kényelmesebben élhetőek lesznek a csoportszobáink. Nagy álmunk, a tornaszoba elkészítése még várat magára, addig is új mozgásformákat fogunk kínálni csoporton
belül a gyermekeknek. Nyár elején a pedagógusok többsége önköltségén részt vett a helyben megszervezett TestkultúraVitamintorna c. akkreditált pedagógus továbbképzésen. Ez egy olyan zenés, gerincbarát tornaprogram, melynek segítségével a gyerekek testtartását, esetleges gerinc deformitásait, lábtartási rendellenességeket (pl. lúdtalp) tudunk megelőzni. Mindehhez segítségül hívjuk T vitamint. Ő egy mókás figura, aki együtt tornázik a gyerekekkel, és az óvó nénivel. Egy különleges vitamint kell elképzelni, amit nem lehet szájon át bevenni, mint pl. a C vitamint, hanem csak akkor használ, ha együtt tornázunk vele. Reméljük
ez az újdonság tetszeni fog a gyerekeinknek, a mi szívünkbe ugyanis már belopta magát.
Horváth-Pálla Barbara
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Két kedves kövesdi kislány osztja meg velünk iskolai tábori
élményeiket. Varhai Klaudia 4. osztályos és Kasza Kata 3. osztályos kisdiákokat kérdeztük.
- Milyen táborokban vettetek részt az idén?
V.K.: Iskola után két héttel citeratáborban voltam Kriszta néni
vezetésével, majd rögtön utána sporttáborban.
K.K.: Én is ezekben a táborokban vettem részt Klaudiával, kíváncsi voltam milyen a sporttábor.
- Hogy telt egy nap a citeratáborban?
V.K.: 8 órára mentünk a suliba, bemelegítettünk reggeli tornával, a hangunkat is. Öt csoport volt, velem Veronika foglalkozott.
K.K.: Én a második csoportban voltam, Brigitta foglalkozott
velem. Torna után fogócskáztunk, majd a fiúktól mi lányok
különváltunk, énekeltünk és gyakoroltuk a táncot.
V.K.: Tízórai után citeráztunk egy órát körülbelül és mentünk
kézműveskedni Katica nénivel, Edina nénivel és Kati nénivel.
Csuhéból alátétet készítettünk.
K.K.: Gyöngyből gyűrűt!
V.K.: Papírból pecsétgyűjtő füzetet!
K.K.: Fonalból karkötőt!
V.K.: A csárdában ebédeltünk, utána a játszótérre mentünk.
K.K.: Szerdán még fagyiztunk is!
V.K.: Délután ismét citeráztunk 1 órát, uzsonna után fél 5-kor
mentünk haza.
- Összességében hogy éreztétek magatokat a táborban?
K.K.: Nagyon jó volt a citeratábor, sok új dalt tanultunk a csokrunkhoz.
V.K.: Jó volt a tábor, kár, hogy vége, jövőre is szeretnék menni,
sok új barátom lett.

- A sporttáborban milyen sportokat próbálhattatok ki?
V.K.: Első nap a focipályára mentünk, két kör futás után volt
gátugrás, diszkoszvetés és gerelyhajítás. Nagyon tetszett a
gátugrás, Timi néni meg is dicsért!
V.K.: Második nap mi lányok kosárlabdáztunk, a fiúk fociztak. Nagyon meleg volt és Timi néni megengedte, hogy befussunk a locsoló alá!
K.K.: Harmadik nap lábtengóztunk, hokiztunk és teniszeztünk.
V.K.: Csütörtökön nagyon izgalmas volt a katonai kiképzés,
ezt Dávid bácsi vezette. A játszótéren akadály pálya volt, elsőre a nagyoknak öt kört, a kicsiknek három kört kellett végig
csinálni, majd következtek a fekvőtámaszok!
K.K.: Nagyon vártam a kiképzős napot, ez tetszett a legjobban. Pénteken a kápolnához mentünk, bújócskáztunk és
„vaddisznóra vadásztunk”.
V.K.: Jött velünk Timi néni kutyája is, Csoki. A „vaddisznó”
keresés közben dinnyét ettünk.
K.K.: Szép volt a kilátás, csak fájt már a lábam!
V.K.: A suli előtt Timi néni kiosztotta az okleveleket és vége
lett a hétnek. A kedvencem az atlétika volt, azon belül a gátugrás.
K.K.: Mindkét tábor nagyon tetszett, sajnálom, hogy vége
lett, jövőre is szeretnék menni. Nekem is a gátugrás tetszett a
legjobban meg a „vaddisznókeresés”!

Varhai Eszter, 1.osztály

Riportot készítette: Takács Brigitta
Rácz Ramóna

Kasza Kata, 3. osztály
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Időgép
Inczédi Tibor
Az Autó–Motor Veterán Club soproni szervezete háromnapos nemzetközi programot tervezett, volt elnökünk, Dr. Gimesi Szabolcs
e m l é k t úr a „ A S z é ch e ny i e k ny o m á b a n” né v e n.
Főbb állomások: Sopron, Fertőszéplak, Horpács, Sopronkövesd,
Nagycenk, Sopron. Több előadás hangzott el a fenti témával kapcsolatban.
Akiket érdekelt a motorok, autók ipartörténeti fejlődése, az kedvére csemegézhetett. 1928-tól, a 70- es évekig több típus képviselte
magát. Legidősebb egy 1928-as AERO precízen teljesítette a túrát. Ezen kívül csak a nagyobb márkákat említem:
Jaguár-E, Triumphok, MG-ik. Mercédeszek, Fiatok, VW cabriok, meg több típusú motor.
E rovatban, részletes ismertetésre nincs lehetőség. Egy ilyen találkozón felvonultatott technika olyan értéket hordoz, amit feltétlen
meg kell őrizni az utókor számára. A mai fogyasztói társadalom (vedd meg, majd dobd el) lélek nélküli termékei, ezt az életérzést
nem tudják biztosítani. Örülni kell annak, hogy vannak olyan emberek, akik időt, szakértelmet, anyagiakat nem sajnálva ilyen
értékeket alkotnak.
„ A RÉGI MOTOR, AUTÓ, olyan, mint egy időgép, amely magával sodor egy másik korba - és egyszer csak azon kapjuk
magunkat, hogy ébren álmodunk. „
Köszönetünket fejezzük ki Fülöp Zoltán polgármester úrnak, valamint a Fehér Csárda dolgozóinak, és vezetőjének, hogy emlékezetessé tették kövesdi tartózkodásunkat.

Kövesdi Kertész
Kazinczy Péter rovata
A Kínából származó japán vagy őszi szellőrózsa ( Annemone huppehensis ) a nyár második felében, augusztustól, egészen a fagyokig virágzik. Nevében a „japán” szó arra utal,
hogy a 17. században Japánból hozták be az európai kertekbe. A viszonylag magas, alul
bokrosodó növény hosszú, vékony szárain hozza kerekded virágait. A szirmok általában
fehérek, krémszínűek, de vannak rózsaszínű fajták is. A virágok közepe a sok porzó miatt
élénksárga. Karéjos levelei olajzöldek, üde hatásúak, ezért az őszi szellőrózsák nagyon jól felhasználhatók vízpart imitátorként.
A különböző fajták megbízható, hosszú életű, 60-150 cm magas, tarackoló gyökerű, évelő növények.
Az őszi szellőrózsa szereti a tápanyagban gazdag, jó vízáteresztő talajokat. Jól alkalmazkodik a lúgos, illetve a savas környezethez
is. A talaj kémhatása a virág színére nincs hatással. Legszebben félárnyékos helyeken fejlődik, de mind árnyas, mind napos fekvésben is bőven virágzik. Közepes vízigényű növény. Mivel a virágbimbó képzése főleg a legmelegebb, legszárazabb júliusi, augusztusi
hetekre esik, napos fekvésben tartsuk mindig nyirkosan a talajt, különben előfordulhat, hogy a levelek meglankadnak, megégnek,
ami rontja a növény díszítő értékét. Mélyárnyékban a virágszárak megnyúlhatnak, vékonnyá válhatnak, amelyek aztán nem lesznek képesek megtartani a virágokat.
Szaporítására legalkalmasabb időszak kora tavasszal van, amikor tőosztással, illetve dugványozással is eredményesen próbálkozhatunk.
Ültetésre a tavasz és az ősz a legmegfelelőbb, bár a konténeres növényeket fagymentes időszakban bármikor ültethetjük. A nyári
ültetésű tövekre fokozottan kell ügyelni, mert a növény gyökérzete még nem nőtt ki az eredeti földlabdából, az viszont könnyen
gombóccá szárad a nagy melegben, így hiába nyirkos a kert talaja, az újonnan ültetett növény csak szenved, könnyen el is pusztul.
Bármikor kerül is ültetésre a konténeres növényünk, mindenképpen itassuk át jól vízzel a földlabdáját, mielőtt az ültető gödörbe
tesszük.
A tövek évről évre egyre terebélyesebbé vállnak, a növény szépsége 1-2 év után teljesedik csak ki, igazán dús virágzást, az idős tövektől várhatunk.
A virágágyásban szép társai lehetnek a hosszúkás levelű sásliliomok, árnyas kertrészeket kedvelő fű- és sásfélék, páfrányok. Örökzöldek előterében színeik szinte szikráznak az őszi kertben. Későn virágzó évelőkkel társítva (sisakvirág, mirigyes őszirózsa, krizantém) pedig impozáns virágos szegletet alakíthatunk ki az őszi időszakra is.
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Kövesd válaszol

Nagyné Kun Zsuzsanna rovata

Hallott-e róla, hogy egy nagyobb üzletközpont épül a településen ?
Balogh Brigitta:

Gagyi Endre:

Igen, az újságból tudok róla, hogy épül egy
nagyobb üzlet a faluban. Nagyon örülök
neki, sőt az is nagyon jó lenne, ha egy DM
üzlet nyílna, mivel nekem is van egy kislányom, s így nem kellene Sopronba bemenni,
ha például pelenkára van szükség. Azt is el
tudnám képzelni, hogy több kisebb üzlet
működjön ebben az üzletházban, például
kenyeres, tejes, zöldséges, stb. Jelenleg a helyi Coop boltba járok
vásárolni, mert ez van hozzánk a legközelebb. Szombatonként pedig
ki szoktunk menni a piacra a pékhez. Anyósom pedig a hentesárut és
a zöldséget is ott vásárolja.

Szoktam olvasni a helyi újságot, de erről nem
hallottam, valószínűleg elkerülte a figyelmemet.
A Mini ABC-ben, a helyi húsboltban, és az Építők Boltjában vásárolom meg a dolgokat, mivel
mindegyik nagyon közel van a házunkhoz, és
mindent megkapunk amire szükségünk van.
Amit esetleg a faluban nem tudunk beszerezni,
azért bemegyünk Sopronba. De igazán nagy
szükségét nem érzem, hogy egy nagy bevásárló
központ épüljön itt, hisz ahogy már mondtam, mindent meg tud az ember
vásárolni, amire szüksége van.

Csizmadia Tünde:
Igen, hallottam róla, de már ki is ment a fejemből, talán a gyerekeim mondták. Én konkrétan
nagyon örülnék egy nagyobb élelmiszerboltnak, ahol mindent megkapok, illetve egy drogériának is. Azonban a forgalom erősödése miatt annyira nem vagyok boldog emiatt…, hisz nem
messze lakunk ettől a területtől. A faluban található boltokba csak a mindennapi dolgokat
(kenyeret, felvágottat) szoktam vásárolni, egyébként pedig munkából hazafelé Sopronban szerzem be a fontosabb dolgokat. Egyrészről útba esik, másrészről már megszoktam az ottani termékeket.

Kövesdi kulinária
Ízletes mediterrán vacsora lecsószezonban
Hozzávalók (4 személyre):
20 dkg húsos szalonna
1 nagy fej vöröshagyma
4 db zöld paprika
4 db paradicsom
Ízlés szerint csípős paprika, ketchup
A szalonnát csíkokra vágjuk, kipirítjuk, hozzáadjuk a szeletelt vöröshagymát, paprikát, paradicsomot, megpároljuk. Közben 2 liter
sós vízben kifőzzük 40 dkg tollhegy tésztát. Leszűrjük, hagyjuk kihűlni, és összekeverjük a lepárolt lecsóval. Ízesíthetjük reszelt
parmezán sajttal, adhatunk hozzá kígyó uborkát, cukkinit is.
Balics József rovata
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Kövirózsa Kulturális Egyesület
Horváth Krisztina—művészeti vezető
Idén nyáron sem unatkoztak a citerázni vágyó gyerekek, két táborban is részt vehettek.
Az alsósoknak Sopronkövesden, a felsősöknek Véneken volt rá lehetőségük.
Július 4-től 8-ig Sopronkövesden az alsós gyerekek tanulták a hangszer rejtelmeit, mellette kézműveskedtek és sokat játszottak.
Nagycenkről, Fertődről, Fertőszentmiklósról, Sopronból, Fertőbozról érkeztek gyerekek, és persze a kövesdi iskola citerás tanulói is részt vettek a táborban. A 45 táborozó gyerek ”Kis Magyarország” területéről játszott népdalokat, öt, kis létszámú
csoportban. Az első csoport kisdiákjai ezen a héten fogtak hangszert először a kezükbe, de szeptembertől természetesen folytatjuk a közös munkát. Szalay Katalin segítségével Sárközi karikázót tanulhattak a lányok, míg a fiúk betyárdalokat énekeltek
közben. Pihenésként sor került a kézműveskedésre, mindennap mást próbálhattak ki - Koncz Edina, Szalainé Rózsa Katalin és
Kerkeni Dóra közreműködésével. Évek óta citerázó gimnazisták segítségével - Németh Boglárka, Vida Brigitta, Gombás Veronika, - valamint Csonka Boglárkától, a Liszt Ferenc Zeneművészeti egyetem hallgatójától és tőlem tanulhattak a gyerekek. A
szülőknek és a falunak péntek délután, a Fehér Csárdában, egy fantasztikus koncert keretein belül mutatták be, hogy mit muzsikáltak a héten.
Augusztus 1-től 5-ig a nagyok Vénekre utazhattak tudásukat gyarapítani. A kövesdi gyerekek közül többen először vettek
részt az ottalvós táborban, viszont a tábor magja évek óta együtt dolgozik, ezért nagyon összeszokott csapatot alkottunk. A
munka a hét folyamán öt csoportban, kiváló népzenészek segítségével folyt. Juhász Kitti, Csonka Boglárka, Mihályik Virág és
Biró László - csallóközi, Mátra vidéki, kalotaszegi, csongrádi, moldvai, bukovinai, somogyi, sárközi és tárkányi - összeállításokat tanítottak és ezek csendültek fel a záró koncerten is. Babos László és Babos - Zemplenszky Nóra immáron hetedik éve,
idén is új dolgokat talált ki. A gyerekek nemezelhettek, papírsárkányt készíthettek és eregethettek, barátság karkötőt csinálhattak, hennázhattak és origamizhattak is.

Véleményem szerint az egy hét intenzív citerázás, gyakorlás nagyon sokat lendít szakmailag a gyerekeken, ezért is nagyon jó,
hogy a kisebb gyerekeknek is lehetőségük van részt venni egy ilyen élményben. Természetesen tervezem, hogy jövőre is megvalósuljon mind a három szakmai táborom, addig is, év közben folytatjuk a munkát. Azok, akik nem részesei a Kövirózsa
citerás csapatának, csütörtökönként csatlakozhatnak hozzánk - akár gyerek, akár felnőtt – egyaránt. Várjuk őket szeretettel!
-8-

Nap mint nap EGÉSZSÉG
Dr. Erdélyi Miklós rovata

Riport önmagammal

Hogy érzi magát másfél év háziorvosi munka után Sopronkövesden?
Szívesen jövök minden nap rendelni, vagy otthonukban meglátogatni pácienseimet. Gyorsan megszerettem a háziorvosi munkát. Itt minden orvosi szakterülethez kell érteni: van, amihez
csak kevesebbet, de például a belgyógyászati, gyermekgyógyászati kérdésekhez annál többet. Ami szerintem a legfontosabb: nem betegségek, szakterületek vannak, hanem EMBEREK, családok, akiknek segíteni szeretnék a testi-lelki egészségük megőrzésében, vagy a már kialakult betegségeik kezelésében, gondozásában.
Tavaly januárban – amikor elkezdett nálunk rendelni a doktor
úr –sokaknak az a változás volt a legszembetűnőbb, hogy bevezette az előjegyzést a rendelésen. Mennyire vált be ez a változtatás?
Az előjegyzés bevezetésének az volt a célja, hogy
- ha a páciens részletesebb orvosi vizsgálatra jön
- ha krónikus betegséggel (pl. cukorbetegség, magas vérnyomás
betegség) gondozom és időszakos kontroll vizsgálatra, konzultációra jön
- ha új betegként szeretne bejelentkezni
- ha kórházból távozás után a zárójelentését jön megbeszélni
- ha orvosi alkalmassági vizsgálatra jön
- ha rehabilitációs bizottsághoz, szociális ellátáshoz kér beutalót
röviden: előre látható, hogy kellő időt kell szánnom az alapos
ellátásához – akkor azt előre meg tudjam tervezni. Ez csak részben sikerült. Sokan csak azt látták az előjegyzési lehetőségben,
hogy így minimális várakozással lehet bejutni a rendelőbe, és az
időpontkérés előnyt jelent a be nem jelentkezett többséggel
szemben. Azt tapasztaltuk, hogy ez időnként feszültséget okozott a váróban. Ezért tavasztól csak akkor adunk előjegyzési
időpontot, ha valóban a fent említett okok miatt jön valaki, és
erre rá is kérdezünk minden esetben a telefonos bejelentkezéskor.
Aki csak rendszeres gyógyszereit szeretné felíratni, hogy tudja a
legpraktikusabban megtenni?
Minden gondozott páciensünknek van egy terápiás lapja a számítógépben. Ez pontosan tartalmazza a betegségei miatt szedendő gyógyszereit és rendszeresen frissítjük, ha szükséges. Ezt
kérésre ki is nyomtatjuk, hogy mindenki tisztában legyen a
szedett gyógyszereivel. Ha valaki megfelelően szedi a gyógyszereit, akkor egy-kettő-három hónapra elegendő mennyiséget
írunk fel mindenből egyszerre. Amikor fogyóban van a készlet
akkor lehet telefonálni pár nappal korábban és csak be kell jönni valakinek az addigra felírt receptekért. Ha valaki olyan
gyógyszert szeretne felíratni, ami nincs a terápiás lapján, azt
mindenképpen meg kell velem beszélnie. Például az orvosi felügyelet nélkül szedett fájdalomcsillapítók, gyulladáscsökkentők,
antibiotikumok, fogamzásgátlók súlyos veszélyeket hordoznak.

Természetesen személyes megjelenéssel is bárki felírathatja a
gyógyszereit: a váróteremben odaadja kért gyógyszereinek a
pontos listáját az orvos-írnoknak, vagy az asszisztensnek, és ők,
ahogy idejük engedi, kinyomtatják a recepteket, vagy behívják a
pácienst az orvoshoz. Ilyenkor mindenkitől türelmes várakozást
kérünk.
A várakozóknak tudniuk kell, hogy a legjobb tudásunk szerint,
lelkiismeretesen végezzük folyamatosan a munkánkat odabent,
és amikor valaki bekerül az orvoshoz, ott számíthat a szükséges
mélységű, és időtartamú odafigyelésre. A receptírásnál meg kell
azt is jegyeznem, hogy például a cukorbetegséggel, pajzsmirigy,
magas vérnyomás betegséggel gondozásban lévő betegeknek
nem csak a gyógyszerek felíratását kell számon tartani. 3-6-12
havonta találkozniuk is kell háziorvosukkal. Ilyenkor orvosi
vizsgálat, konzultáció történik, és a szükséges laboratóriumi,
röntgen, szakorvosi vizsgálatokra is beutalót kap a páciens.
Az ideális az lenne, ha ezeket a viziteket mindenki számon tartaná, és időpontot kérne rá: „XY cukorbeteg vagyok, és időpontot kérek a doktor úrhoz a féléves kontrollomra”. Természetesen mi is igyekszünk figyelni, és jelezzük, ha valakinek esedékes
már egy orvosi vizit, vagy vérvizsgálat, de ezt csak az Önök
segítségével, együttműködésével tudjuk megtenni. Ez nekünk
különösen akkor nehéz, ha valakit rendszeresen megbíznak egy
vagy több másik páciens gyógyszereinek felíratásával.
Ha beutalóra van szükségünk, hasonló módon járjunk el?
Igen, alapvetően ugyanúgy készítjük el a rendszeresen szükséges szakorvosi, reumatológiai, laboratóriumi beutalókat, mint az
állandó recepteket: telefonon is lehet előre kérni, illetve személyesen a rendelőben is meg lehet várni, amíg elkészül. Ha valakinek olyan új keletű panasza van, hogy úgy gondolja, valamilyen szakorvosi vizsgálatra kérne beutalót, először velem beszéljen – akár telefonon is, ahhoz hasonlóan, ahogy a vérvételi
eredményeket szoktuk megbeszélni.
Ha betegek vagyunk, táppénzre van szükségünk, minden esetben azonnal meg kell jelenni a rendelésen?
Nem, hiszen nincs minden nap rendelés a faluban, illetve sok
esetben a beteg állapota nem is teszi lehetővé a megjelenést.
Ilyen esetben azt kérem, hogy telefonon hívjanak fel. Ha szükséges, akkor természetesen otthonában felkeresem a beteget.
Hosszabb táppénzen lévő betegeknél legalább 2 hetente meg
kell jelenni a háziorvosnál, és be kell mutatni minden olyan
szakorvosi, kezelési papírt, ami alátámasztja a táppénz indokoltságát.
Mit szeretne még változtatni a praxisában?
Semmiről nem gondolom, hogy tökéletesen működik. Folyamatosan arra törekszem, hogy a lehető legjobban végezzük a munkánkat. Amiben a legnagyobb változást szeretném látni, az egy
szemléletnek a megváltozása: arra gondolok, hogy aki nem jár
orvoshoz, az egészséges. A háziorvosnak az a legnagyobb siker,
ha minél tovább egészségben látja pácienseit, illetve ebben segíteni is tud. Szűrővizsgálatokkal sok betegségmegelőző állapotot
fel lehet fedezni. A szemlélet megváltozása tudom, hogy lassú
folyamat. Igyekszem türelemmel, kitartással, következetességgel
ezt segíteni, ehhez hozzájárulni a mindennapi munkám során.
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Egyházi Élet
Dr. Barkó Péter

Hittantábor Kőszegen
Gyermekzsivaj töltötte meg a kőszegi verbiták ifjúsági házát és
parkját 2016. augusztus 1-jétől 5-ig. Sopronkövesdről, Bajnáról,
Zsámbékról jöttek táborozók, összesen 32 gyerek.
Hagyományokat folytatva indult a táborunk, ahol végig biztosítottunk értékes programokat, jókedvet, és pihenést keresztény példával a táborlakóknak. A felügyeletet és a napi programokat 2 hitoktató, Edit néni és Marika néni, és 2 anyuka, Zsuzsa és Anett
végezték. Persze naponta jöttek Kövesdről a fiatalok, Dávid és Dorina, valamint Gábor atya és barátai.
Mindennap volt szentmise az esti órákban, napzáró beszélgetések, közös éneklés és játékos totó, amit a gyerekek már nagyon
vártak.
Első nap, mivel nem ismertünk egymást, névkitűzőket készítettünk, hogy könnyebb legyen a megszólítás. Délután Kőszeg
városával ismerkedtünk, megnéztük a várat, a Főteret, a szép kis utcákat és fagyiztunk is.
Második nap reggeli után átmentünk, a Chernel Központba és Arborétumba. Ismerkedtünk az állatok életével, majd az Arborétumban megnéztük a különleges fákat, virágokat és az ott lakó baglyokat, gólyákat és ragadozó madarakat. Délután túrázni
mentünk, útközben megnéztük a Szulejmán kilátót, ahonnét Szulejmán szultán végig nézte Kőszeg ostromát, majd a Kálvária
dombon pihentünk meg.
Harmadik nap közös játékkal kezdtük az udvaron. Ebéd után vonattal Bükfürdőre mentünk. A strandolás estére mindenkit
kimerített.
Negyedik nap meglátogatott minket Remis verbita atya, aki Indiából jött. Nagyon sokat kérdeztek tőle a gyerekek Indiáról és
szerzetesi életéről. Tőle tanultunk egy kínai éneket, ami a békés együttélésről szól. Ebéd után Bükre utaztunk a Napsugár játszóházba. Megérkezésünk után a gyerekek gyorsan megtalálták a kedvenc játékokat, hazainduláskor alig tudtuk őket összeszedni.
Ötödik nap a tábor utolsó napja. Reggeli után táborzáró beszélgetés, jutalmazások és közös játékok, kézműves foglakozások
voltak. Ebéd után csomagoltunk, takarítottunk és búcsúztunk a tábortól és egymástól. Örültünk az együtt töltött hétnek, az új
barátoknak a közös mosogatásoknak és játékoknak. Megígértük, hogy hamarosan találkozunk, vagy pedig a jövő nyáron.
Hálatelt szívvel mondunk köszönetet azoknak, akik támogatták a hittantábort akár anyagilag, akár munkájukkal. Köszönjük
Gábor atyának és barátainak, hogy mindennap eljöttek hozzánk, velünk örültek, játszottak és segítettek a jóra.
Ölbei Lászlóné Marika néni

Szent László ünnepe
2016. június 26-án, vasárnap délután tartotta meg a
sopronkövesdi római katolikus egyházközség a kotecsi Szt.
László kápolna búcsúját. A búcsú alaphangulatát a templomtól
gyalogosan kiérkező zarándokok közös menete, éneklése adta
meg. A szentmisét Németh László pápai prelátus, székesegyházi kanonok, soproni főesperes tartotta, aki prédikációjában
kiemelte, milyen örvendetes, hogy az egyházmegyében különböző településeken, többféle módon őrzik Szt. László király
tiszteletét. Így a lovagkirály életszentsége sokféle módon és
helyen él tovább napjainkban is. A szentmisét jó hangulatú
agapé követte, amelynek fő fogása a TAEG Zrt. által felajánlott
szarvashúsból készült pörkölt volt. Az ünnep fényét emelte, hogy a környékbeli zarándoktársaink is szép számmal vettek részt a
szentmisén.
Folytatás a következő oldalon!
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Maráz Sándor atya ajándéka
2016. augusztus 7-én, vasárnap ünnepi szentmise keretében került sor Maráz Sándor esperesplébános c. prépost atya által adományozott báró Apor Vilmos győri püspök emléktáblájának megáldására. A templomban
elhelyezett emléktáblát, ahogy Sándor atya tavalyi ajándékát, a templom mellett álló Szt. István mellszobrot is,
Lebó Ferenc győri szobrászművész készítette. Marics István atya szentbeszédében kiemelte, hogy az Apor püspök szentté avatása folyamatban van, ezért az Apor-kultusz kialakulása és elterjedése szempontjából a mai esemény is meghatározó. Marics István atya emlékeztette a jelenlévőket arra, hogy Maráz Sándor atyát 1944.
szeptember 12-én, Derdák János plébánossága idején, a sopronkövesdi templomban Apor Vilmos püspök részesítette a bérmálás szentségében. A szentmisét követően Sándor atya agapén látta vendégül a meghívott atyákat,
rokonait, barátait. Isten fizesse meg Sándor atya bőkezű és művészileg is kiemelkedő adományát!

Múltidéző
Kelemen Dávid rovata
A Múltidézőben ezúttal is régi újságcikket olvashatnak, ezúttal az egykori „Ifjúsági Egyesület” zászlószenteléséről. A
Dunántúli Hírlap 1913. május 18-i számában Karácsony Lajos osztálytanító tollából értesülünk az eseményekről. A
„Sopronkövesdi Róm. Kath. Ifjúsági Egyesületet” 1912-ben alakították meg. Célkitűzése a tankötelezettségnek eleget tett
ifjúság erkölcsös és hazafias szellemben történő képzése, közhasznú ismeretek terjesztése, valamint „ tisztes szórakozás
szerzése” volt, a politika teljes kizárásával. Zöld zászlaja ma már nem azonosítható be, zászlószeges rúdja azonban napjainkban is kézzel fogható emléke az egyesületnek.
Zászlószentelés Sopronkövesden. A „Sopronkövesdi Ifjusági-Egyesület“ ünnepségei. Sopronkövesd, május 16.
„Maradandó emlékek teszik felejthetetlenné a sopronkövesdi ifjusági-egyesület zászlószentelését, amely nagyszabású
ünnepségek által lett változatossá.
Május 10-én este 9 órakor fáklyásmenet indult cigányzene kísérettel Brázay Micike zászlóanyához, akit Maráz István
egyes*ületi+. pénztáros ünnepélyesen kért fel a zászlóanyaság elfogadására. Az ünnepelt keresetlen szép szavakkal biztosította az ifjakat, hogy a nemes tisztséget örömmel vállalja. A »Mellettem csatázó bajtárs, nyujts kezet!« ének hangjaival
búcsúztak az ifjak és Rupf Sándor plébános, egyes*ületi+. elnök lakására vonultak, hol Karácsony Lajos tanitó köszönte
meg az ifjak nevében azt a sok jóságot és szeretetet, mellyel eddig irántuk viseltetett. Elnök szép szavakkal buzdította az
egybegyűlteket a további összetartásra. Május 11-én este és 12-én délután a »Sárga csikó« népszínmű ünnepi előadása
zsúfolásig megtöltötte a nagy iskolatermet. A főbb szerepekben vagy tetszést keltettek: Pete Erzsike, Mihócza Rozika, Pete
János, Gráczol József, Csigó István és János, Pete-pikó János, Pálla Gyula, Mihócza József, Kovács János és a két Maráz
Sándor. De a kisebb szereplők is kitűnően megállták helyüket.
Pünkösdhétfőn sz*en+t. mise után történt a zászló ünnepies megáldása. Rupf Sándor plé-bános remek beszédben fejtette ki az egyesü-let szükséges és hasznos voltát. Szívhez szóló szavai az egybegyűltekre nagy hatást gyakoroltak. Sz*en+t.
beszéd közben a zászlóanya szép szalagot kötött a zászlóra. Beszéd után a zászló-szegek beverése következett. Az ünnepélyt az ifj. egyesület énekkarának »A magyar ifjúság imája« cimű éneke zárta be, Gallácz Jenő tanitó harmonium kíséretével. Este Mikó Dénes vendéglős udvarán a feldiszitett lombsátorban kezdetét vette a tánc. A legnagyobb rendben, virágos kedvvel mulattak az ifjak kivilágos-kivirradtig. A felülfizetések sablonos nyugtázása előtt külön kell megemlékeznem
Ótocska Géza és családja áldozatkészségéről. Az ő odaadó támogatásuknak köszönhető, hogy minden olyan fényesen
sikerült. Közel 300 koronát adtak az egyesület céljaira. Nemes tettükért fogadja ez uton is forró köszönetünket. Felülfizettek még: Rupf Sándor 12 kor., Rupf Karlin 4 kor., Pete Ferenc 2.80 kor., Fekete R. 2 kor., Kovács István, Maráz Sándor,
ifj. Pete Ferenc, Gráczol János 80–80 fill., Mihócza J., Németh J., Mikó A., Kiss József, Maráz J., Polgár S., Takács J.,
Ölbei Irén, Pete pikó J., Paulácska A., Farkas J., Reiger L., Kmeth V., Mikó E. 40–40 fill., és Szabó L. 20 fillért.”
További forrás: A Sopronkövesdi Rom. Kath. Ifjusági Egyesület alapszabályai.
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Világjáró

VAN EGY TÖRTÉNETEM...
...elmondhatnám vagy meghívhatnálak téged is, hogy írj
Még mondok valamit: soha nem vagy egyedül. Lesznek
magadnak egyet. Egy saját történetet, mert annyi apró titka
nagymamák, akik főznek neked egy kávét és süteményt csovan, hogy nem is lehet mind papírra vetni, de át lehet élni egy
magolnak vagy nagypapák, akik egy marék körtét adnak,
sajátot. Sopronban kezdődik és Triesztben ér véget: több mint
lesznek fiatal nők, akik segítenek a tűző nap perzselését meg500 kilométer, gyalog. Nem kell hozzá semmi különös csak egy
úszni 2 kilométernyi fuvarral, suhancok, akik útbaigazítanak,
hátizsák egy váltás ruha, 1 szappan és fogkefe, egy világjáró
asszonyok, akik a kertjük gyümölcséből ajándékoznak neked,
bakancs és egy cseppnyi bátorság. Ígérem
sőt kedves közösségek, akikkel együtt
H
ÁLÁT
KELL
ADNI
nem több.
ünnepelhetsz születésnapot, szerelmet,
Elmondom azt is, hogy csak addig nehéz,
boszorkányságot, megérkezést. Lesz sok
MINDENÉRT : A NAPÉRT,
amíg kimész a vonatig, mert van egy kis
nevetés, verejték, az érkezés öröme, az
izgalom és az ismeretlentől való tartás, van AZ ESŐÉRT, AZ ÁRNYÉKÉRT,
indulás öröme, az új izgalma és áldása.
egy pár "vajon" a fejedben, de aztán a
Légy mindig nyitott és hálás!
A BÚZAKALÁSZÉRT,
lepések tempója, a ritmusa, a szíved ütemes
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani
dobbanása visszaránt a jelenbe.
az EPW (European Peace Walk) létrejötA
GYÜMÖLCSÉRT
ÉS
Nincs múlt, nincs jövő, a természet van csak:
téért, amelyben rengeteg munka van, a
a vad, könyörtelen ugyanakkor gyengéd és
sopronkövesdi csapat lelkes fogadásáért,
A VIRÁGÉRT.
támogató törvényeivel. Íratlanok, ugyan de
ám semmivel sem kisebbíteném a földsenki nem tudja áthágni. Alázatosan kell
rajzilag sorban következő vendéglátók
menni és akkor könyörületes hozzád.
lelkességét és odaadását.
Akkor ha így teszel, előtted szökken az őz, a nyúl, a szarvasSopronkövesd igazán kedves nyitott és odaadó csapata fiatabogár nagyot koppan, reppennek a pillangók és szitakötők,
los energiája új lendületet adott és fog adni minden kalanmadarak titkos fészkeiket hagyják meglátni es pókhálón csillan
dornak.
a hajnali harmat. Néha majd elfáradsz, akkor ülj le és pihenj
Köszönöm Nektek!
meg, esetleg egyél a szénakazal tövében. Meglásd jó lesz. PáratLázár– Erdélyi Orsolya
lan élmény.
Londonban élő erdélyi lány

Nem tudja vendégeit hol elszállásolni?
Gondoljon az Alkotóházra!
Érdeklődni: Rácz Ramónánál.
Telefonszám: 0630/473-8248.

Természet ölelésében családoknak,
baráti társaságoknak vendégház
kiadó!
16.000 Ft:Áfa /nap/ház
Érdeklődni: Rácz Ramónánál.
Telefonszám: 0630/473-8248.

Főszerkesztő: Takács Brigitta, Rácz Ramóna (e-mail: kovesdihermesz@gmail.com)
Szerkesztők: Balics József, Dr. Barkó Péter, Dr. Erdélyi Miklós, Fücsökné Torma Lívia, Fülöp Zoltán, Horváth-Pálla Barbara, Inczédi Tibor, Kazinczy
Péter, Kissné Fekete Andrea, Kelemen Dávid, Kottrik Gabriella, Nagyné Kun Zsuzsanna, Ölbei Lászlóné, Virágh Imréné
Fotók: Farkas Károly, szerkesztői fotók Nyomda: Rábaközi Nyomda
Kiadja és terjeszti: Sopronkövesd Község Önkormányzata, 9483 Sopronkövesd, Kossuth Lajos utca 77.
Tel: 06 99/536-000 Fax: 06 99/536-001 , e-mail: jegyzo@sopronkovesd.t-online.hu
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