Agghegyalja Mozaik
VII. évfolyam, XXXV. szám

Feje

2017. április-május

Sopronkövesdről Sopronkövesdnek

s Do

rka
és M

arci

Borza Fer

enc

Mihócza László

Borza Fer

enc

Horváth Zsolt
Borza
Ferenc

lád

Raffai csa

Raffai család

Raffai család

Köszöntő
Önkormányzati hírek

Visszhang
Éppen a tavaszi lap szerkesztésén dolgoztunk Ramónával az Alkotóházban, amikor Borza Ottó átugrott
az Isonzó Express előadásról itt maradt térképért.
Sokan voltak kíváncsiak a beszámolóra, így még érdekesebbé, érthetőbbé vált a történelem eme fejezete. El is játszottunk a gondolattal, hogy az iskolákban is milyen jó lenne egy-egy ilyen történelem
óra….na meg egy kis kosárfonás. Ottó elmesélte, hogy ő is megtanult „silingát, burítót” fonni Csigó Béla bácsitól, akit az ő dédapja,
Borza Sándor tanított.
A várva várt tavasz sok szép programot kínál, lehetőséget adva a
találkozásokra és jó beszélgetésekre, felelevenítve a régi szokásokat,
amitől olyan jó a falusi élet. Nagyon örültünk a beérkező fotóknak,amelyeket folyamatosan bemutatunk az újságban. Most Horváth Zsolt segítségével talán sikerül nekem is gyurgyalagot fotózni.
Borza Ferenc gólyája már megérkezett?
Takács Brigitta

Önkormányzati hírek
Ahogy a kedves Olvasó meglepődik, hogy már megint
új faluújságot tarthat a kezében, úgy mi szerkesztők is
furcsán éltük meg, hogy arra a napra van az újabb
lapzárta, amikor Önök az előző számot a kezükbe kapták. Főszerkesztőink indoka jogos, szeretnének néha a megszokott hónapoktól
eltérően megjelentetést, mert így a téma is változhat és a már sok
pozitív visszajelzést kapott újságunk tovább színesedhet. Főszerkesztőink nevében is bíztatom Önöket ötleteikkel, javaslataikkal
segítsék a minél színvonalasabb megjelenést! Szóval itt állok/ülök és
az eddigiektől eltérően két hónap helyett egy hónap történéseiből
kell mazsolázgatnom. Kezdem két olyan témával, ami elég sok konfliktust szült az elmúlt években és hónapokban is. Egyik a szabadon
kóborló kutyák témája. Sajnos egyes gazdiknak természetes, hogy
kutyusuk eljár otthonról. Aki fél a kutyáktól, nem szeret a kutya
melléktermékébe lépni, vagy nyugodtan szereti sétáltatni saját kedvencét, sőt félti saját gyermekeit, unokáit, kicsit más állásponton
van. Ha az önkormányzat ismeri a kóbor kutya gazdáját jelzünk
neki, de ha a kutya veszélyt jelent (emberre, állatra, közlekedésre) és
ha már többször szóltunk, el kell a kutyát vitetnünk. Gencsapátiba
van egy kutyamenhely, amellyel szerződésünk van. A kutyus kiváltása azonnal nem lehetséges, - a karantén miatt - , és a tortúrán túl
jó néhány tízezressel könnyíti meg a pénztárcát. Másik tavaszi-őszi
visszatérő probléma, a falu aszfalt útjaira
való sárfelhordás. Itt is szépen szoktunk
kérni, de néha ordítás, felháborodás a
válasz. Pedig a figyelmeztetésünk mindig
olcsóbb, mint a rendőr büntetése, ugyanis a KRESZ az úttest letisztításának felelősségét elég egyértelműen leírja. A hivatali épület belső felújítása újabb fordulóponthoz érkezett. Folyamatban van az
alsó szinten az ügyfélfogadó és az irodák
színvonalas, korszerű, mai igényt kielégítő kialakítása.
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Könyvtárunk addig a valamikori mozi épület hátsó részében
működik, kivárva a pályázatok eredményét. Ha nyer a kávéházi
pályázatunk a könyvtár a kávéházzal együtt a zöldségbolt melletti házba költözik, ha nem nyerünk, újratervezés van. A kápolna átmenetileg levert vakolattal, de várja a kotecsi látogatókat. Önkormányzatunk célja, hogy a Szent László nap és év
ünneplése már méltó körülmények közt történhessen. Sajnos, a
jó szándékú túrázók mellett valaki február elején négy házikót
is meglátogatott. És mivel kulcsa nem volt, berúgta az ajtókat.
Senkit nem rémisztgetni akarok, inkább kérem, járjunk nyitott
szemmel és védjük a másik értékeit is! Kapóra is jött egy digitális szolgáltató ajánlata, aki a letelepedésért cserébe kedvezményes kamerarendszer kiépítését és működtetését vállalja hónapokon belül. Az újságok a pályázatokkal kapcsolatban hamarosan bekövetkező uniós pénzesőről cikkeznek. Remélem egy kis
zápor nekünk is csurran-cseppen! Az újság megjelenése tájékán
kerül a falu számára is hozzáférhetővé az új rendezési terv.
Mivel cikkem rövidecske, a rendezési tervből ollózom ki a
sopronkövesdi régészeti lelőhelyeinkkel kapcsolatos felsorolást.
Érdekes olvasmány, ajánlom figyelmükbe! Nem is gondolná az
ember, hogy falunkban és környékén milyen rég éltek már kultúrák éltek.
Ahogy ajánlom a falu rendezvényeit is, melynek több célja is
van: ismeretterjesztés, hagyományok ápolása, közösségépítés és
a lokálpatriotizmus erősítése. Ennek jó és sikeres példái voltak
az elmúlt időszakban a már hagyományos, és egyre több nem
helybélit is megmozgató metszőtanfolyam, valamint az IsonzóDoberdó emlékvonaton utazottak élménybeszámolója. Köszönet fáradozásaikért.
Kirády Ernő bácsit ez évben is meglátogattuk Ausztriában a
doborjáni öregotthonban. Édesapja a gróf erdészeként a
Kotecsben élt, és Ő is ott gyerekeskedett. Később külföldre
sodorta az élet, de sokat fáradozott a kápolna és környéke megmentésén. Még néhány éve is mopedjén érkezett a Szent László
ünnepre, és ő harangozott be a mise elején. Most 93 évesen, az
álma, kívánsága az, hogy még egyszer harangozhasson Szent
László napján szeretett kápolnájánál. Remélem összefogással,
tolókocsistul sikerül őt elhozni ide a szentmisére.
További jó olvasgatást kívánok!
Fülöp Zoltán
polgármester

Nyilvántartott régészeti lelőhelyek Sopronkövesden
1. lelőhely. Homokbánya (47790) Telep: őskor. Sír: bronzkor. Raktárlelet: újkőkor. Éremlelet:
ismeretlen kor. A lelőhely a község délnyugati szélén, a Kardos-ér déli oldalán emelkedő domboldalon helyezkedik el. A 20. században részben kibányászott terület sokáig szemétlerakóként működött, az utóbbi években a területet
rekultiválták, a bányagödör és a szeméttelep maradványait eltüntették. 1911-ben egy itt előkerült, ismeretlen korú érmet adtak át a
Soproni Múzeumnak. Nováki Gyula 1959-ben bronzkori urnát talált a Homokbánya területén, ahonnan egyébként orsógombok és
edénytöredékek is kerültek a múzeumba. A lelőhelyet Nováki Gyula 1955-ben és 1959-ben végzett helyszíni szemléi, valamint Marton
Tibor 2004-es terepbejárása alapján ismerjük. A felszíni fedettség miatt azonban a pontos régészeti érintettséget és kiterjedést nem
lehet megállapítani.
2. lelőhely. Füles-patak kanyarulatától ÉK-re (53302). Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: bronzkor. Leírás: A lelőhely a falutól
északnyugatra, a Kardos-ér északi oldalán, a patak nagy hurokszerű kanyarulatától északra található. A terület jelenleg szántóföldi
művelés alatt áll.
3. lelőhely. ÉNy-i lakóterület-fejlesztés (53303) Telep: újkőkor (DVK). A lelőhely a község északnyugati szélén, a Kardos-ér és a belterület közötti szántóterületen található. A lelőhelyet érinti a Dózsa György utca és a Jókai Mór utca északi végén zajló lakóterületfejlesztés.
4. lelőhely. Homokbányától északra (53304) Felszíni telepnyom: őskor, római kor.Leírás: A lelőhely a Kardos-ér délnyugati oldalán
markánsan emelkedő domboldalon található. A terület mezőgazdasági művelés alatt áll.
5. lelőhely. Homokbányától délre (53305) Felszíni telepnyom: római kor. A lelőhely a Kardos-ér délnyugati oldalán markánsan emelkedő domboldalon található. A terület jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll.
6. lelőhely. Délnyugati faluszél (53307) Felszíni telepnyom: őskor, római kor, középkor. A lelőhely a község délnyugati szélén, a Kardos-értől délre, a patak irányába lejtő domboldalon helyezkedik el. A terület legnagyobb része mezőgazdasági művelés alatt áll, kisebb
része belterületen (Akác utca területén) található.
7. lelőhely. Római katolikus templom (53310) Templom: középkor. Temető: középkor. Felszíni telepnyom: középkor. A
sopronkövesdi templomot 1430-ban említi oklevél, majd 1644-ben is felbukkan a forrásokban, amikor újra katolikus kézbe kerül. Az
1683-as törökdúlást követően 1713-ban a templomot javításra szoruló épületként írják le. A templomi számadások az 1806-os évet
jelölik meg az épület újjáépítésének, majd 1855-ben restaurálták. A Kisboldogasszony templom állapotfelmérő bejárása és a környékét
érintő terepbejárás tanulságai is megerősítették, hogy a középkori templom a mai római katolikus templom környékén, (nem kizárt,
hogy esetleg a helyén) lehetett. Pontosabb információkat azonban csak próbafeltárással, falkutatással lehetne szerezni.
8. lelőhely. Keleti kertalja (55822) Felszíni telepnyom: bronzkor, késő középkor. Kőeszköz: őskor. A lelőhely a községtől keletre, a
Nagylózs felé vezető út déli oldalán található. A terület jelenleg szántóföldi művelés alatt áll.
9. lelőhely. Péter-major (55824) Felszíni telepnyom: őskor. A lelőhely Nagylózsról Péter-major felé vezető út déli oldalán, a majortól
északkeletre, a Bruttor-ér völgyének nyugati oldalán helyezkedik el. A terület jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll. A lelőhelyet
Németh Patrícia 2007-es helyszíni szemléje alapján ismerjük.
10. lelőhely. Keleti kertalja II. (56183) Felszíni telepnyom: újkőkor (lengyeli kultúra), késő középkor. Kőeszköz: őskor. A lelőhely a
községtől keletre, a Nagylózs felé vezető út déli oldalán helyezkedik el. A terület szántóföldi művelés alatt áll. A lelőhelyet Németh
Patrícia 2007-es helyszíni szemléje alapján ismerjük.
11. lelőhely. Keleti kertalja. M9, 2. lelőhely (59533) Felszíni telepnyom: középkor. A lelőhely a községtől délkeletre, a vasút és a Kardos-ér keleti oldalán található. A Kardos-ér irányába enyhén lejtő terület szántóföldi művelés alatt áll. A lelőhelyet Virágos Gábor
2005-ben végzett terepbejárása alapján ismerjük. Polgár Péter ugyanitt 2015-ben régészeti szakfelügyeletet végzett.
12. lelőhely. Pap-tó (63344) Felszíni telepnyom: római kor, középkor. A lelőhely a községtől északra, a vasút keleti oldalán található.
A terület szántóföldi művelés alatt áll.
13. lelőhely. Vízálló (63346) Felszíni telepnyom: középkor. A kifli alakú lelőhely a községtől közvetlenül északra, a 84. sz. főút és a
vasút között, valamint a keleti oldalán található, de egy része átnyúlik a vasút keleti oldalára is. A terület szántóföldi művelés alatt áll.
14. lelőhely. Kertek alatt (63348) Felszíni telepnyom: középkor. A kis kiterjedésű lelőhely a község délkeleti széle és a Kardos-ér
(illetve a vasútvonal) között helyezkedik el. A terület nagyobb része mezőgazdasági művelés alatt áll. Helyrajzi számok: 0194/17, 0197.
15. lelőhely. Rövidek (63350) Felszíni telepnyom: római kor, középkor. Az északnyugat-délkeleti irányban hosszan elnyúló lelőhely a
községtől dél- délkeletre a Kardos-ér és a 84. sz. főút között helyezkedik el. A lelőhelyet átszeli a Sopron-Szombathely vasútvonal. A
terület legnagyobb része szántóföldi művelés alatt áll. A lelőhelyet Stibrányi Máté 2008-ban végzett terepbejárása alapján ismerjük.
16. lelőhely. Keleti kertalja III. (68675). Felszíni telepnyom: késő bronzkor. A lelőhely a belterülettől keletre, a vasútvonal két oldalán
helyezkedik el. A terület a Kardos-ér irányába enyhén lejt. A lelőhely túlnyomó része szántóföldi művelés alatt áll. A lelőhelyet
Stibrányi Máté 2008-ban végzett terepbejárása alapján ismerjük.
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Iskolai élet

Győri Edit igazgató beszámolója

Kedves Olvasók!

Előző jelentkezésem óta is változatos programok és események zajlottak iskolánkban.
A farsang jó hangulatban telt, az alsóban sok
ötletes jelmezt láttunk. A felsősök kis jelenetekkel tették
hangulatosabbá a délutánt. A 8. osztályosok reppelve mutatták be egy iskolai napjukat, a 7. osztályosok pedig tréfás
jelenetben elevenítették meg az iskolai életet, amelyben
többen magukra ismerhettek. Winkler Petra jelenítette
meg a tanárok „gyöngyét”, Papp Dávid tanár bácsi pedig kék hajával, és eminens viselkedésével mulatatta az egybegyűlteket.
Alig múlt a farsang, az iskola már a 24 órás kosármeccs lázában égett. Mindenki gyakorolt és
labdapattogás zengte be az iskolát. Erről egy
tanulónk (Németh Patrik) részletes beszámolóját
olvashatják lejjebb.
Nagy örömmel töltött el, hogy tanulóink végig
jó kedvűen, de ugyanakkor nagyon fegyelmezetten viselkedtek. Jó kedv, egymás segítése, támogatása, elnéző együttműködés volt érezhető az
egész rendezvény ideje alatt. A gyerekek csapata
mellett a tanárok is kitettek magukért, ami üde
színfoltja volt az egész napnak.
Köszönjük azoknak a cégeknek és szülőknek az együttműködését, akik aktív munkájukkal, vagy konkrét adományaikkal segítették a
rendezvény megvalósulását.
A kosár után most javában készülünk a kis elsősök és a jövő ötödik osztályosok fogadására. A leendő első osztályosok szüleinek nyílt
tanítási nappal és tájékoztatóval segítjük a nehéz döntés meghozatalát. Az ovisok, „ovisuli” keretén belül, 3 „tanórán” kóstolhatnak
bele az iskolai életbe. A beiratkozás április 20-21-én lesz 8-19 óráig. Szeretettel várjuk azokat is, akiknek esetleg a tájékoztatóra nem
volt módjuk eljönni.
A nagylózsi diákoknak, illetve szüleiknek még van kis idejük, hogy eldöntsék, melyik intézményben folytatják tovább az általános
iskolát. Nekik egy szórakoztató iskolamegismerő délutánt szervezünk, amelyben játékosan ismerhetik meg az épületet, és diavetítéssel
egybekötött ismertetőt hallhatnak az iskola tanulóitól. Amíg a gyerekek egy kis ismerkedő vetélkedőn vesznek részt a mi 4. osztályosainkkal, addig a szülők az igazgatónőtől hallhatják a fontosabb információkat és személyesen is megismerhetik az itt tanító felsős kollégákat. Reméljük, sokan eljönnek.
Március 15-én az idő is jószívű volt hozzánk és szép napos időben emlékezhettünk a múlt hőseire. A Polgármester úr és a Plébános úr megemlékezése mellett
az iskolások műsora emelte a rendezvény fényét. Köszönjük Kriszta néninek és
János bácsinak, illetve szereplő tanulóinknak.
Németh Patrik: „Pár héttel ezelőtt megrendezésre került iskolánkban a 24 órás
kosár. Felsősök jelentkezését várták és nagyon sok felsős jelentkezett is. 3 fős
csapatot kellett alkotnunk melynek mi magunk adhattunk egyedi, választékos,
vicces nevet. Két nagyobb csapatra lettünk osztva: Kékekre ill. Fehérekre. Mi
személy szerint a kék csapatban voltunk. A meccseket véletlenszerű sorsolás
döntötte el. 24. pénteken reggel 8 órakor kezdődött a 24 órás kosár. Reggel
gyorstalpalót mondtak a 24 órás kosárról és leszögeztünk egy-két elengedhetetlen szabályt is. Miután ez lezajlott, kezdetét vehette a 24
órán át tartó kosárlabdázás. A mi csapatunk az első meccsét a legnehezebb ellenféllel kezdte: A Predatorokkal (Tanári csapat) Délkörül mindenki elmehetett kajálni az ebédlőbe. Ezután folytatódott a játék. Kezdtünk már mind fáradni. Kis erőt adott nekünk a finom
gulyásleves, amit szintén két meccs között ettünk. 9 óra körül kívánságunkra megérkezett a pizza. Mindenki szívesen evett belőle mivel az esti órákban már éhesek voltunk. Aztán jött ez éjfél, nagyon fáradtunk, és ki is dőltünk. Félkómásan mentünk lejátszani mecscseinket. Habár, 1-2 perc után lendületbe jöttünk, de azért a sötét osztályból a fényes tornaterembe bemenni kosarazni elég nehéz
volt. Több nehéz fáradalmas meccs után eljött hamar a reggel. Reggelivel vártak minket a szülők, majd kisebb rakodások után jött az
eredményhirdetés, ahol egyéni illetve csapatosan is megjutalmazták a legjobban teljesítőket. Összegezve az egészet nagyon jó volt.
Semmi rossz nem volt, minden percét élveztem. Ezúton is szeretném/szeretnénk megköszönni azoknak a tanároknak akik vigyáztak
ránk, illetve lebonyolították a szervezést. Reméljük lehet még ilyen élményben részünk. Nagyon élveztük!”
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S ha rövid időre is, de valóban megérezhettük a tavaszi napsugarak melegét, az
enyhe szellő simogatását. Már nagyon vártuk, hogy lekerüljenek rólunk a téli
ruhadarabok, kicsit kevesebbet bajlódjunk az öltözködéssel, vetkőzéssel. Az óvodás gyermeknek nagy megmérettetés az öltözködés. A mai rohanó világban nagyon sokszor előfordul, hogy otthon
nincs idő reggelente arra, hogy kivárjuk gyermekeink önálló próbálkozásait. Gyorsan felöltöztetjük őket, hogy minél hamarabb odaérhessünk az óvodába, iskolába, munkahelyre. Aztán délután hazaérünk, és ugyanúgy nincs sok időnk erre, hisz főzni kell, tanulni
kell…stb. Ugye ismerős? Ugyanakkor elvárjuk egy bizonyos életkorra, hogy tudjon öltözni – vetkőzni. Az önállóságra nevelés egyik
nagyon fontos mozzanata, amikor hagyjuk egyedül próbálkozni. Ebben az egyszerűnek tűnő mindennapi tevékenységben rengeteg
tanulni való akad. Először is meg kell ismernie saját ruhadarabjait. A 2,5 -3 éves gyermektől ezt még nem várhatjuk el, a nagyobbaknak viszont már ki kell tudni választani a sajátját. Aztán ha már megvannak a ruhák, nagyon fontos, hogy az öltözködés helyes
sorrendjére megtanítsuk a gyermekeket. Nagyon gyakori, hogy a kabátot, sapkát, kesztyűt már felvette, de a cipő még nincs a lábán.
S aztán egyszer csak rájön, hogy így felöltözve szinte már mozogni sem tud, úgyhogy valami nem egészen stimmel. Egy másik nem
egyszerű mozzanata az öltözködésnek, amikor a pulóver, kabát ujjába bele kell bújni. Ezt a kicsik még önállóan nem tudhatják, ebben segítenünk kell, nagycsoportban viszont ez már elvárt feladat. A nadrág felvételénél előfordul, hogy mindkét láb ugyanabba a
nadrágszárba kerül. Azt is meg kell tanulniuk, hogy az egyik lábnak az egyik, a másik lábnak a másik szárban a helye. A kicsik még
nagyon sokszor fordítva veszik fel a nadrágot, de a nagyobbak ügyesen meg tudják figyelni, hogy hol a biléta, hogy kell tartaniuk
belebújáskor. A páros ruhadaraboknál az összepárosítás szintén egy komoly feladat. Meg kell figyelni, hogy egyforma-e, párban vane, melyik kesztyű melyik kézre, melyik cipő melyik lábra való. Gyakran kell a „kacsalábakat” megfordítani. Az ötujjas kesztyűk felvétele még a felnőtteket is próbára tette a téli időszakban. A gyerekek görcsösen szorított ujjaira nekünk sem volt egyszerű felhúzni a
kesztyűt. De mi minden próbálkozásnak örülünk, és hagyjuk, hogy kísérletezzenek, egy-egy feladat megoldásának többször is nekifussanak. Láthatjuk, hogy ebben a tevékenységben összehasonlítanak, megkülönböztetnek, matematikai tartalmú tapasztalatokat
gyűjtenek, fejlődik testtudatuk, testsémájuk, finom motorikájuk. Van, és kell is, hogy legyen időnk türelemmel kivárni, míg sikerül
egy-egy mozzanat, és együtt örülünk, dicsérjük őket érte. Nyilván, hogy nem egyforma szinten és ritmusban tevékenykednek, de ez
természetes. Az a fontos, hogy mint minden másban, ebben is önmagukhoz képest fejlődjenek. S ha ezt biztosítjuk gyermekeinknek
az óvodai mindennapok során, akkor az önállótlanabbak is sikereket könyvelhetnek el egy idő után. A csoportok rugalmas napirendje- melyben tágabb időkeretet szánunk valamennyi gondozási feladatra- ezt elősegítheti. S most, hogy így tavaszelőn az öltözésvetkőzés nehéz időszakán túl vagyunk, még több időt töltünk a szabadban, friss levegőn. Nálunk is, mint mindenütt, megkezdődtek
a tavaszi munkák az udvaron. Veteményezünk, kertet gondozunk, palántázunk. A következő lapszámban beszámolunk eseményeinkről, programjainkról.

Az összeszokott kis csapatnak jól telnek a hétköznapjai és az ünnepnapjai
egyaránt. Nagyon várjuk már a tavaszt, hogy többet lehessünk a friss levegőn és a gyerekek szabadon élvezhessék a mozgás örömét és a szabad levegő jótékony hatásait.
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Bölcsődei élet

„Itt a farsang áll a bál…” Volt is nálunk nagy
farsangi mulatság, lufi és tánc majd közös fánksütés, amiben a gyerekek is részt vettek. A bölcsődés
korú gyerekek is nagyon élvezték, hogy jelmezbe
bújhattak és érdeklődve figyelték egymás jelmezét
is sokan meg is irigyelték a két kis „Cowboy”
játék pisztolyát :-) De a szavak helyett beszéljenek a képek.

Óvodai élet

Fülöpné Hidegh Csilla

Kottrik Gabriella

Természet

Téltemető-túra
Előbújt a téltemető.
Mi kell egy jobb naphoz? Mondjuk részt venni
a sopronkövesdiekkel egy Téltemető-túrán!
A kora tavaszi napfény az erdőbe csalogatott természetimádó, soproni barátaimmal. Így, hát csatlakoztunk egy csodás társasághoz.
Úgy ahogy kell, voltak kutyák, gyerekek is.
Minden nagyon jó volt! Adott volt a szép, tiszta környezet, a közvetlen barátságos emberek, a kilátás, a remek idő, s a profi túravezetés. Mint kiderült, nem is annyira megszokottan, a helyi polgármester vezette a túrát. S láthatóan képben van helyileg, lelkesen
beszélte el múltját, s jelenét Sopronkövesd általunk bejárt részének. Sok-sok új információval színesítette túránkat. Így hát megcsodáltuk a Szentháromság szobrot,- végig sétáltunk a Füles patak
partján, - a fahídon, - a Szent Donát szobrot sem hagytuk ki, s
fent az Agg-hegyen további érdekes látnivaló várt, a szőlőhegyi
kápolna. Valószínűleg még a XVIII. század elején épült. Eredetileg
Szent Donátnak, a szőlőtermelők és gazdálkodók védőszentjének
tiszteletére volt szentelve. Majd a látvány a sok-sok téltemető virággal a parkerdőben,, meseszép, plusz ráadásként a szalonnasütés!
Igen vidámra, jó hangulatúra sikeredett túránk volt, szerintetek
is?!
No és még a Kottrik Zoltán helyi lakos szépséges alkotásai és az
erdő különböző pontjain előugró szobrok! Mind-mind szemet
gyönyörködtető! Tudjátok Ti sopronkövesdiek, hogy el vagytok
kényeztetve!?
Köszönöm, hogy köztetek lehettem, hogy láthattam, hallhattam,
amint ízes szóval, vidáman köszöntitek egymást, s a közétek jövőket. Jó volt látni, hogy törődtök egymással. Maradjon ez mindig
így! Örülök, hogy együtt bejártuk, s megmutathattátok kincseitek.
Egyértelműen látszik a szépre, a jóra való törekvés.
Köszönöm a kedvességetek, a mosolyotok! Érzem, találkozunk
még…
Tóth Anna
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Agghegyi sétánk második állomásaként vessünk egy pillantást a hegy „gyümölcsére és levére”, azaz a szőlőre és a szőlőből
készült borra. Tudjuk, hogy az „Agh Hegy” már az 1600-as évek elején is szőlőtermő vidék volt. Nem véletlen, hogy Kövesd 1642ben készült pecsétjére is a szőlőhöz hasonló bogyós termésű, leveles növény képét vésték a zuhanórácsos kapuval ellátott ormos
torony mellé, amely szimbolikát az 1990-es években készült községi címer is felújított. A szőlő fontos szerepet játszott a falusi ember életében, hiszen a gazdák tekintélyét nemcsak a földek nagysága és példás művelése, hanem a szőlő minősége és rendben tartása is öregbítette. Régente elképzelhetetlen volt, sőt, sértés számba ment, ha a házhoz beállított vendéget nem a saját termésű borral
és pálinkával, és nem a gazdaasszony sütötte süteménnyel kínálták. Ha nem volt szőlője a gazdának, akkor megengedett volt, hogy
a fogadóból vagy a kocsmából hozattak bort a vendég tiszteletére.
Néhány leírás van, amely általánosságban megemlékezik a kövesdi hegyen termett szőlőről és borról. Egy 1799-ben megjelent ország leírásban Kövesdről többek között azt olvashatjuk, hogy „ határja jó, szőleje kedves asztali bort terem, erdeje fogyó félben van, és juhokkal bővelkednek.”(Vály András: Magyar Országnak leírása. II. Buda, 1799. 448.) Fényes Elek 1851-es szótárában
már azt írta, „Földje termékeny; bora jó; erdeje többnyire tölgy.”(Magyarország geographiai szótára. I. Pest, 1851. 270.) Sajnos nem
tudjuk, milyen fajtájú volt a híres kövesdi szőlő. Az 1880-as években pusztító filoxérajárvány következtében ezek a szőlők is tönkrementek, és ki kellett irtani őket. Az XX. század első évtizedeiben sikerült újra szőlővel betelepíteni az Agghegyet, de ekkor már
ellenálló, úgynevezett direkttermő fajtákat honosítottak meg, mint például az Otelló és a Nova. Jóna István kántortanító 1935-ös
szociográfiájában azt írja, hogy ezek a szőlők bőtermőek, „de boruknak különleges íze miatt el nem adhatók. Bármennyi terem,
mind elfogyasztják.”
Kelemen Dávid
Április: Ebben a hónapban érkezik vissza az Afrikában telelő madaraink nagy része, és
azonnal elkezdenek fészket építeni. E szeszélyes évszakban két madárfaj fotózásához, megfigyeléséhez szeretnék tanácsot adni.
A könnyebben megtalálható „európai papagájjal”, a gyurgyalaggal kezdeném. Ez egy nagyjából galamb méretű, színes tollazatú, kevésbé félős, könnyen felismerhető madár, ami jellegzetes hangon énekel. Meredek homokos partfalba, üregbe építi fészkét, úgynevezett madártelepekben él. Rovarokkal táplálkozik, melyeket röptében kap el. Ha leszúrunk egy ágat
a földbe, ezen megpihen, fullánkos eledelét az ághoz ütve bénítja meg, eközben könnyen
megfigyelhetjük, fotózhatjuk.
Kezdő fotósoknak, madármegfigyelőknek, tökéletes téma ez a színes madár, mely áprilistól augusztus végéig él nálunk. Környékünkön a volt Homokluk partfalában költ 4-5 pár, de aki utazna egy keveset, Röjtökmuzsaj mellett szívesen mutatok egy helyet,
ahol több száz madár költ minden évben.
Másik témám erre a hónapra a citromsármány. Cinege méretű több színárnyalatban létező,
énekes madár ami egész évben hazánkban van. Madárlesemnél több pár is költött, a kihelyezett odúkban. Jelenleg 29 madárfajt figyeltem itt meg, a verébtől egészen az egerészölyvig.
Ha valaki kedvet kapott a madarak megfigyeléséhez, megbeszélés után bárkit szívesen kiviszek és beülhet a madárlesbe, ami tavasztól őszig itatóval, és fürdőhelyként üzemel, télen
pedig etetéssel csalogatja a madarakat, őzeket.
Május: Ebben a hónapban legjobb téma az őzgida. Az Agghegyen is élő suták ilyenkor hozzák világra, 1 vagy 2 gidájukat. Napközben megbújnak a repce és a búza takarásában, de kora
hajnalban, és naplemente előtt kis szerencsével és türelemmel, csendben várakozva előbújhatnak. Ha valahol őzgidát találnánk, ne simogassuk, nyúljunk hozzá, valószínűleg az anyja azt
várja, hogy elmenjünk onnan. Ha messzebbről vettük észre,
szembeszélben egyenesen haladva akár 50 méterre is megközelíthetjük őket.

Horváth Zsolt
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Természet

Az Agghegy története

Egyházi élet

Az egyházközség aktuális programjai

Köszöntjük Hanis Petra hitoktatót

A húsvéti ünnepekre való lelki készülődés fő
pontja a nagyböjti lelkigyakorlat, melyet
Ferling György nagylózsi plébános atya tart
2017. április 6-7-8-án. A húsvéti ünnepre való
fizikai készülés a plébánia és templom épületének és környezetének tavaszi takarítását jelenti. A környezet szépítése, és az időszaki karbantartási munkák elvégzése azért is fontos, mert április 22
-én, szombaton lesz templomunkban a nagycenki és
sopronkövesdi fiatalok bérmálása, melyre dr. Veres András püspök atyát várjuk.
2017. május 20-án, szombaton a Sopronkövesdi Karitász
Csoport szervezésében bál lesz a Fehér Csárdában.

2017. június 18-án, vasárnap tartandó úrnapi szentmisére
és körmenetre várjuk a segítő kezeket a sátrak állításához,
és fogadjuk a virágokat a sátrak és a templom díszítéséhez.

2017. június 19-24. között hittantábort szervezünk, június
25-én vasárnap pedig a kápolna búcsúját tartjuk.

2017. július 2-án, vasárnap a sopronkövesdi származású
Maráz Sándor c. prépost, bősárkányi esperes-plébános
atyát köszöntjük gyémántmiséje keretében.

Az egyes programokról részletes információ a templom
hirdetőtábláján lesz olvasható.
Szeretettel várunk mindenkit az ünnepi alkalmakra!


dr. Barkó Péter
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2016. szeptember 1-jétől új hitoktatót
köszönthetünk községünkben, aki az
óvodában és az általános iskolában tanítja a gyermekeknek a katolikus hittant.
- Kedves Petra, honnan érkeztél közénk?
- Sopronban születtem, Szakonyban élek
családommal. A győri Széchenyi István
Egyetemen zenetanár-kamaraművész
szakon végeztem, jelenleg pedig a Győri
Hittudományi Főiskola hittanárnevelőtanár mesterszakán tanulok. 2016. szeptemberétől - Ölbei
Lászlóné Marika néni, korábbi hitoktató nyugdíjba vonulását
követően – kaptam felkérést a lövői és a sopronkövesdi általános iskolában és óvodákban a katolikus hittan órák tartására. A
hittantanári állás mellett 4 falu kántoraként dolgozom és vezetem a Szakonyi Gyermekkórust.
- Ezt nevezik a szakma és a hobbi szerencsés találkozásának.
- Igen, nagyon szeretem a gyerekeket, szeretek velük foglalkozni. A Szakonyi Gyermekkórussal már több koncertünk is volt,
a sopronkövesdi templomban is felléptünk. Az ártatlan gyermekhangok mindig megindítják és érzelmileg teljesen feltöltik a
közönséget.
- Milyen terveid vannak?
- Az iskolai oktatás biztosította kereteken túl igyekszem bekapcsolódni a hittanos és ministráns gyermekek vallási nevelésébe:
októberben, a Szűzanya havában a plébánián termésekből rózsafüzéreket, novemberben Szent Márton ünnepén pedig egy
vidám délután lámpásokat készítettünk. A Szent Márton napi
családi délutánunk nagyon jól sikerült, a gyermekek ügyesek és
lelkesek voltak, és a szülők is aktívan kivették részüket, nemcsak a lámpások készítésében, hanem az uzsonna szervírozásában is. Június utolsó hetében hittantábort szervezünk a környékbeli
gyermekeknek, amelynek egyik eseménye – épp a Szent László emlékév
alkalmából – a június 25-ei, a Szt.
László kápolnánál tartandó programok. Scheffer Imre kántorral tervezzük a sopronkövesdi gyermekkórus
indítását is. Szeretném, ha a gyermekek olyan programokon vennének
részt, ahol a szülők biztonságban
tudják őket, a gyermekek jól érzik
magukat és közelebb kerülnek egymáshoz, és egyházunkhoz.
- Köszönöm, a sopronkövesdiek nevében sok sikert, kitartást és a Jóisten áldást kérjük munkádra!

Horváth Zoli bácsi padján

Közkívánatra belelapozunk „A majdnem elfeledett gyalogösvény” c. könyvbe

Június 24-én Zoli bácsi személyesen fog felolvasni könyvéből a Sopronkövesdi Alkotóházban. A Sopronkövesdet
érintő fejezet ismét nyomtatásba került, ez a kiadvány is megvásárolható lesz.

Húsvét
Az iskolában húsvét múltán úgy játszottunk, hogy a festett tojásokba réz húszfillérest dobtunk. Nekem nem volt színes tojásom, de
volt hatvan fillérem. Sajnos egész vagyonom elnyerték, mert nem tudtam a tojásba élével belevágni a rézpénzt úgy, hogy az a tojásban bent is maradjon. Illetve volt amikor nyertem húsz-húsz fillért és pár tojást fel is faltam mérgemben, de mivel nem bírtam
abbahagyni a játékot, végül is vesztettem. A tojást és a húsz fillért csak akkor birtokoltam, ha az érme abból nem esett ki. Szinte
rabja lettem ennek a játéknak. Nagyon lesújtott a veszteség. Már mióta gyűjtögettem egy bokszos dobozba a filléreket! Voltak két
filléresek is, azok alumínium pénzek voltak. Értékesek. Mondta apám, ha valaki alátétnek használja (mert lukas volt), azt bebörtönzik. A bokszos dobozt a hazafelé vezető úton az erdőben, egy nagy akácfa tövében tartottam. Most sajnos a kassza üresen került
a rejtekhelyre.
Otthon festettem három tojást. Nem tyúktojást, mert annak gyenge a héja. A gyöngy tyúkénak erős, akár a vas! Anyám kérdezte,
nem sokallom a három tojást tízóraira? Mondtam: ezek kisebbek a tyúk tojásnál. Mindent nem kötöttem az orrára. Reggel korábban indultam suliba. Még csodálkoztak is, hogy a húsvéti szünidő után mennyire vonzott az iskola. Vittem az üres kasszát is.
Kérdeztem a fiúkat, dobunk-e tojásba. Benne voltak a játékban. A pénzérméknek nem tetszett a gyöngytyúk tojás, a fiúk is mérgelődtek, én viszont nem. Mire hazaindultam volt egy forint húsz fillérem! Azt ígérték, hazafelé kirabolnak és megvernek. Ettől valófélelmemben, gondoltam bemegyek a boltba, felét elköltöm. Még akkor is marad annyi, amennyi előzőleg volt. A boltban körül
néztem, meg akadt a szemem apró pici üvegeken, különböző színükkel szinte meg bűvöltek, mint méheket a virág. Kérdeztem, mi
van azokban. Azt mondta a Rajkovics bácsi, hogy az a legfinomabb aroma, harminc fillér darabja. Vettem kettőt, egy narancs likőr
és egy kávé likőr aromát. Az útvonalat megváltoztattam. Az erdész házhoz tudtam több utat is, ami odavezetett. Alig vártam, hogy
elhagyjam a falut, hogy a legfinomabb aromát meg kóstolhassam. A dugó viszont feladta a leckét, sehogy sem akarta, hogy az aromához férjek. Végül a ceruzámmal belenyomtam a dugót. Micsoda illat! Kezdtem bánni, hogy nem vettem négyet. De amikor
megkóstoltam, keserűképet vághattam, mert, hát az az íz, szörnyű volt. Szidtam azt is, aki meggyártotta, a boltost is, aki azt mondta, hogy a legfinomabb aroma, az osztálytársaimat is, mert meg félemlítettek, mert, ha nem teszik ezt velem, akkor most egy forint
húsz fillérem lenne. A nyári szünetben, majd kellene nekik „tökös veréb”. Váljak azzá, ha egyet is adok! Szomorúan ballagtam
tovább, dombnak felfelé az akácerdő szélén, kora délután éhesen, szomjasan. Hátamat húzta a hátizsák, melyben könyveim lapulva
gyűrődtek, füzeteim megnövesztették a szamárfüleket. Az erdőnek ezen az oldalán nem volt út és északi fekvésű volt. Még mindig
találtam hófoltokat a mélyebb helyeken. Tetejét megkapartam és a tisztább hóból bekaptam egy pofával, majd ahogy olvadt, ki is
köptem, de az aroma íze nagyon ragaszkodott hozzám. Odaértem egy mély árokhoz, ahol egy róka család épített, illetve vájt egy
rókavárat. Az aromákat a rókalukakba csepegtettem, hadd tudják meg azok is, hogy „hány nyolc kalács”. Otthon ebéd után kissé
szűnt a „finom aroma” íze, és másnapra már kikopott belőlem. Sok-sok gyerekes csínytevéssel teltek múltak a hetek, s olyan érzésem volt, mintha kezdtem volna megkomolyodni. Ezt abból mértem fel, hogy apám már egyedül is kiengedett a mezőre, ha kellett
egy süldő nyúl. Elmondta, legkorábban az anyanyulak, majd a süldők, végül a kannyulak jönnek elő. És, hogy nem kell elkapkodni a dolgot, idegen előtt nem kell mutatkozni és nem kell senkinek dicsekedni. Ez a parancs számomra szent volt és sérthetetlen.

„Május volt akkor, távoli, érintetlen május
künn a határban és benn a szívünkben.
De erre akkor nem gondoltunk,csak
éreztük, mert fiatalok voltunk nagyon
– hét-nyolcévesek talán –, amikor még
mienk volt minden...”
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Múltidéző

Kelemen Dávid rovata
A Múltidéző előző számának folytatásaként ezúttal a Sopronkövesd történetében jelentős, vagy éppenséggel érdekesnek mondható márciusi, áprilisi és májusi eseményekből állítottunk össze egy csokorra valót.


























Az 1651. május 14-én készült egyházlátogatási jegyzőkönyv mezővárosnak (oppidum) nevezi Kövesdet, amelyet egyébként
faluként tartottak számon. Ezen kívül csak az 1663-as jegyzőkönyv használja a mezőváros kifejezést.
1671. április 30-án a Wesselényi-összeesküvésben való részvétele miatt fő- és jószágvesztésre ítélték Nádasdy Ferencet, és birtokai (Sárvár és a hozzátartozó Alsó- és Felsővidék, köztük Kövesd is) a királyi kincstárra szálltak.
1715. május 26-án hunyt el Graczol János 100 éves korában („Anno Centesimo aetatis”).
1754. április 28-án született Széplakon gróf Széchényi Ferenc, az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Múzeum
megalapítója, Kövesd földesura, egyúttal a helyi templom építtetője. († Bécs, 1820)
1799. március 19-én keresztelték meg Kövesden Csigó Ferencet, a későbbi Csigó Ferenc Quirin ferences szerzetest, teológiai
tanárt, aki az 1840-es és ’50-es években a sümegi ferences rendház házfőnöke volt. († Sümeg, 1861)
1840. május 27-én áldotta meg a ma is használatos temetőt Szalay József széplaki kerületi esperes. Ezt megelőzően nagyjából a
mai óvoda helyén volt a falu temetője. Érdekesség, hogy ennek megáldására is áprilisban került sor, 1776. április 8-án.
1842. május 6-án Széchényi Lajos kövesdi birtokán nagy tűz pusztított, melynek következtében 19 lakóház a lángok martalékává vált.
1854. március 22-én született Kövesden Németh Gábor, aki 1889-től 1932-ig, haláláig himodi plébános volt.
1862. március 21-én nevezték ki helyi iskolamesternek Androvics Mihályt, a korábbi (csáford)jánosfai tanítót. Androvics 1867
tavaszági szolgált falunkban. Ő vezette be a Balázs-járás szokását, amelyet az 1920-as években még ismertek.
1916 májusától, ideiglenesen már működött Sopronkövesden úgynevezett „napközi otthonnal kapcsolatos gyermekmenedékház”, Eitler Erzsébet okleveles kisdedóvónő vezetésével.
Helyi feljegyzések szerint 1919 áprilisában akkora vihar volt Sopronkövesden, hogy a nagy szél nemcsak a templomtorony
keresztjét ingatta meg, hanem Szent Ferenc szobrát is ledöntötte. (Ez a szobor a plébánia közelében állt, és nem azonos a mai
Szent Ferenc-szoborral.)
1925. április 17-én született Sopronkövesden Mentes József, színész, 1965-től Jászai Mari-díjas, 1985-től Érdemes Művész. (†
Szeged, 1996)
1944. március 12-én tartotta alakuló ülését a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testületének (KALOT) helyi
csoportja, a sopronkövesdi Katolikus Agrárifjúsági Legény Egyesület.
1945. március 30-án, nagypéntek napján érte el a front a községet, és kisebb harcok következtében másnap el is vonult.
Március 30-án tizenegy magyar honvéd veszítette életét a fülesi határ közelében. Az emlékezetükre készített emlékművet
1992. május 31-én avatták fel.

Németh Gábor 1876-ban
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gróf Széchényi Ferenc

Iváncsicsné Horváth Krisztina
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Kövirózsa

Egyesületünk 72 fővel köszöntötte az idei évet és március elején még 3 fő kérte felvételét
tagjaink sorába. Népdalkörünkben és citerásaink között szeretnének munkálkodni, tanulni.
Üdvözöljük őket közöttünk!
A farsangi időszakban már megmérettették magukat fiatal énekeseink, citerásaink megyei,
illetve országos népdaléneklési, népzenei versenyeken, ahol szép eredményeket értek el.
Gratulálunk nekik és büszkék vagyunk rájuk! További versenyekre készülnek még a tavaszi
hónapokban, melyekhez újabb sikereket kívánunk!
A helyi rendezvényeken is aktívak tagjaink. Jó a kapcsolatunk a Sopronkövesdi Nyugdíjas Egyesülettel,
felnőtt táncosaink szívesen vettek részt farsangi báljukon, továbbá Cifraszűr tánccsoportunk tagjai táncházat tartottak az Alkotóház falai közt, nagy érdeklődés mellett.
Március végén részt vettünk a hősök napi megemlékezésen és készülünk a II. Citeratalálkozóra is Fertőszentmiklósra, ahova április
végére kaptunk meghívást.
Egyesületünk nagyműsorát május 20 – án, szombaton délután 4 órától tervezzük megtartani a csárdaszínben. Vendéglátónknak
köszönjük a helyszínt, melyet egész évben rendelkezésünkre bocsájt próbáink, rendezvényeink, összejöveteleink megtartásához!
A kövesdi pünkösdi rendezvényről sem maradunk távol – csoportjaink itt is egy vegyes műsort adnak az érdeklődő közönségnek.
Gyermekeink idén sem maradnak táborok nélkül! Júliusban tervezzük a napközis citeratábort, valamint a „nagytábor”is megrendezésre kerül augusztus hónapban, tervezetten Balatonalmádiban. Az érdeklődők szüleinek Horváth Krisztina nyújt majd felvilágosítást ezen ügyekben.
Hímzőkörünk 2017 – ben lukhímzéses munkákkal foglalkozik, rendelkezésükre áll néhány minta. Ez már egy későbbi stílus, s
remélhetőleg a nagymamák hagyatékában mások is találnak egy – egy darabot. Ezeket az esetlegesen fellelt darabokat szívesen
kölcsönöznék tagjaink tanulmányozás, tovább örökítés céljából! Gondoljanak ránk és keressék ez ügyben Szalainé Rózsa Katicát!
Köszönjük!
Táncosaink is meglévő csoportjainkban folytatják munkájukat:
Az iskola 1 – 3, illetve 5 – 7 osztályos tanulói Szigetköz, Mezőföld polgári és ugrós táncaival ügyesednek, valamint Imregi karikázót és Zoboraljai lakodalmast tanulnak. A felnőttek felcsíki, mezőségi, kalotaszegi táncokat sajátítanak el, valamint a korábbi repertoárjukban szereplő táncaikat is szinten tartják.
Tagjainknak jó munkát, eredményes felkészülést, örömteli fellépéseket kívánok, Önöknek pedig jó szórakozást programjainkon,
melyekre szeretettel várunk mindenkit! Jó egészséget kívánva:

Praktika

Az elmúlt évben – Krumpach Erzsébet „A bőség kertje – Konyhakert ásás, kapálás” nélkül című könyve inspirálására
– kipróbáltam a krumpli termesztését szalma alatt. Tudom, hogy most két gondolat mindenkiben megfogalmazódott.
Az egyik: EZ NEM AZ A ROVAT Zsuzsa! A másik: MICSODA BUTASÁG!
Nos, nem szeretném Kazinczy Péter szerkesztőtársam kenyerét elvenni, viszont a tapasztalatok azt mutatják, hogy
kevesen ismerik ezt a módszert, aki hallott róla, az sem hiszi el, hogy működhet.
Az ember, ha lehetősége van rá szívesen választja a könnyebbik utat. Én sem vagyok kivétel… Mivel folyamatosan
időhiányban szenvedek, örömmel próbálok ki minden olyan új dolgot ami kevesebb munkával jár és ugyanolyan
eredményt érhetek el vele mint több munkával. Mellesleg ki akar annyit kapálni...?
Íme a „praktika”: A burgonyát a föld felszínére tesszük, egymástól körülbelül 25 – 30 cm távolságra, beszórjuk fahamuval és legalább
40 cm vastag szalmaréteggel betakarjuk. Én jól megöntöztem vetéskor, aztán még összesen kb. kétszer. Ha időközben burgonyabogarat fedezünk fel rajta csak szórjuk le ismét fahamuval. A betakarítás szintén gyors és energiatakarékos: egyszerűen egy vasvillával félrehúzzuk a szalmát és összeszedjük a burgonyát! Természetesen minden hozzánk látogató barátunk hitetlenkedve nézte a szalmát a
veteményesben, és jó barátok lévén nem mondták ki amit gondoltak rólam. De végül az eredmény magáért beszélt!
Hála Istennek a természet tette a dolgát, nekem csak vetnem és betakarítanom kellett!

Beszédes örökségünk

Nagyon szeretjük a szamócát, szerencsére rengeteg tő volt a kertben, amikor ideköltöztünk.
Nagyon sok időt töltöttem köztük, ugye kapálni, gyomlálni, az indákat leszedni, az érett epret
leszedni, a csigákat távol tartani rengeteg munka. Mindezt folyton hajolgatva végezni igen
fájdalmas! Na nálam ennek vége! Nyár végén több mint száz tő szamóca költözött ládákba,
szépen egymás fölé. A telet átvészelték, bízom benne, hogy a krumpli termesztéshez hasonló
sikerről számolhatok be hamarosan!
Tóth Zsuzsanna rovata

Szokatlan szokásaink – „Növénykód”
Növények a legtöbb népszokáshoz tartoznak. Különösen az olyan jelentős ünnepek
közelében, mint a karácsony vagy a húsvét, találunk nagyon erősen szimbolikus növényeket: fenyőfát, szentelt barkaágat. Mit jelentett eredetileg a növények használata egy-egy ünnephez kapcsolódóan? Milyen „növénykód” fedezhető fel a háttérben?
A hagyományos paraszti gondolkodás számára a környezetében megtalálható növények vagy hasznosak vagy károsak, esetleg közömbösek voltak. A növények díszként való használata viszonylag új keletű jelenség. Minden ma is ismert szokásban megjelenő
növény eredetileg gyakorlati célt szolgált, talán ma már ismeretlen jelentést hordozott. A rengeteg példa közül itt most egyet mutatok be, a búzáét.
December 13-án manapság is ültetünk termésjósló lucabúzát. Ha belegondolunk, ez a mag lehetne bármilyen, gyorsan kicsírázó
mag, azonban a szokás eredeti jelentésében a búza maga az élet. A búzalisztből készült kenyér a paraszti konyha alapeleme, a búzatermés nagysága egykor tehát nem csak jelképesen jelentette az életet, a család fennmaradását. A kihajtott lucabúza a karácsonyi
asztalra került, frissen sütött kenyérrel együtt. Szenteste az asztal alá különböző terményeket tettek, a szoba földjére pedig szalmát,
vagyis a learatott búza szárát. A szalma itt az elhasznált időt, a múltat, az év során felgyűlt és kidobandó dolgokat jelképezte. Tehát
karácsonyeste a búzanövény minden növekedési fázisában egyszerre van jelen: friss hajtás, termés és elhalt szár formájában is.
A búzaszalma a farsangi szokásokban is nagy szerepet kap. A farsangi szokások egyik alapeleme a múlt lezárása, a tavasz, az új év
előkészítése. A különböző, szalmával tömött bábok az elhalt vegetáció, a tél lezárásának jelképei, ezek a farsangon túl még virágvasárnap is megjelenhetnek, például a kiszehajtás szokásában. Legközelebb a szalma az aratáskor készített aratókoszorúban jelenik
meg, amikor pedig a búza életköre bezárul, illetve újraindul…
A népszokásokban megjelenő növényeknek mágikus erőt is tulajdonítottak. A már említett karácsonyi szalma az állatokat őrizte
meg a rontástól. Katolikus vidékeken a már kihajtott vetéshez Márk napján, április 25-én menetben vonultak bizonyos határrészhez, hogy megáldják a sarjakat. Az ekkor hazavitt növényleveket, fiatal hajtásokat kenyérbe sütötték. Ebben a gesztusban ismét
tetten érhető a búza kétféle alakja, vagyis a teljességre való törekvés.
A „növénykód” jelentésének mélyebb tanulmányozásához Verebélyi Kincső: Növények a magyar népszokásokban című tanulmányát ajánlom, mely e cikk megírásához is alapul szolgált.
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Így áprilisban bizonyára már mindenkinek eszébe jutott hogy
mit is készít családjának a húsvéti lakomára! A szokásos sonka, főtt tojás, kalács és egyéb mellé, én most egy könnyen
elkészíthető sütemény recepttel készültem önöknek, aminek
minden gyermek/unoka garantáltan örülni fog!
Kókuszos nutellás nyuszi fészek
Hozzávalók:
1 tubus sűrített tej
1 tojásfehérje
1 vaníliás cukor
2 csipet só
2 csésze kókuszreszelék
1,5 csésze cukor
Nutella
M&M csoki drazsé, vagy tojáscukor
Elkészítés:
Egy nagy tálban keverjük össze a sűrített tejet, a felvert tojásfehérjét, a vaníliás cukrot, és a sót, majd adjuk hozzá a kókuszt. Az
egész masszát alaposan keverjük el. A massza keménysége olyan kell legyen, amit kanállal szaggatni lehet, és formatartó. A sütőpapírral bélelt tepsibe tegyünk kanállal kiszaggatott kis kupacokat, majd mindegyik közepén az ujjunkkal alakítsunk ki mélyedést (ez
lesz a fészek). Melegítsük elő a sütőt 170 Celsius fokra. Süssük készre a kis fészkeket, kb. 15-20 perc alatt. Akkor jó, mikor már
aranybarna színű. Miután kivettük a sütőből, a kis mélyedéseket még egyszer meg kell nyomkodni, hogy akkor is ott legyenek,
mikor kihűlt a süti. Akkor vegyük le a fészkeket a sütőpapírról,
mikor már félig, vagy teljesen kihűltek. A már kihűlt fészkeket
töltsük fel Nutellával, és kis csoki drazséval, vagy tojáscukorral.
Érdemes 1-2 nappal a fogyasztás előtt elkészíteni a sütit, hogy
legyen ideje megpuhulni kicsit.
Még egy szuper ötlettel is kedveskednék Önöknek!
Bizonyára mindenkinek van otthon egy jól bevált torta receptje
amit a család bármikor szívesen fogyaszt!
Ezt a receptet is elő lehet venni akár húsvétkor is, és készíteni
belőle egy szuper nyuszi tortát, aminek elkészítését a lenti kép
illusztrálja! Nem túl bonyolult, bármilyen ízben elkészíthető és a
siker garantált!
Jó munkát, vidám sütögetést kívánok!
Kollár-Pölöskei Ivett
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Kövesdi kulinária

Kedves olvasó!

Kertész

A gyöngyvirág (Convallaria majalis) a spárgafélék (Asparagaceae) családjába, tartozó Convallaria nemzetség egyetlen faja. Európában és Ázsia mérsékelt éghajlatú tájain őshonos, elsősorban a nyirkos termőhelyeket kedveli, ahol a
róla elnevezett gyöngyvirágos tölgyesekben fordul elő. Szinte bárhol megél, még a nagyon meszes talajokon is tenyészik.
15-25 cm nagyságú, egyenes, felálló szárú növény. Virágai fehérek, harang alakúak, illatosak. Termése eleinte zöld, majd éretten
piros, gömbölyű bogyó, mely mérgező! A madarak termését lecsipegetve rendszerint emésztetlenül ki is ürítik, biztosítva ezzel a
növény szaporodását. Tarack szerű gyöktörzse segítségével terjed a talajban. A rhizómán kifejlődő rügyek első két évben csak
lomblevelet fejlesztenek, csupán három éves korukban lesznek képesek virágot hozni. Virágzási ideje április vége, május-június,
amit az évjárat és a földrajzi elhelyezkedés befolyásol. Hazánkban a Mecsek déli lejtőin nyílik legkorábban.
A néphit Szűz Mária Krisztus megfeszítésénél elejtett könnyeinek tartja, amelyek átváltoztak a gyöngyvirág kis fehér harangjaivá.
Úgy tartották, ha a leány az arcát harmatos gyöngyvirággal bekeni, úgy az üde lesz, szeme egészséges marad, ennek folytán bőrápolóként arckenőcshöz, mosdóvízhez keverték, vagy kipréselt levével homályos szemeket tisztítottak. Fejfájásra, szédülésre, melankóliára tüsszentőpor alakban ajánlották, míg széngázmérgezéskor a levendula és a gyöngyvirág ecetes kivonatával dörzsölték a beteget.
A növény bármely részének fogyasztása mérgező: szívglikozidjai (pl.: convallatoxin), és szaponinjai rendszertelen és lassú pulzust,
hasi fájdalmat és hasmenést okoznak. A mérgezés első szakaszában hányás, hasmenés, valamint kábultság jelentkezhet. A második
szakaszban általában az érverés hirtelen meggyorsul, a vérnyomás lecsökken és a szív is leállhat. Ha ezeket a tüneteket tapasztaljuk, azonnal forduljunk orvoshoz, és a hányást ne próbáljuk csillapítani!
A mai Alföld egész területe eredetileg gyöngyvirágos tölgyes volt aminek maradványai Debrecen környékén ma is megtalálhatóak.
A XVI-XVII. század végvári harcai során a tölgyesek faanyaga felértékelődött. A várvédők földel töltött sáncok oszlopainak, a támadók ostromgépek alapanyagának, a várfalak aláaknázása során pedig a tárnák tartóoszlopainak használták fel. A kiirtott területek, a hiányzó növényállomány miatt elsivatagosodtak, így a 150 éves török uralom nem csak az ország népességére, hanem az
erdőterületeinek nagyságára is jelentős hatást gyakorolt.
Kazinczy Péter rovata

Felhívás!
I.
A PÜNKÖVESD rendezvényre június 3-5 között Sopronkövesd Község Önkormányzata önkéntes segítőket és diákokat keres, akik
az érettségi előtt letölthetik az 50 óra közösségi munkájukat! Erre lehetőség van az őszi KÖN rendezvényen is.
Érdeklődni a polgármesternél lehet!
II.
Május 6-án és 8-án ismét lomtalanítás!
III.
Kedves Szülők!
Az iskolaudvart idén tavasszal szeretnénk megújítani.
Sor kerülne ping-pong asztalok felállítására, fajátékok felújítására és szalonnasütő kialakítására.
Előreláthatólag május-június, egy-két szombatjára tűznénk ki az időpontot (az időpont egyeztetés alatt),
melyre várjuk az Önök segítségét az alábbi munkálatokhoz: betonozás, kőműves munka, festés-csiszolás, segédmunka.
Ezeken a napokon a Szülői Munkaközösség ebéddel járulna hozzá a jó munkához.
Aki ebben tudna segíteni az alábbi telefonszámon vagy email címen jelentkezzen:
skovesd@gmail.com vagy 0699/536-016; 0699/536-017
Várjuk jelentkezésüket!
Iskola vezetés és Szülői Munkaközösség
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Egészség

Tudja,

hogy a magasvérnyomás milyen alattomos betegség?
hogy a kezeletlen, vagy nem megfelelően kezelt magasvérnyomás korunk egyik legnagyobb egészségügyi
problémája?
hogy a magasvérnyomás általában nem okoz panaszt?
hogy a magasvérnyomás csak vérnyomásméréssel deríthető ki?
hogy otthonában reggel és este nyugalomban felkaros vérnyomásmérővel mért vérnyomás 135/85 higanymilliméter
feletti értéke már nem tekinthető egészségesnek?
hogy akinek korábban mindig alacsony volt a vérnyomása, annak is lehet később magasvérnyomás betegsége?
hogy a családi hajlam jelentősen növeli a magasvérnyomás kialakulásának kockázatát?
hogy az életmód legalább ekkora szerepet játszik a magasvérnyomás kialakulásában?
hogy a magasvérnyomás nagyon jól kezelhető?
hogy nem kell feltétlenül gyógyszert szedni az enyhébb magasvérnyomás esetén?
hogy ha Ön gyógyszert szed magasvérnyomására, havonta 2-3 napon otthonában reggel és este nyugalomban ellenőriznie kell a vérnyomását?
hogy ha Ön gyógyszert szed magasvérnyomására, évente legalább egyszer fel kell keresnie háziorvosát vizsgálatra és el
kell mennie vér- és vizeletvizsgálatra?
a hosszú évekig kezeletlen vagy nem megfelelően kezelt magasvérnyomás melyik szerveket, melyik ereket károsítja?
hogy ebből milyen szövődmények alakulhatnak ki?
hogy a magasvérnyomást általában a háziorvos vizsgálja ki, kezeli és gondozza?
hogy a magasvérnyomást csak Önnel együtt tudjuk felfedezni és megfelelően gondozni?
Dr. Erdélyi Miklós rovata

A védőnői ellátást érintő változásokról
2017 év januárjától módosult a gyermekvédelemről és a védőnői ellátásról szóló törvény. A továbbiakban erről
szeretnék rövid tájékoztatást adni. A változás lényege, hogy a védőnői egészségügyi szolgáltatás nem utasítható
vissza. Gyermek veszélyeztetésének minősül, ha a szülő, gondviselő nem működik együtt a gyermeke háziorvosával és a területileg illetékes védőnővel, nem gondoskodik a kötelező szűrővizsgálatokon való megjelenéséről, elutasítja a látogatást. A kötelező szűrővizsgálatot 1 , 3, 6 hónapos életkorban majd 1-2-3-4-5-6 éves korban védőnői tanácsadáson, 7-18 éves korig iskola-egészségügy keretein belül kell elvégezni. Amennyiben a gyermek magántanuló, külföldön tanul, vagy 18 éves kora előtt befejezi tanulmányait egyénileg kell védőnői, és háziorvosi szűrővizsgálaton megjelennie. Szerencsére Sopronkövesden eddig sem volt példa az ellátás elutasítására, ezért a sopronkövesdi lakcímmel rendelkező, itt élő családok
gondozása a megszokott rendben folytatódik. A háziorvos továbbra is szabadon választható, de a védőnői gondozásért a lakóhely
szerint területileg illetékes védőnő felel. A lakcímnyilvántartásba viszont szerepelnek olyan gyermekek is, akik nem a bejelentett
lakcímükön élnek. Ők az életvitelszerű tartózkodási helyen vehetik igénybe az ellátást. Viszont, ebben az esetben egy nyilatkozatot kell eljuttatni az állandó lakcím alapján illetékes védőnőnek arról, hogy hol részesülnek védőnői gondozásban. Azok a családok,
akiknek állandó vagy ideiglenes lakcímén, 0-7 éves korú gyermek van bejelentve és nem itt élnek életvitel szerűen, kérem, keressenek meg, hogy egyeztessünk arról, hol veszik igénybe az ellátást. Segítségüket köszönöm.
Baba-mama klub farsangja:
A hosszú, hideg, influenzával teli, téli hónapok nem
kedveztek a kisgyermekes találkozóknak. Szerencsére
a farsangi szezon utolsó napjaira kisütött a nap, a
legtöbben meggyógyultak és idén is tarthattunk Baba
-Mama farsangot. A legkisebbek ötletesebbnél ötletesebb jelmezekben játszottak együtt. Közben a babahordozó kendők titkaival is megismerkedhettünk.
A további jó együttműködés reményében,
Virágh Imréné Kati védő
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Postaláda

10 hónap Sopronkövesden

Nem pusztán anyagi okokból egy családi tragédia után tíz felejthetetlen hónapot töltöttem el településükön. Túlzás nélkül elmondhatom, hogy bejártam Sopron környékén mindent amit lehetett. Mindenhova benéztem ahova lehetett. Sokszor bajba kerültem emiatt
de rengeteg élményre tettem így szert és meg kell mondanom sok helyen csodabogárnak is néztek mert nincsenek felkészülve a turisták fogadására és el sem tudják képzelni miféle gyöngyszemeken ülnek. Az ország többi részén már nem találhatóak meg ekkora
számban ilyen sűrűségben látnivalók. Néha kalandos módon bolondok útbaigazításával sikerült bejutnom helyekre, néhonnan pedig
rendőri intézkedéssel távolítottak el és élveztem az osztrák rendőrség néhány órás szeretetét ( a végén már ők is nevettek az egészen
és nem győztek elnézést kérni hogy betörőnek néztek ).
El kell mondanom, hogy nem minden előzmény nélkül érkeztem Kövesdre. Már egyszer nyaraltam itt Balfon, éppen az utóbbi idők
legmozgalmasabb időszakában a „Gorenje turizmus” idején. Ma is élénken él az emlékezetemben a rengeteg elhagyott, gazdátlan és
sokszor kifosztott szétszerelt Trabant és Wartburg látványa erre-arra, mindenfelé a parkolókban szántóföldeken, szénakazlak árnyékában. Este a szállodában mindig ez volt a vendégek között a téma, hogy ki hol látott napközben elhagyott autókat.
Nem a helybelieknek szánom ezt a kis írást hanem inkább az ide látogatóknak. Az itteniek biztosan sokkal többet tudnak szűkebb
hazájukról mint én. Sajnos ezeknek az objektumoknak nagy része még nem látogatható és nem tudom hogy mikor lesz az. Nem tudni hol tart a kormány által meghirdetett kastélymentő program. Hát akkor vágjunk bele majdhogynem felsorolás szerűen.
Az első élményeim természetesen a környező erdőségekhez kapcsolódnak mert mint ahogy minden turista így én is a település bejárása után elindultam a környező dombok felé. Az első meglepetésem az volt hogy teli vannak hordva az erdők építési törmelékkel.
Nem az én tisztem ennek a kommentálása és nem is akarok vele foglalkozni csak magát a tényt állapítom meg. De azt is hozzá kell
tennem, hogy sok darabbal, közöttük különlegesekkel is gyarapodott az otthoni téglagyűjteményem. És azt is el kell árulnom hogy
néhány darab bekerült abba a kutatásba és arra a térképre ami Magyarországról készült a feliratos téglák előfordulásáról. Nagy kár és
településük óriási tragédiája hogy a Széchenyiek itt fellelhető építményeikből szinte semmi sem maradt. Mindenfelé csak a famatuzsálemek tanúskodnak erről . Kár hogy nem tudnak beszélni mint a zöldségbolt mögötti „Gingko Biloba” és a parkerdő környékén
található tölgyfák. Valaha ez az erdőség szerintem egészen másként nézhetett ki és még fellelhetőek benne a régi úthálózat nyomai,
amit ma már csak gombázás idején érdemes meglátogatni, mert annyira be vannak nőve. Ilyen például az Égett - fától a határ sarokig
húzódó ma már csak ösvény, aminek ősi voltát csak a néhol a kereszteződésekben megtalálható öreg fák jelzik. Úgy emlékszem van
az út mentén néhány óriási fenyő is. Egy másik ilyen jobb sorsra érdemes benőtt út az ami a Kardos - ér mentén halad végig az országhatárig. Valaha ez egy kiépített út lehetett. De itt nem találhatók régi fák. Gyanítom, hogy ezt régen a határőrök használhatták.
Nehezen járható de óriási élmény. Ez a Horpácsi erdő leglátványosabb része. Gyalogtúrázóknak egy csodálatos célpont lenne. Pláne,
hogy a zöld Vasfüggöny turista út is valahol itt vész a semmibe. A határ mentén tovább haladva dél-nyugati irányban, eléggé érdekes
dologba akadhat az ember. Úgy 5-600 méter után fellelhető itt a Vasfüggöny egy több mázsás feltekert, eléggé elrozsdásodott eredeti
darabja. Nem tudom érdemes-e megmenteni. Már 25-26 éve ott van. Még felismerhető. Érdemes azután innen a határ mentén végigmenni a már említett határcsúcsig ahol vissza lehet fordulni a már szintén leírt régi úton az Égett - fához. Ezen a ponton szintén van
egy öreg sokat látott tölgy. Ez is érdekes helyszín. Ha valakit érdekel itt még vadregényes de később már járható a határmente Und
irányába. Az osztrák oldal jobban járható. Említésre méltó még két csodálatos dagonyázó hely az erdőben, de azokat inkább nem
írom le, hogy hol vannak. Azok legyenek a vaddisznók meg a vadászok titkai. Festményre illő látvány mindkettő. Percekig nem tudtam betelni a látvánnyal.
Egy idő után elhoztam otthonról a kerékpáromat és elkezdtem hosszú kerékpártúrákat tenni a magyar és az osztrák oldalon egyaránt.
Itt már csak tényleg felsorolás szerűen szeretném leírni a meglátogatott kastélyokat és azok állapotát.
Horpács (Széchenyi kastély): Maga az épület számomra nem volt különösebb élmény. A
biztonsági őr engedett be az amúgy szalagokkal körülvett és lezárt épületbe. Az alagsora
viszont némileg eredeti állapotában és látványosan megmaradt, mert valamikor egy ifjúsági klub működött itt. A parkja viszont szenzációs sokkal nagyobb élvezetet ad mint a
fertődi kastélyé. Órákat el lehet benne sétálgatni.
Zsira (Rimanóczy kastély): Na itt történt ama érdekes idegenvezetés. Önök bizonyára
jobban tudják mint én tudtam, hogy itt egy elmegyógyintézet működik. Kicsit meghökkenve jártam keltem egy ideig a lépcsőfeljárót és a környező szobákat
ami egyébként önmagában is egy élmény és kicsit vadregényes majd
egy fura kinézetű fiatalember kezdett mutogatni az emeletre, aminek
gondoltam már csak utána nézek. Hát itt ért az igazi meglepetés mert a
főbejárat feletti díszterem eredeti állapotában megmaradt. Az összes
környéken fellelhető nem múzeumnak használt kastély közül itt található még egyáltalán műérték. Ha van hozzá merszük mindenképpen
nézzék meg. Kifelé menet azonban már egy kicsit érdekesen alakult de
ezt inkább nem részletezném.
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Csepreg (Nádasdy kastély): Egy iskola működött benne jelenleg úgy gondolom be lehet zárva. A parkját minden oldalról körbejártam de nem sikerült behatolnom. Az épület maga omladozik, mert körbe van kerítve az utcafrontja.
Bük (Szapáry kastély): Ide nem mentem be, amit nagyon sajnálok, de a környező a főút melletti Walkó kastélyt láttam és meg
voltam döbbenve, mert nagyon rossz állapotban van és annál sokkal szebb, mint ahogy most kinéz.
Tormásliget (Bauer kastély): Ide sem lehet bemenni annál
is inkább, mert ha jól emlékszem egy élelmiszer bolt van az
alsó szinten. Megér egy hétköznapi látogatást mert a boltból talán fel lehet menni az emeletre és érdekes lenne megnézni, hogy miként őrizték meg a boltban a kastély jellegét.
Nem emlékszem, hogy Magyarországon valahol is működne egy valaha volt tényleges kastélyban élelmiszerbolt.
A szemben levő polgármesteri hivatalt meg a kis kápolnát
viszont érdemes körbejárni. Nem beszélve a kastélypark
megmaradt részeiről, amibe a középen elhelyezkedő focipálya egész jól illeszkedik, bár lehetséges, hogy itt valamikor valóban volt egy tisztás csak kicsit meg lett erőszakolva. Sok szép régi fa
van itt és látszik rajtuk, hogy hozzáértő ember telepítette őket csoportokba. A hátsó része úgy emlékszem egészen vadregényes. Az
egész falunak meg a szomszédos Iklanberénynek is van egy kis isten háta mögötti jellege.
Simaság (Festetics kastély): Hát itt már nekem is inamba szállt a bátorságom. No nem a gondozottak állapotától. Azok javarészt el
voltak magukban hanem az ápolószemélyzet méreteitől. Itt is, mint mindenhol a főbejárat vagy fogadóterem viszonylag épen maradt, de sajnos csak egy pillantást tudtam rá vetni, mert éppen egy beteg kezelését végezték odabent.
Iván (Széchenyi kastély): A kastély egy bezárt épület. A parkból szinte semmi sem maradt.
Pusztacsalád (Hellei kastély): Egy szépen felújított épület de a park is csak az.
Röjtökmuzsaj (Verseghy kastély): Na hát ez az az épület ami az összes itt leírt kastélynak valamiféle
jövőképét vetíti elénk. Szenzációsan kiépített szállodakomplexum lett belőle egy szép nagy fürdővel.
Bemenni sajnos nem mentem, mert egyrészt nem úgy voltam öltözve másrészt azért egy szállodában
nem nézelődni szoktak. Egyszóval nem akartam pofátlan lenni így megelégedtem azzal, hogy megengedte a személyzet, hogy a parkban körülnézzek. Egészében véve úgy gondolom a park régen nem így
nézhetett ki. Mint ahogy az épületet úgy a parkot is a funkciójához igazították. Egy két árulkodó jel
azért akad, mint a kert jobb sarkában szépen megmaradt híd meg kőpad. Érdekes hangulatot adhatott régen a kertnek, hogy jobb
szélén az Ikva patak zárja le. Kár, hogy már le van ez a rész kerítve. Ami viszont szenzációs és magáért ezért érdemes ide elmenni,
az a fürdő előtti kis tavat körülvevő sziklakert. Nem hiszem hogy ezt a felújítás során építették. Szerintem ez a park egyetlen eredeti formájában megmaradt részlete. Ma már ilyen sziklakertet nem építenek. Más jellegűeket igen, de ez nem az. Én romantikusnak nevezném (úgy emlékszem tényleg ez is a neve). Ma már inkább a természetet jobban utánzó a divat (nevezzük naturálisnak).
Kicsit lehet benne barangolni is. Aki teheti mindenképpen menjen el és nézze meg. Megéri. Sok ötletet lehet belőle meríteni. Én
Magyarországon eredeti formájában ilyet még ne láttam. Sokkal nagyobb formátumban lehet még ilyet látni a környéken de azok
nem nálunk vannak hanem Ausztriában. Nem tudom elképzelni, hogy ne lett volna ez a többi régi kastélyaink szerves része.
Fehér - barlang

Amiről még feltétlenül írnom kell és szervesen kapcsolódik a témához az a
Szárhalmi erdő és a Fehér Barlang. Különös hangulata van a környéknek a
felhagyott régi kőbányák miatt. Érdekes látvány, ahogyan a természet visszaszerezte és szerves részévé váltak az ősi bányászat nyomai. Ami viszont kicsit
furcsa volt, hogy két olyan csodálatos és értékes barlang mint a Fehér Barlang
és kistestvére ami a sziklafal másik végén található szinte megközelíthetetlen.
Nekem is csak harmadik nekifutásra sikeredett őket megtalálnom, pedig még
egy erdőjáró emberrel is beszélgettem a közelben és még ő sem tudta pontosan megmutatni, hogy hol vannak. Természetesen a Misinához meg a Soproni - egységhez, mint kirándulási célponthoz ez nem hasonlítható, de számomra sokkal érdekesebbek voltak és megérné jobban karbantartani az oda vezető
utakat és jelzésekkel ellátni azokat.
Röviden ezek voltak a nyugat- magyarországi élményeim. Minden hálám a kövesdieké, mert nem fogadtak idegenként kis hazájukban. Őrizzék értékeiket és maradjanak meg olyanoknak amilyenek most. A mihamarabbi viszontlátásra (szerintem ez biztosan be
fog következni egyszer).
Krizsán Mihály
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Májusban köszöntjük az édesanyákat
A szép ünnep alkalmából beszélgetek Szabó Anitával, aki négy gyermek anyukája. Bettina 18, Dorián 15,
Lilien 9, és Barnabás 5 éves.
- Mindig is nagy családra vágytam, hiszen nincsenek testvéreim. Nagyon örülök, hogy teljesült ez a vágyam. A négy korosztály négyféle világ, amibe be kell lépni, meg kell érteni.
Jó érzés Bettinával elmenni moziba, beülni egy kávéra és beszélgetni, mint barátnők. A 14-15 éves korosztály már nehezebb eset.
Ez az időszak, amikor az önállóság érzése hívogató, nehezebben fogadják a szülői tanácsokat. Várom, hogy, Doriánnal is tudjak
jókat beszélgetni. A kisiskolás időszak megint más, Lilien összetett személyiség, igazi nő, de mégis inkább a fiúkkal játszik szívesebben, Barnabással is meg tudja találni a közös hangot. Örülök, hogy Barnussal még élvezhetem az ovis évek báját, még
„babázhatok” egy kicsit. Ő levesz mindenkit a lábáról, ő a legnyitottabb, pozitív személyiség.
A négy korosztályból adódóan akadnak nehézségek, de ezeket meg kell tanulni áthidalni és így szerencsére nagyon sok örömet is
okoznak.
- Hogyan köszöntik anyukájukat?
- A legszebbek a saját készítésű ajándékok. Azt szeretem a legjobban, amikor anyák napján együtt a család, társasozunk, kirándulunk. Ha örömet akarnak szerezni mostanában, például meglepnek a „kisangyalok”, pillanatok alatt rendet raknak.
Mi egy nagy „olasz család” vagyunk, ahogy szoktuk mondani. Hangoskodunk, vannak konfliktusok, de sokat nevetünk is!
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A várva várt tavasz…
Programajánló
Április 8. szombat
Készüljünk együtt az ünnepekre
Április 8-án szombaton a termelői piacon beszerezheti a húsvéti asztalra a friss házi tojást,
füstölt sonkát és tormát, kalácsot, házi kenyeret, vad húsból készült termékeket, sajtot és
egyéb tejterméket, zöldséget, szörpöt és lekvárt. A „húsvéti nyulak” figyelmébe ajánljuk az
ajándéknak való kézműves portékákat.
Amíg a felnőttek piacoznak, addig a gyerekeket állatsimogatóba hívjuk, valamint arcfestéssel kedveskedünk nekik. A rendezvény alatt büfé üzemel, aki megéhezik lángost, sült
kolbászt is fogyaszthat.
Ebéd és egy kis pihenés után visszavárunk kicsiket és nagyokat, családokat az Alkotóházba, ahol tojást festünk, kézműveskedünk,
kemencében sütünk finomságokat, társasozhatunk és jókat beszélgetünk.
Április 23. vasárnap
Mindennapi élet a régi Kövesden. Az előadással egybekötött kiállítás Sopronkövesd történetének egyik érdekes fejezetét mutatja
be. Milyen volt a falunk a XX. század első felében? Hogyan éltek az akkori emberek? Milyen szokásaik, hagyományaik voltak?
Mindezekre és hasonló kérdésekre keressük a választ Kelemen Dáviddal.
Április 30-a vasárnap
Májusfa állítás a templom melletti parkban
Május 1. hétfő
Megcsodálta már a napfelkeltét az Agghegyről? Szervezett túra keretében itt a lehetőség!
Gyönyörű látvány!
Május 5. péntek
Édesanyák köszöntése
A játszótérrel szembeni Életfára idén is rákerülnek az új „levelek”,
óvodai ünnepség keretében
Május 13-án szombat
Harmadik jótékonysági rendezvény - Keresztes Patrikért
Május 20-án szombat
A Kövirózsa Kulturális Egyesület nagyműsorát délután 4 órától tekinthetik meg a csárdaszínben, majd 19 órától a Sopronkövesdi Karitász Csoport szervezésében bálra várnak mindenkit
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Könyvajánló

Dr. Nagy Jenő: Növények az egészségért

Japán taupe patchworkblokkok
- Susan Briscoe

A könyv segít tájékozódni, hogy melyik ismert növény milyen
egészségvédő és gyógyhatással rendelkezik. Ismerteti a legalapvetőbb zöldség és gabonanövények tápláló értékét, gyógyhatását és
ezek alkalmazását a napi gyakorlatban.
Rövid ismertető:
Mindenki ismeri azt a mondást: Ha egészség van, minden van!
Ez valóban így igaz. Ennek ellenére- mondhatni következetesena legalapvetőbb dolgokat sem tesszük meg. hogy időt fordítsunk
magunkra. A könyv célja, hogy segítse tájékoztatni az olvasót,
hogy mit vegyen, melyik mezőgazdasági növény terméséből vásároljon, főzzön, készítsen folyamatosan egészségvédő ételeket a
családnak.

A könyv szerzője textiltervező. Dolgozott Japánban, ahol tanulmányozta a patchwork technikát. Ez a kézműves technika jól
hasznosítható a mai háztartás lakástextíliáihoz is. Ahogy közeledik a tavasz egy párnával, textilképpel, esetleg takaróval színesíthetjük otthonunkat, a könyvben szereplő motívumok felhasználásával.
Rövid ismertető:
A japán foltmunkák többsége azonnal felismerhető a kifinomult
színösszeállításokról, a különleges nyomott mintákról, a finomszövésű pamutanyagokról, és a harmóniát sugárzó tónusokról. A
barna és szürke árnyalatait felvonultató összeállítások megteremtették a japán stílust, ami „japán taupe” néven vált ismertté. A
hagyományos blokkban feltűnnek modern szövött és nyomott
mintás textilek is.
Variáljuk a különböző szövött és nyomott mintás textileket, és
garantáltan egyedi alkotások születnek. A blokkok elkészítéséhez
szükséges technikákat lépésről lépésre bemutatja a könyv.
Ötleteket is találunk arra, hogyan kombináljuk a különféle blokkokat. Számos blokk-kombinációra mutat példát a könyv, valamint hat tárgy elkészítését részletesen is leírja: párna, asztali futó,
falikép, takaró és két táska.

Fegyverneki Sándorné (Tünde)

Alkotóház terem bérlés:
fél napra : 6000 Ft
egy napra: 12000 Ft
Ajánljuk családi rendezvényekre, baráti összejövetelekre
Érdeklődni: Rácz Ramónánál.
Telefonszám: 0630/473-8248

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

Főszerkesztő: Takács Brigitta, Rácz Ramóna (e-mail: kovesdihermesz@gmail.com)
Szerkesztők: Dr. Barkó Péter, Dr. Erdélyi Miklós, Fegyverneki Sándorné (Tünde), Fülöp Zoltán, Fülöpné Hidegh Csilla, Győri Edit, Horváth Zsolt,
Iváncsicsné Horváth Krisztina, Kazinczy Péter, Kelemen Dávid, Kollár-Pölöskei Ivett, Kottrik Gabriella, Krizsán Mihály, Raffai Péter, Tóth Anna, Tóth
Zsuzsanna, Virágh Imréné
Fotók: Borza Ferenc, Farkas Károly, Fejes Dorka és Marci, Horváth Zsolt, Mihócza László, Raffai család, szerkesztői fotók Nyomda: Rábaközi Nyomda
Kiadja és terjeszti: Sopronkövesd Község Önkormányzata, 9483 Sopronkövesd, Kossuth Lajos utca 77.
Tel: 06 99/536-000 , Facebook: Sopronkövesd hivatalos oldala, e-mail: polgarmester@sopronkovesd.t-online.hu
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