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Köszöntő

Kedves Olvasó!
Szeretettel köszöntöm Önöket! Raffainé Biró Veronika vagyok, egy négygyermekes édesanya a „Körútról”, ahol egy új építésű tömésházban élek
családommal. Lassan 13 éve kerültem Sopronkövesdre, Raffai Balázzsal
való házasságkötésünk után.
Német nemzetiségi óvónőként végeztem Sopronban, azonban a faluban nem óvónőként, hanem a Családi Napközi első vezetőjeként dolgoztam. Két kisebb gyermekünk
születése óta az édesanyai hivatás került nálam előtérbe.
Gyermekeinknek igyekszünk férjemmel a számunkra fontos értékeket átadni. Ezek
közé tartozik a keresztyén életvitel, a magyar népi kultúra, a környezettudatos életforma.
Szeretem a kreatív tevékenységeket, a horgolást és szívesen örökítem meg a pillanatot fényképezőgéppel.
A falu életében igyekeztem aktívan részt venni: a Családi Napközi életéről, gyermeknevelésről írtam cikkeket, a KÖN rendezvényeken többször is megnyitottuk
portánkat és a falu új képeslapjait én szerkesztettem saját és kövesdi fotósok képeiből.
Szívesen ajánlottam fel eddig is munkámat a falu javára és ezentúl az újság főszerkesztésével is szeretném ezt folytatni.
Ezúton köszönöm meg Takács Brigitta önzetlen közreműködését az újság készítésénél!

Művészet

Raffainé Biró Veronika

SZŐLŐSKERTBEN
Sopronban születtem. Középiskolai tanulmányaimat
is itt végeztem, majd munka mellett közlekedési szakon tanultam tovább. Két szakmát is szereztem a mintaasztalost és
később az autószerelőit. Versekhez való kötődésem Ady Endre
olvasásával kezdődött nagyon korán. Irodalmi pályázatokon is
részt vettem. Humán beállítottságom ellenére műszaki vezetőként
mentem nyugdíjba, s azóta szőlő termesztéssel és borászkodással
hasznosítom magam.
Sopronkövesdhez úgy kötődtem, hogy diákkori barátom nagyszülei itt laktak, sokat jöttünk vonattal hozzájuk. Néhány évvel ezelőtt
a plébánián volt kiállítás a festményeimből.
Ezúton is kívánok minden Sopronkövesdinek jó egészséget, sok
szerencsét és kellemes versolvasást.
Emberi…gondolati hitelesség a vers, egyben magam hitelessége is.
Megalkotva kinyilatkoztatás arról, hogy a megérintő dolgokat személyemen keresztül hogyan sugárzom tovább, azt ami körbevesz:
a fájdalmas és érzékien lubickoló szerelemről, a tétova és megbízható érzésekről, a fizikai és lelki fájdalomról. Vagyis látleletet ad
szófogalmi, mondati eszközével egy lírai keretben. A tömör vers
előnye, hogy rohanó világunkban egyre kevesebb idő jut a szellemi
esszenciák fogyasztására, s keresve a tudati mámort pillanatok alatt
utána nyúlhatunk agyi frissítőnek saját világunkba befogadva.
Bellák Ödön
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Korán reggel szőlőbe vitt az utam.
Tőkék közt langyos szellő bujtogatott.
Álmából ébredezett a táj, nyújtózkodva
mint kedvesem alakján a báj.
Figyelmeztetőn belém karolt egy vessző,
szolgált már egy esztendőt,
szólt vágjam termőrügyre
had hulljon értem a könnye.
Hány gazdád volt öreg tőke?
Tán száz esztendőt is szolgáltál
kapaszkodva e dűlőben,
földből adva bíztatást a jövőre,
okot sugallva az örömre.
Szüret előtt karóra dőltél,
húzta derekad fölöttébb a termés.
Fürtjeidtől teltek a kádak,
bőség láttán a szedők is nótáztak.
Most csendesek a sorközök.
Láttomra riadt nyúl szalad odébb.
S a kelő nap szelíden nevetve, sugarával
előttem vet cigánykereket.
Sopron, 2015.04.08.

Tánccsoportunk kedvenc, jól bevált szalagos fánk receptjét osztjuk meg szeretettel, amit minden évben igyekszünk
közösen elkészíteni hagyományos farsangi táncházunkra is.
Szalagos fánk

Hozzávalók:
1kg liszt
5dkg élesztő
8dl tej
10dkg porcukor
10dkg olvasztott vaj
4 tojás sárgája
1dl rum, csipet só
Citromhéj, 1 csomag vaníliás cukor

Elkészítés:
Az összes hozzávalót egy nagy tálba öntjük, legvégén az élesztőt és a langyos tejet, majd jó alaposan összedagasztjuk (legalább 5
percig dolgozzunk vele), ezt követően hagyjuk kb. egy órát kelni meleg helyen.
A megkelt tésztát kilisztezett gyúródeszkán nyújtsuk ki, kb. másfél ujjnyi vastagságúra és egy 8cm átmérőjű kiszúróval, vagy pohárral szaggassuk ki. Ezután ismét hagyjuk kelni további 25-30 percet.
Közben felmelegítjük az olajat, majd elkezdjük a fánkjainkat kisütni, de ügyeljünk, hogy ne legyen túl forró az olaj. A fánkok közepét ujjunkkal óvatosan vékonyítsuk el mielőtt megkezdjük a sütést, fontos, hogy ez a fele legyen alul, amikor az olajba tesszük.
További teendőnk, hogy az első oldalt fedő alatt süssük, majd ha megfordítjuk, már ne tegyük vissza a fedőt, így lesz szép szalagos
a fánkunk!
Ezután nincs más dolgunk, mint ízlés szerint jóféle házi baracklekvárral, vagy anélkül tálalni! Jó étvágyat hozzá!
Néhány szó az eredetéről: a fánk európai elterjedésének történetéről két híres legenda él a köztudatban, az egyik bécsi eredetű:
„Az eset úgy kezdődött, hogy egy bizonyos Krapfen nevű pék elhalálozván, műhelyét özvegye vezette tovább. Nem volt könnyű az
élete özvegy Krapfenénak, mindazonáltal továbbra is az ő pékségéből került ki a legfehérebb, legfinomabb kenyér, a város legtávolabbi részéből is elzarándokoltak érte az emberek. Ám egy napon valami okból a kenyér nem készült el idejében. A vásárlók közül
ki üres kézzel, bosszúsan ment el, ki türelmetlenül várt, s cifrákat mondott..., mígnem a pékné végképp kijött a sodrából, és egy
darab kenyértésztát, valakinek a fejéhez akart vágni.
Szerencsére rosszul célzott és a tészta nem az illető képén csattant, hanem a kályhán lévő lábasba pottyant, amelyben zsír
forrdogált. A váratlan következmény az lett, hogy a célját tévesztett tészta néhány perc alatt szép aranysárgára sült, s a véletlen
jóvoltából megszületett az első fánk, amit a bécsiek azóta is Krapfennak neveznek.”
(Részlet Halász Zoltán: Mesélő szakácskönyvéből)
Hazánkban a fánksütés a Dunántúlról terjedt el, és vált egyre több helyen szokássá, hogy a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó
farsangkor édességként az asztalra kerülhessen ez a finom nyalánkság. Sokfelé mágikus erőt is tulajdonítottak neki, úgy tartották a
természeti csapásoktól védte meg a háziakat. Általánosságban farsangkor a sok étel fogyasztásától a következő év bőségét remélték.

Cifraszűr Néptánc Csoport
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Recept

„A farsangi napokban, legyünk mi is vígabbak!”

Kövesd válaszol

Nagyné Kun Zsuzsanna rovata

Mit értenek Felelős állattartás alatt?
A felelősség mindenkinek mást jelenthet az állatok tartása kapcsán. Nekem az a meglátásom, hogy 7 aranyszabály van, amit egy gazdinak szem
előtt kellene tartania. 1. Felelősség: mielőtt állatot tartunk, ismerjük meg annak igényeit,
a vele járó kötelezettséget! 2. Szeretet: csak akkor tartsunk állatot, ha ezt szívesen tesszük,
szeretjük őt! 3. Táplálás: mérlegeljünk, hogy tudjuk-e biztosítani a megfelelő táplálékot! 4.
Hely és mozgásigény: minden faj hely és mozgásigénye eltérő, ezzel legyünk tisztában! 5.
Egészség: nagy gondot kell fordítanunk egészségük megőrzésére, és a betegségek elkerülésére. 6. Utódok: ha nem szeretnénk utódokat, előzzük meg a szaporulatot! 7. Környezet:
ügyeljünk arra is, hogy az állattartás a környezettel is összeegyeztethető legyen!
Horváth Bertalan: Ezzel a témával már a 4. osztályos fiam környezetismeret könyvében is
találkoztam. Véleményem szerint erről, az állatokkal kapcsolatban fontos és kell is beszélni!
Egy felelős gazdinak első körben mindenképp tájékozódnia kell, hogy a kiszemelt kedvenc
mekkorára nő majd, mennyit fog enni és mennyire lesz aktív. Számos szakkönyv áll rendelkezésünkre, amiből a szükséges tudást megszerezhetjük.
Ha az emberek megfogadják az ott leírtakat, akkor egy
tipikus eset, mint a „szilveszterkor elkóborolt kedvencek”,
megelőzhető lenne. Továbbá a felelős állattartás fogalmába
beletartozik az is, hogy a gazdinak gondoskodnia kell a
nem kívánt almok elkerüléséről az esetlegesen felmerülő
ivartalanítással. Hibás nézet az is, hogy egy kutyának csontra és konyhai maradékra van szüksége, hiszen kedvenceink számára ma már minden igénynek megfelelő komplex eleséget tudunk
vásárolni. Mindenképp tisztában kell lennünk azzal is, hogy a szeretett állat nem él örökké, egyszer el kell
majd engednünk. Persze legnagyobb igyekezetünk ellenére is történhet baj, betegség. A családban 4 kutya,
cica, csirkék és nyulak vannak. A nyulakat elsősorban a húsukért tartjuk, mert a gyerekeim nagyon szeretik. Ebben az esetben a gondozásuk nem olyan egyszerű, mert a szemes takarmányt Fertőszentmiklósról a
szénát Röjtökmuzsajról, a pormentesített forgácsot pedig a horitschoni Lagerhausból szerzem be. A fiam
első dolga, ha megjön az iskolából, hogy ellenőrizze az állatok rendben vannak-e, ami azt jelenti, hogy
tiszta alattuk az alom, van-e tiszta víz előttük és takarmány. Fontosnak tartom, hogy az állatok életkörülményei megfelelőek legyenek és gyerekeimet is erre tanítom: a FELELŐSSÉGRE!
Ölbei András: Véleményem szerint a felelős állattartás három alappillére a megfelelő hely, étel, és gondozás. Nekem szabad tartásúak a lovaim (egy angol telivér és egy kisbéri félvér), tehát ki van alakítva nekik
egy boksz, de nincs bezárva; akkor mennek ki és jönnek be, amikor akarnak. Télen, ha nagyon hideg van,
mínusz 8-10 fok, akkor bezárom Őket. Arra nagyon figyelek, hogy mindig száraz legyen a helyük, tehát
ne legyen vizelet és trágya alattuk. Ezzel sok betegség megelőzhető, úgymint patabetegségek illetve légzőszervi betegségek. Nagyon figyelek a táplálásukra, biztos forrásból szerzem be a táplálékot, az öcsémtől. A
gondozás, nos ez már egy tág fogalom. A kezdet nagyon nehéz volt…, az első évben sokat tanultam. Mind
az állatok testi reakcióiról mind a személyiségükről. Az elején szinte napi kapcsolatban voltam az állatorvossal. Nem tudtam, hogy mire hogy reagálnak, mennyi takarmányt adjak nekik, milyen vizsgálatokra,
gyógyszerekre van szükségük. Vagy például mire lehet következtetni abból, ahogy viselkednek. A ló alapvetően nem annyira intelligens állat, mint mondjuk a kutya, de nagyon jól szoktatható, tanítható, és odafigyeléssel ki lehet nevelni belőlük a rossz szokásokat. Már gyerekkoromból sok tapasztalatot hoztam az állattartásról, mert szüleimnek voltak marháik, most disznókat, tyúkokat, birkákat tartunk a lovak mellett.
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Zsirai Attila: Gyerekkorom óta foglalkozom állatokkal. Korábban tartottunk nagyobb állományban nyulakat, kacsákat, tyúkokat, elsősorban a húsuk, tojás miatt és persze kutyákat.
Az én életelvem, hogy kutya nélkül lehet élni, de nem érdemes. Korábban németjuhász, kaukázusi, és kuvasz kutyákat tartottam. Most csak kuvaszaim vannak, úgy érzem megtaláltam
azt a fajtát, ami számomra és családom számára is a legmegfelelőbb. A felelős állattartás kapcsán Antoine de Saint Exupéry: A kis herceg című műre gondolok rögtön, és arra a mondatra, hogy „Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél.” A kutyatartással kapcsolatban sokat tanultam magáról a kutyafajták jellemzőiről, olyan emberektől, akiknek nagy tapasztalatuk van ezzel kapcsolatban. Úgymint: Holper Attila - a volt MEOE Elnöke, Szedenik Sándor- kutyatenyésztő, Tremmel Nándor- kutyakiképző, Kolerics Péter- kutyakiképző, Dr. Gálos Péter-állatorvos.
Nekem a felelős állattartás abban is megnyilvánul, hogy nagy hangsúlyt fektetek az állatok táplálékának minőségére, például nem
adok tápot az állatoknak (nyulak), így a tartásuk, növekedésük tovább tart ugyan, viszont nyugodt lelkiismerettel eszem meg, és
esetleg adok belőle másoknak is. A kutyáknak főleg húsnyesedéket adok, mivel szerencsére van egy hentes barátom. Szabadon
tartom a kutyákat és szabadon is sétáltatom, persze csak nem lakott területen. Nagyon fontos itt megjegyezni, hogy a kuvasszal
kapcsolatosan kialakult eszmék tévesek. Egyáltalán nem nagyobb az esélye annak, hogy egy kutya megbolondul a kuvaszoknál,
mint más fajtáknál. A nevelésre és a táplálásra kell nagy gondot fektetni. Azt tanácsolom, hogy ha valaki kutyát szeretne tartani,
először mindenképp tájékozódjon arról, hogy milyenek a tulajdonságai annak a fajtának, miért tenyésztették ki, milyen alomból
való, mennyire túltenyésztett állományból jött. Sajnos a mai világ nagyon elment az anyagi javak felé, és ez az állattartásra, tenyésztésre is rányomja a bélyegét.
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Múltidéző

Induljon az új év új lendülettel! A 2018-as esztendőben elsősorban Sopronkövesd történetéhez kapcsolódó érdekességeket szeretnénk megosztani a kedves Olvasókkal. Az idei év első számában egy szép kerek évfordulóról emlékezünk
meg.
100 évvel ezelőtt, 1918. január 27-én halt meg községünk szülötte, Polány János vassurányi kántortanító. 1888. október 26-án született Sopron-Kövesden. Szülei: Polány Lajos kántortanító és Leitner Anna. A lövői születésű Polány Lajos (1856–
1913) tizenkét éven át Kövesd kántortanítója volt. Mivel ebben az időben nem volt külön tanítói ház, a Polány-család az iskolához
tartozó „szolgálati részben” lakott. (A volt tanítói ház helyén, a templommal szemben.) Polány Lajos német-csencsi tanítót (ma:
Deutsch–Tschantschendorf, Ausztria) „mint jó hírneve és kitünő ajánlatai folytán legérdemesebbet” választották meg 1882. szeptember 21-én, és 1894 szeptemberéig volt Sopron-Kövesd kántortanítója. Lemondása után Bejczen (ma: Bejczgyertyános része) tanított, végül nyugdíjba vonult fia, a vasurányi kántortanító mellé, és 1913. november 1-jén bekövetkezett haláláig ott élt. Özvegye,
Leitner Anna 1936. december 18-án halt meg Kőszegen, 81 éves korában.
Polány gyermekei közül István és János követték őt a tanítói pályán. István 1886. november 13-án született. A gimnázium
alsó négy osztályát Kőszegen (1898–1902), a felsőbb osztályokat Győrben (1902–1906) járta ki a pannonhalmi Szent Benedekrend gimnáziumában, illetve főgimnáziumában. Több könyv is fűződik a nevéhez. Foglalkozott Nyugat-Magyarország néprajzi
történetével és közoktatásügyével, és a Vasi Szemlében is jelentek meg cikkei, amelyekben főleg a nemzetiségi kérdést tárgyalta. Az
1920-as évek elején a burgenlandi Szentelek község (ma: Stegersbach, Ausztria) igazgató-tanítója volt. Nyíltan kiállt a magyarok
mellett, ezért 1921-ben rendőri felügyelet alá helyezték, és kiutasították a községből. Kénytelen volt korán nyugdíjba vonulni. Egy
ideig Kőszegen élt, 1927-ben pedig Pesterzsébetre költözött. 1943. január 12-én halt meg. A gyulai Szentháromság-temetőben helyezték örök nyugalomra felesége szüleinek sírjában.
A legfiatalabb gyermek, János 1888. október 26-án született Sopron-Kövesden. Nem tudjuk, hol végezte el gimnáziumi tanulmányait és a tanítóképzőt. 1909-ben nevezték ki Vassurány tanítójának. Bár csak néhány év adatott meg számára, maradandó
értéket hagyott maga után. Tanítói teendői mellett előszeretettel foglalkozott az ifjúság nevelésével, művelésével. Az ő szervezésében alakult meg 1910-ben a Vassurányi Ifjúsági Egyesület. Népszínműveket tanított, és maga is írt színdarabot. Tudomásunk szerint egyetlen népszínműve jelent meg nyomtatásban, a Leányfurfang. A három felvonásos, hazafias művet 1915-ben jelentette meg
a szombathelyi Martineum RT. kiadóvállalata. Verseit és novelláit a Szombathelyi Újság és a Vasvármegye rendszeresen közölte,
írásai azonban névtelenül (álnéven) jelentek meg, ezért ma már szinte lehetetlen beazonosítani műveit. Alig múlt 29 éves, amikor
1918. január 27-én súlyos betegség után meghalt. Sírja, amelyben szülei is nyugszanak, ma is megtalálható a vassurányi temetőben.
A vassurányi Általános Művelődési Központ 2000. június 3-án egykori tanítójának, Polány Jánosnak nevét vette fel. Az intézmény
sajnos nem sokáig viselte Polány nevét, 2007-ben tagintézménnyé alakult, és a Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános
Iskola Vassurányi Tagintézményeként működik.
Köszönettel tartozom dr. Kalocsainé Magyar Évának, és Janzsóné Máté Ágotának, a Polány János Általános Művelődési
Központra és névadójára vonatkozó szíves tájékoztatásukért (2015).
Kelemen Dávid

Önkormányzati hírek

Szeretettel üdvözlöm a kedves Olvasót!
Előre is bocsánatukat kérem, de két olyan probléma boncolgatásával kezdem beszámolómat, melyeknek súlyos kihatása lesz vagy lehet falunkra, Sopronkövesdre is. Az egyik a belső migráció, melynek eddig pozitív hatása volt falunkra, hiszen sokan betelepültek hozzánk az ország különböző részeiből. Velük lélekszámban és belső értékekben is
gyarapodott Kövesd. Jóvoltukból benépesültek az elhagyott házak, elkeltek az új építési telkek. Ők itt akartak és
akarnak új gyökeret ereszteni, családot alapítani, új barátokra lelni, ezért igyekeznek beilleszkedni az őket befogadó közösségbe.
Van viszont egy másik olvasat is. Megértve és nem lenézve az ideiglenesen falunkba és környékére munkavállalási céllal betelepülőket, sajnos a jellemző az, hogy pár hónap múlva cserélődnek ezek az emberek. Ők is érzik, hogy nem hosszú távú az itt létük,
így nem akarnak, nem tudnak beilleszkedni, nehéz őket köszönésre bírni és sokszor nekünk kell kitérni előlük a járdán, ha csapatosan vonulnak. Az érintett munkásszállások közelében lakók elmondása alapján, el kell viselni a munkások hajnalig tartó jókedvét, az egymás közti hangos szó és ütésváltásokat. Az önkormányzat ezeken a szakaszokon lelkesen, de sziszifuszi munkával szedeti
az adott házakhoz vezető szemétcsíkokat. Mégis azt kell mondjam, hogy ennyi munkavállalóval még megbirkózunk, együtt tudunk
élni és igyekszünk tolerálni őket. A „faluhíradó” szerint, sajnos újabb és nagyobb munkásszállók kialakítása várható. E területek
gazdái helyiek. Az önkormányzat képviselő testülete vételi vagy hosszú távú bérleti szerződésre vonatkozó ajánlatokkal kereste meg
őket az elmúlt hetekben, hogy Sopronkövesd továbbra is egy szerethető, élhető és irigylésre méltó település maradhasson. Bízunk a
tulajdonosok falu iránt érzett felelősségében és jó szándékában! Képviselő testületünk pedig inkább erőn felül költekezik, csak
hogy ezt a helyzetet megelőzze, megakadályozza.
Mi lehet még hasonlóan komoly kérdés, melyet az olvasók elé tárok? Választásokhoz közeledünk. A csapból is politikusaink folynak… Sajnos évek óta a levegőben van egy olyan forgatókönyv, hogy aki nyer és lesz kellő ereje, bátorsága, a kisebb településeken
megszünteti az önkormányzatiságot. Hogy a rémhírek szerint a halálra ítélt települések 1.500, 2.000, 5.000 vagy még nagyobbak
lennének, szinte mindegy, mert Sopronkövesd így is úgy is beleesik e kategóriákba. Hogy mi az igazság 2019-ig megtudjuk. Sajnos
senki nem tudott kellően megnyugtatni. Egy kérés ennek apropóján: aki Sopronkövesden él, de nem jelentkezett be ide állandó
lakcímmel, a falu érdekében és az állami normatívák miatt, kérjük, tegye meg mielőbb a hivatalban! Köszönjük.
Sopronkövesd egyelőre egy jövőképpel rendelkező falu, komoly népességmegtartó erővel, ezért sok-sok eseményről tudok beszámolni az elmúlt két hónap történései alapján is:
Talán a jégpálya volt a legrégebbi esemény. Úgy tapasztaltuk pozitív volt a fogadtatás. Jó volt látni, hogy sok szülő jött a gyerekekkel és igyekeztek megtanítani és megszerettetni ezt a falunkban nem gyakran űzött sportot. (igazi tél alig van…)A jégpálya történet
azért nem volt teljesen sima, hiszen az első nap az építők a szerződés ellenére nem készültek el. Ezek után már megmértük a pálya
méretét is és a szerződött 200 négyzetméteres felület csak 168 négyzet volt. Így a szerződést megreklamáltuk és jelentős tételt sikerült az eredeti árból lealkudni. A karácsonyi vásárt az egészségház építése miatt kényszerűségből az iskolaudvaron kellett elhelyeznünk. A helyszín annyira sikeres volt, továbbra is ebben a helyszínben gondolkodunk. Nagy sikere volt a karácsonyi gyerekkoncertnek a Zabszalma együttessel. Folytatjuk. Elkészült egy kisfilm a faluról. Már nagyon sokan látták. E gyönyörű falu befizetései
az állam felé, a tavalyihoz képest tovább nőnek. 68 milliót fizetünk a hátrányos helyzetű települések megsegítésére és 30 milliót az
elvett iskolánk finanszírozására. Elmondhatjuk, hogy jelenleg önfinanszírozó a falu. Vannak kisebb sikereink is a saját erőfeszítéseken túl. Gondolok itt arra, hogy a Jókai utca járda építését tavaly elutasították forráshiány miatt. Most kaptunk rá 6 milliót. Jócskán ki kell pótolnunk, és így tényleg megépíthető a járda, egyik oldali árok betemetéssel együtt. Nyert a Rákóczi utca 30. szám
alatti ház helytörténeti házzá kialakítására kiírt pályázat. A majd 20 millió mellé, azonos összegű önrészt is kötelező biztosítanunk.
Mindössze 6 hónap van a megvalósításra, így már folynak a munkálatok. Avatás az egészségházzal együtt a KÖN-ön. Az esetlegesen megvalósuló sopronkövesdi napelempark 130 településen kiemelt állami beruházássá minősíttetett. Sajnos csak a tartalék listán
szerepelünk. A doni emlékmenet – mely Sopronkövesdtől Répceszemeréig tartott-, sokszor szerepelt a helyi médiákban. És még
Disneyland-ben is jártunk egy élménybeszámoló keretében, Fejesné Nagy Kornélia jóvoltából. Amit ez úton is köszönünk. A következő lapszámban már az ez évi önkormányzati fejlesztésekről szeretnék szólni, mivel addigra elfogadásra kerül falunk ez évi
költségvetése is. Felkértem soproni barátomat Bellák Ödönt, hogy ez évben minden lapszámban szerepeltethessük egy versét, továbbá várjuk gondolatait is. E számunkban bemutatkozását is olvashatják.
Végezetül köszönöm Takács Brigittának az eddigi főszerkesztői munkát. Elmondása szerint a közösségért továbbra is tevékenykedni próbál. Fogadják szeretettel utódját Raffainé Biró Veronikát is, aki Ambrus-Rácz Ramónával együtt ténykedik azon, hogy lapszámainkat minél elégedettebben olvasgassák, és kellően informáltak legyenek Sopronkövesddel kapcsolatban.
Köszönöm megtisztelő érdeklődésüket.
Fülöp Zoltán
polgármester
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Sopronkövesd község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletet alkotott a településképi bejelentési eljárás szabályairól,
amely 2018. január 1-jén lépett hatályba. A 14/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet 21.§-a részletesen leírja, hogy mely építési
engedély nélkül végezhető építési munkák esetén kell lefolytatni a településképi bejelentési eljárást. Az eljárás során a polgármester
által megbízott építész vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység megfelel-e a rendezési tervben és a településkép védelméről szóló
rendeletben szabályozott előírásoknak és illeszkedik-e a Települési Arculati Kézikönyvben (TAK) megfogalmazott javaslatok szerinti településképbe. A Településképi Arculati Kézikönyv - nevéhez méltóan - településünk sajátos, egyedi arcát, különösen pedig
védendő értékeit hivatott bemutatni, továbbá a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit,
valamint javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására és a településképi rendelet megalapozását is
szolgálja.
A településképi bejelentési eljárás szabályairól szóló önkormányzati rendelet és településképi arculati kézikönyv megtalálható és
olvasható honlapunkon: www.sopronkovesd.hu – Önkormányzat - Hivatalos dokumentumok – Önkormányzati rendeletek menüpont alatt a 14/2017. önkormányzati rendelet – a településkép védelméről és a kapcsolódó mellékletek, valamint a Települési
arculati kézikönyv.
2017. augusztus 1-jétől hatályos Sopronkövesd község új rendezési terve is, amely szintén megtalálható a település honlapján az
Önkormányzat – Hivatalos dokumentumok – Rendezési terv menüpont alatt. (a településképi arculati kézikönyv ebben a menüpontban is olvasható)
Fenti dokumentumok nyomtatott formában, az Önkormányzati Hivatalban is megtekinthetők.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy az Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás 2017 decemberétől a földszinten kialakított új irodákban történik. Az emeleti részen a gazdálkodási feladatokat ellátó munkatársak dolgoznak, valamint az ügysegéd, falugazdász, gyermekjóléti és családsegítő szolgálat és a takarékszövetkezet ügyfélfogadása történik a Községháza emeleti, díszteremmel szembeni irodájában.
2017. október 1-jétől új önkormányzati rendelet szól a lakáscélú helyi támogatásról. A 11/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet
alapján támogatásban részesíthetők egy alkalommal azok a házastársak és élettársi kapcsolatban élők, akiknek legalább egyik tagja
a 45. életévét nem töltötte be, továbbá a 45 év alatti, gyermekét egyedül nevelő szülő. Támogatást lakásépítéshez, vásárláshoz az a
kérelmező kaphat, aki lakásgondját Sopronkövesd községben oldja meg, úgy hogy a községben lakást épít vagy vásárol. Tájékoztató jelleggel a szabályozás:
Nem részesíthető támogatásban:

a kiskorú gyermek részére vásárolt vagy épített lakás,

az adásvételi szerződés szerint 8 millió Ft-os vételárat el nem érő lakás,

az ajándékozás és/vagy öröklés jogcímén történt tulajdonszerzés, lakóház esetén

akinek az adásvételt megelőzően lakcíme volt az adott ingatlanban,

akinek az ingatlanban történő, életvitelszerű tartózkodást feltételező lakcímlétesítésétől 6 hónap már eltelt.
Emelet ráépítése, hozzáépítés esetén önálló, külön bejáratú, önálló lakcímű lakás építése esetén jár a támogatás. Ezen esetekben a
terveket és az e-naplót be kell csatolni, amelyből megállapítható, hogy az építéssel érintett ingatlanon legalább 50 m2 lakórésszel
történt bővítés. Új lakás építése esetén a támogatás csak akkor folyósítható, ha az épület készültségi foka legalább az 50%-ot eléri,
tehát a lakás tető alatt van és nyílászárókkal ellátott.
Használt lakás vásárlása esetén a támogatás a bejelentkezést követő 6 hónapon belül igényelhető. A támogatás igénylésekor a kérelmezőnek lakás vásárlása esetén adásvételi szerződést kell becsatolnia.
Életkor és a gyermekek száma tekintetében – az önkormányzattól és nem önkormányzattól vásárolt telek esetében egyaránt – a
telek vásárlásának időpontja irányadó. A telek vásárlását követően születetett gyermekek száma a támogatás kifizetésének időpontjáig vehető figyelembe.
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Folytatás a következő oldalon!

Jegyző tollából

Értesítem a választópolgárokat, hogy a 2018. április 8-ára kiírt országgyűlési választások alkalmával a szavazóhelyiség településünkön megváltozott. A szavazás a Kossuth Lajos utca 53. szám alatti ALKOTÓHÁZBAN lesz. 2018.
április 8-án a szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételükről értesítőt kapnak. Átjelentkezést 2018. április 6-án 16.00 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe való
felvételt 2018. március 31-én 16.00 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a
lakóhely szerinti illetékes választási irodától. Felhívjuk a figyelmet, hogy a szavazatok leadása előtt a Helyi Választási
Bizottság a választópolgár okmányainak érvényességét ellenőrizni köteles.

Használt családi ház vásárlása esetén az életkor és a gyermekek száma vonatkozásában az ingatlanba történő bejelentkezés időpontja szerinti állapotot kell figyelembe venni.
Ingatlan rendeltetési mód változtatás esetén a lakóházzá minősítést követő 6 hónapon belül kérhető a támogatás. Ezen határidőig a
kérelmezőnek a lakóházban lakcímet kell létesítenie. Az életkor és a gyermekek száma tekintetében az ingatlanba történő életvitelszerű tartózkodás bejelentésének időpontja az irányadó.

Bölcsődei élet

A támogatási igényt formanyomtatványon kell benyújtani az Önkormányzati Hivatalba, amelynek elbírálására a Képviselő-testület
jogosult. A támogatás összege – amely bankszámlára utalás formájában kerül kifizetésre a kérelmezőnek – az alábbi:

A településen épülő új lakás, emelet-ráépítés és legalább 50 m2-rel történő bővítés, hozzáépítés esetén járó alaptámogatás: 200.000.- Ft

Az alaptámogatáson felül további 100.000.- Ft támogatás illeti meg azt, aki önkormányzattól vásárolt telken építkezik.

Használt lakás vásárlása esetén járó alaptámogatás: 100.000.- Ft

Alaptámogatáson felül 14 éven aluli gyermekenként további 100.000.- Ft támogatás illeti meg a kérelmezőt új építés és használt lakás vásárlása esetén egyaránt.
Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a kérelmező a támogatást a folyósítás időpontjától számított jegybanki alapkamattal növelten
– azonnal és egyösszegben – köteles visszafizetni, ha a támogatással épített vagy vásárolt lakást 5 éven belül elidegeníti.
Fücsökné Torma Lívia
jegyző
A bölcsiben lassan lezárul a téli ünnepkör, melynek legfontosabb ünnepe természetesen a karácsony
volt. A lurkókkal rengeteg téli dekorációt és színezőt festettünk, sőt még mézeskalácsot is sütöttünk
közösen, és már nagyon várták a Jézuskát. Amikor meglátták a karácsonyfát (a felajánlást ezúton is
köszönjük Zombó Péterné Editnek) és az alatta lévő sok-sok ajándékot, először megszeppenve,
majd hihetetlen izgalommal bontották fel a becsomagolt meglepetéseket. Az ezt követő néhány nap
pedig az új játékok bűvöletében telt.
A farsangi mulatságot Kati védőnővel és a kismama klubbal együtt tartottuk meg a bölcsődében február elején. Frissen sütött fánkkal, lufikkal, jókedvvel vártuk az anyukákat és a gyermekeket, akik között voltak egészen pindurok is, az ő jelenlétüknek különösen örültünk. A gyerekek különböző jelmezekbe bújtak és nagyon élvezték a viselését, érdeklődve nézegették egymást is és találgatták, ki minek öltözött. Volt közöttünk doktor bácsi, napocska, Piroska, tündérleány, szakács, cowboy stb. A felvonulás és a tánc
mellett „Csoki egérhúzó” versennyel és csillámtetkózással kedveskedtünk a résztvevőknek. Sajnos a megbetegedések miatt többen
nem tudtak eljönni a farsangunkra, ezért arra gondoltunk, hogy a bölcsis gyermekekkel tartunk majd egy pótfarsangot, így minden
lurkónak lehetősége nyílik felvenni a jelmezét.
A bölcsiben a mindennapok nagyon vidáman telnek, jól összeszokott csapat alakult ki. Már nagyon várjuk a tavaszt és a derűsebb
időjárást, hogy minél több időt tudjunk a szabadban tölteni. Hosszabb sétákat, piknikezéseket tervezünk mindkét tóhoz, illetve
vonatos kirándulást is szervezünk Sopronba. A húsvétra történő készülődést lassan elkezdjük, terveink szerint két nyuszit is tudunk hozni a bölcsibe a gyerekek részére, akik kedvükre simogathatják majd az újdonsült, ideiglenes pajtásokat :) .
Jelenleg heten járnak Hozzánk, de tavasszal folyamatosan jönnek majd az újabb gyermekek. Beiratkozásra továbbra is személyesen
van lehetőség 8-12 óra között a bölcsődénkben. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Deákné Anett, bölcsödevezető
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Az évek során már kialakult szokás az óvodánkban, hogy a második félévben tartandó szülői
értekezlet fő irányvonalát az iskolaérettséggel kapcsolatos témák adják. Az idei szülői értekezleten ezen a témán belül az értelmi fejlettség kialakulásáról, fejlesztési lehetőségeiről beszélgettünk az érdeklődő szülőkkel.
A gyermekek leghatékonyabban a tapasztalataik útján tudják felfedezni a világot, ha ebben a
szülők is jól segítik, ügyesen megtanul gondolkodni.
Elvárható, hogy ismerjék a családtagok nevét, azok családban elfoglalt helyét, családtagok
foglalkozását. Ebben segít, ha a gyermekkel közösen elkészítik otthon a családfát, fotókkal,
rajzokkal illusztrálva. Színek használatával könnyedén eligazodik a gyermek a kapcsolódási pontokon pl. halványzöld levelek ábrázolhatják a fiatalokat, a legidősebbek sötétbarna levelet kapnak.
A személyi adataikat (név, lakcím, szül.hely, idő) a legtöbb nagycsoportos megtudja mondani, de ha mégis nehézséget jelent ennek
elsajátítása, azt ajánlom, hogy egy ún. ovis személyi igazolványt készítsenek saját lerajzolt képmásukkal vagy fotóval, a gyermek
elmondása alapján az adatok ráírásával. Az adatok megtanulására inspirálhat, ha pl. akinek van ilyen igazolványa ő simogathatja
meg a zsiráfot először az állatkertben.
Az évszakok, napok, hónapok, napszakok mindennap, beszélgető kör keretében az óvodai életben is hangsúlyt kapnak, nagyon
hasznos egy olyan évkerék készítése, ami olyan, mint egy óra, képekkel pl. december hónapban a Mikulás képével, vagy egy másik
hónapban van az egyik családtag szülinapja, ezáltal a gyermek jobban megjegyzi.
Állatok-növények ismerete: Arra törekedjünk, hogy kevés információt adjuk verbálisan, inkább az érzékszerveivel tapasztaljon pl.
növényképek összehasonlítása a valódi növénnyel, növényültetés, zöldségekből ételkészítés.
Lakóhely, közlekedés megismerése: Ha mód van rá, a gyerekek biciklivel, gyalogosan közlekedjenek, és izgalmas dolog, ha valódi
térképen is felfedezhetik, hol laknak. Ha alkalmunk nyílik, tömegközlekedést is használjunk, ilyenkor a gyerekek nemcsak a helyes
közlekedés szabályait, de a közlekedésben dolgozók munkáját is megfigyelhetik.
Téri orientáció-testséma kialakulása: Figyeltessük meg a testüket! Mindennek a nevét, mire használjuk, miből van kettő stb. Fontos, hogy saját szemszögéből tudja kezelni a dolgokat, mi van előtte, mi található mögötte. Erre jó játék a Hová dugtam el?, illetve
játékelrakodás közben pl. ezt kérjük tőle: Hozd ide azt a könyvet, ami a kék autó mellett van!
Bal-jobb oldal megkülönböztetése nélkülözhetetlen az írás-olvasás alapjainak elsajátításához, azok megtanulásához. Ehhez ajánlom
egy ún. ovis iránytű készítését. Mindössze egy gyufásdobozra van szükség. A gyermek rajzoljon a dobozba egy saját maga felé mutató zöld nyilat, jobb oldalra kék színűt, illetve piros színű nyilat a baloldalra. Ehhez csupán egy aranyos mondókát tanítunk meg a
gyermekkel, s mikor az iránytűt használva mondogatja, már meg is tanulta az irányokat:

„Ha a zöld nyíl felém mutat, megtudom az irányokat.
Piros nyíllal balra megyek, míg a kék nyíl jobbra vezet!”

Emlékezet fejlesztése: Nem elég, ha segítünk felfedezni a gyermeknek a világot, fontos, hogy a befogadott ismeretekre emlékezzen
is. Meséljünk történeteket, azokat le is rajzolhatja. Bővítsünk mondatokat pl. Janka ír, Janka levelet ír, Janka szép levelet ír. Mi
változott meg? – kiküldjük a szobából a gyermeket, egy-két tárgyat megváltoztatunk.
Szókincsünk fejlesztése sok beszélgetéssel, meséléssel történhet, a beszélgetéseink legyenek tudatosan választékosak. Mit látsz a
képen? Mi történik? – könyvnézegetés alkalmával. Lényeges, hogy mindig balról jobbra haladva figyeltessük meg a látottakat.
Az iskolaérettség kapcsán az időrendiséggel is foglalkoznunk kell. Mi történt előbb, mi később? Ez sokszor jelent nehézséget a
gyerekeknek, piktogramokkal segíthetjük ennek megértését pl. szerdán van fociedzése, akkor a szerdai naphoz rajzolunk egy focilabdát, és így tovább….
Matematikai tapasztalatok: A matematika alapjai nem a számoknál kezdődnek. Fontos, hogy tulajdonságaik alapján vetessük észre,
melyik tárgy rövidebb, melyik hosszabb, válogassunk, rendezzünk sorba (forma, szín, nagyság szerint), alkossunk sormintákat pl.
építsünk csak piros kockából várat, vagy terítésnél először csak a porcelánt, utána a fémet, üveget, végül a papírt tegye az asztalra.
Összeadni és kivonni direkt módon ne tanítsuk, inkább játszunk a számokkal: Te mennyi kockát raktál? Én mennyit? Összesen
hányat raktunk? Terítésnél evőeszközök kirakása és megszámolása után késből mennyi van?
A páros-páratlan számok megismerésére remek lehetőség a cipő, illetve zokni párosítás, a ruha ujjak számlálása, párosítása, összehasonlítása.
A gondolkodást még jól fejlesztik a találós kérdések, ellentétpár kereső játékok pl. halk-hangos, magas-alacsony, érzékszervi játékok pl. Mi van a kezembe? Szagold meg! Mi az, amit hallasz?
Ha a fenti játékokat beépítjük a hétköznapokba, egy-egy játék, rakodás, közös étkezés alkalmával, vagy hosszabb utazáskor, már
nagyon sok mindent megtettünk az iskola előtt álló gyermekünk értelmi fejlettségi szintjének növelése érdekében.
Hasznos együttjátszást kívánok!
Hidegséginé Horváth-Pálla
Falhasznált irodalom: Deákné B. Katalin: Anya, taníts engem! (Tudatos Lépés Kft., 2010.); Simonné Zachár Anna: Iskolába
Barbara
készülök Segítő ötletek szülőknek (Novum Könyvklub Kft., 2012.); Lakatos Katalin et al.: Iskolába készülök (Graph-Art
Kft., 2016.)
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Óvodai élet

Értelmi fejlettség az iskolaérettség küszöbén

Beszámoló

50 éves osztálytalálkozó
Minden találkozó egy ünnep, de az utolsó mind közül is kiemelkedik, hiszen több, mint 50 éve annak, hogy 1967-ben elballagott 18 fős osztályunk a sopronkövesdi általános iskola 8. osztályából.
Megígértük egymásnak, hogy 5 évente találkozunk, s ezt be is tartottuk. Időről-időre felelevenítjük a
közös emlékeket, mesélünk az életünkben bekövetkezett változásokról és biztosan mondhatjuk, hogy
érezzük a találkozás fontosságát. Ez az érzés a csökkenő osztálylétszám miatt egyre erősebbé válik,
hiszen már csak 12-en tudunk mesélni egymásnak, de a többiekről sem feledkezünk meg soha.
Azokhoz is ellátogatunk egy-egy gyertyával, akik már nem lehetnek velünk a találkozókon – Bognár
Péter, Bokor Anna, Maráz László, Plájer Ferenc, Prájczer Rozália és Prekker Emma -, így emlékezve
az együtt töltött időre.
Az 50. osztálytalálkozónkon kilencen voltunk, mert betegség és egyéb elfoglaltság miatt három fő nem tudott részt venni. A hiányzást ígéretük szerint, s jó iskoláshoz illően, pótolni fogják.
Köszönjük volt tanítóinknak, hogy megtisztelték osztálytalálkozónkat. Örömünkre szolgált, hogy szinte mindannyiunkat felismertek, s velünk együtt emlékeztek.
2022-ben reméljük újra találkozunk kedves Osztálytársaink és Tanítóink! Addig is jó egészséget kívánok Magunknak, s gyarapodó jó élményeket, amiknek ismét együtt
örülhetünk majd!
Horváth Emil, Michtits Anna, Németh
Benedek és Payrits Mária Tanítóinknak
tisztelettel jelentjük, hogy az 50 éves osztálytalálkozón megjelent:
Fenyvesi József, Frank Margit, Maráz Miklós, Mentes Valéria, Molnár Bernadett,
Németh Ildikó, Rácz Lajos, Rónaszéki
Erzsébet, Vessző József; hiányzik: Hernitz
László, Kiss Edit, és Polgár Anna.
Németh Lajosné
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Kövirózsa

Fényképes élménybeszámoló a farsangi táncházról

Nagy örömünkre ismét sok gyerkőc érkezett jelmezben

Bemutatkozott Sárvárról a Herpenyő zenekar,
akik nem csak remekül muzsikálnak, de nagyszerűen énekelnek is

Berkenye citerazenekarunk szintén aktívan közreműködött jó szokásukhoz híven

Pihenésképp Juhász Balázs jóvoltából egy "hangszersímogató" keretein
belül a gyerekek megismerkedhettek
a dudával
Cifraszűr Néptánc
Csoport
11

Nyugdíjas Egyesület

Nyugdíjasok farsangja
Idén már nyolcadik alkalommal tartottunk farsangi mulatságot
nyugdíjasaink részére, meleg vacsorával, az általunk készített süteményekkel, és igény szerint összeállított italkészlettel. Színvonalas kulturális műsorral és élőzenével igyekeztünk megteremteni aktív korunk báljainak hangulatát.
Összejövetelünk első részében Mentes György egyesületünk elnöke az elmúlt év eseményeiről adott egy összefoglaló tájékoztatót, majd a 2ol8-as év terveit beszéltük
meg.
A hivatalos programból a vígasságba a Kövirózsa Kulturális Egyesület Női tánccsoportjának hangulatos, két részből álló, profi táncos műsora vitt át minket. Nagyon köszönjük lelkes és szeretetteljes hozzáállásukat.
A vacsorát követően a már házi zenekarnak számító KóSza duó biztosította, hogy korunkat feledve éjjel l óráig "ropjuk " a táncot.
Megjegyzem nekem aztán éjjel háromszor kellett kiugranom az ágyból, mert görcsölt a lábam!
Összejövetelünket jelenlétével megtisztelte Fülöp Zoltán polgármester feleségével Gyöngyivel és Ambrus-Rácz Ramóna az Alkotóház vezetője. Köszönjük az ajándékba hozott asztali naptárakat.
Most amikor ezeket a sorokat írom, már kipihentük az előkészületek és a bál fáradalmait, visszatértünk, ha nem is "toppos" állapotunkba, remélem, hogy az este, az éjszaka hangulata egy ideig elhiteti velünk, hogy számunkra is vannak még önfeledt órák, napok.
Biczó Szabolcsné, Csöpi
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Hosszabb időpont egyeztetés után augusztus 17-én öten egy cégautóval
útnak indultunk, hogy 13 órakor megérkezzünk a tőlünk 500 km-re lévő
Tuzsérba. Ez az a Kisvárda és Záhony közötti 3800 lelkes falu, amely részére a gyűjtést szerveztük. A helyi Művészetek Házában finom ebéddel várt
bennünket a vendéglátónk Tóthné Veronika hitoktató, aki karitasz vezetőként fogadta és szortírozta szét az általunk küldött holmikat. Itt Tuzsérban
található a Lónyay kastély, amely külsőleg teljesen megújult, a belső felújítás most van folyamatban. Nagyon jó a homokos Tisza part az elkerített
alacsonyabb vízben a kisgyerekek is vígan lubickolhatnak. Személyes tapasztalatom, hogy beljebb még úszni is lehet... ez a helyieknek egy igazi Tiszacabana! Vacsora után ami fenséges volt még sokáig
elbeszélgettünk a vendéglátónkkal és a lányával Andival ők ketten naponta foglalkozásokat tartanak a többségében roma gyerekeknek és uzsonnára is jut idejük a délutáni foglalkozások után. A többségében roma lakosságú Tuzsérban meglehetősen jó kinézetű
házak vannak, ha a kerítés sok helyen hiányzik is, a kutyák szabadon futkároznak, nem éppen barátságosak és ami feltűnő volt,
hogy sokan járták az utcát kezükben vödörrel. A vizet a tűzcsapról viszik mivel a vízvezeték hálózat megvan, de a házakba nincs
bevezetve. Az, hogy a falu nagyon békés hangulatú, nagyban köszönhető a hitoktató és karítasz főnök Veronikának, aki a Művészetek Házában sokrétű tevékenységével felkarolja a cigány fiatalokat és a kapcsolatai révén minden rászorulónak segítséget, támaszt jelent. Ellenségeskedésnek itt a nyomát sem tapasztaltuk. Veronika a környéken nagyon közismert rendszeres szereplője a
Kossuth Rádiónak és találkozhatunk vele a Duna TV-ben és a Bonum TV adásaiban is. Görög katolikus vallású, ahogy görög katolikus az ország egyik legismertebb kegytemploma Máriapócs is. Ottjártunkkor éppen keresztelő volt, az oltár feletti közismert Mária-képet mi is megérinthettük. Szerettünk volna átmenni Munkácsra megnézni a Rákóczi várat, de a cégautóhoz a pecsétes cégigazolást a határon nem fogadták el, mondván, hogy csak közjegyzői igazolással és 5000 Ft ellenében érvényes. Ezért helyette elmentünk Sárospatakra így mégis csak nézhettünk Rákóczi várat, igaz, egy másikat! Máriapócsról ebéd és szuper nagy fagyi után hazafelé megálltunk Mátraverebély-Szentkúton is amelyik szintén egyik legismertebb kegyhelyünk. Ahogy Máriapócson keresztelőbe
csöppentünk, itt éppen esküvői menet várakozott a bazilika előtt. Ezért is döntöttünk úgy, hogy Pásztón a temetői kápolnát kihagyjuk, mivel most már csak a temetés következhet... Hazaindulás előtt tudtuk meg, hogy perceken belül megérkezik az a zarándokcsapat, amelyik Esztergomból indult el 5 nappal ezelőtt. Ismerős zarándok is volt köztük a „mezítlábas” Emil a székely, akivel
itt Kövesden is találkoztunk már. Későre járt, már mire hazaértünk . Ezúton is köszönet zarándoktársunknak Ildikónak, a 3 ikergyermek anyukájának , hogy biztonságosan elvitt és hazahozott bennünket. Ebben a pár napban sok élmény ért bennünk. Talán az
a legszebb, mikor ezen a távoli vidéken hálás szívvel emlegetik Sopronkövesdet. Különösen jól sikerült az adventi gyűjtés. Két rakományra való is összejött. Kerékpárok, játékok, a megszokott holmik mellett és egy karácsonyfának való lucfenyő is jutott
Kövesdről. Ezúton is köszönet ezért minden adakozónak, Veronika meghívása Tuzsérba pedig az idei évre is érvényes. Éljünk vele!
Jerikó zarándoklat a 4. év
Egy korábbi számban már bemutatásra került a Jerikó zarándoklat, miszerint egy
házaspár gyalogos zarándoklat keretében hétszer járja körbe az országot a határvonalak mentén. Tavaly is a megszokott útvonalon Sopronból indultunk és Kópháza, Nagycenk templomainak érintésével értünk be Sopronkövesdre az esti
szentmisére. Másnap indult a menet az agghegyi kápolna majd Imre-major érintésével az undi templomba, ahonnan a zsirai templomot is érintve megérkeztünk a
répcevisi plébániára. Az agapé után még részt vettünk az esti szentmisén és ezzel
a mi kíséretünk véget ért, míg a „Jerikós” Marika másnap folytatta útját Gencsapáti felé. Tavaly is mint eddig mindig szeptember 30-án volt a záró mise Szegeden, miután az esztergomi elindulás után itt ér össze a két irányba indult zarándoklat. Ahogy az előző 3 évben, így tavaly is elindultunk Szegedre két személyautóval. Útközben Petőfiszállás mellett megnéztük a felújított pálosszentkúti kegyhelyet. Szegedre érve a belvárosban a megbeszélt
helyen találkoztunk, de most az újvárosi Szent Margit templomba vonultunk be a városon átsétálva. A szentmisét egy helyi baptista énekes-gitáros együttes szereplése tette még ünnepélyesebbé. Különösen jól esett hallani mikor a misét celebráló János atya
szentbeszéde közben említést tett a „soproniakról”, akik ilyen messziről is eljönnek ide Szegedre a fény városába. A szentmise végén pedig Zoltán a zarándoklat férfi tagja mondott köszönetet mindenkinek, elsőként említve a sopronkövesdieket, akikre mindig
számíthat a Jerikó zarándoklat. A mise végi agapé után bementünk a szokott helyre igazi szegedi halászlére, miközben némi büszkeséggel töltött el bennünk, hogy a zarándoklat révén Sopronkövesdet ismét elismerés érte egy távolabbi helyen. Ezt jó lenne
megőrizni azzal, hogy a hátralévő 3 évet is hasonló odaadással, hozzáállással éljük meg.
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Mihócza László

Zarándoklat

Zarándok nyaralás Sopronkövesdről Tuzsérba 2017

Egyház

Az egyházközség aktuális hírei
A Sopronkövesdi Plébániai Tanácsadó Testület 2018. február 4-én tartotta idei évi első ülését, amelyen elfogadtuk a
2017. évi zárszámadást és a 2018. évi költségvetést. A 2017-es év mind lelki, mind anyagi értelemben a gyarapodás
éve volt. A keresztség szentségében 17-en részesültek, 7 házasságkötés volt, és 13 fő bérmálkozott. E számok a 2016.
évhez képest emelkedést mutatnak. Egyházi temetésben 19 elhunyt részesült, szinte kivétel nélkül szentségekkel
megerősítve. Nagy öröm, hogy a vasárnapi szentmiséken közel 20 iskolás gyermek állandóan ministrál, és hogy a hétköznapi
szentmiséken is sokan részt vesznek. Külön öröm, hogy dr. Veres András győri püspök atya kétszer látogatott el hozzánk: az áprilisi bérmáláskor, augusztusban pedig a Szent László kápolnánál mutatott be ünnepi szentmisét. Nagyon jól sikerült a Karitász-bál
és kőszegi ministránstábor, amelyek az idei évben is megszervezésre kerülnek.
Az anyagi gyarapodás közül kiemelendő, hogy 2017-ben megtörtént a templom kerítésének, nyílászáróinak, valamint a sekrestye és
tároló helyiségek festése, továbbá a világítás és hangosítás korszerűsítése. Az ősz folyamán pedig a plébánia teljes belső renoválását
végeztük el (festés, vizesedések megszüntetése, világítás megújítása). Ezen munkák, valamint a lelki programok anyagi hátterét a
hívek önkéntes adománya jelenti, köszönet érte! Kérjük, hogy az önkéntes egyházi hozzájárulásukkal 2018-ban is támogassák Sopronkövesd legnagyobb közösségének, a római katolikus egyházközségnek működését!
Köszönünk minden jó szándékú segítséget, amelyet egyházközségünk munkájához és fejlődéséhez kaptunk!
2018. évi programjaink közül az alábbiakat emeljük ki: április 7. bérmálás Nagycenken; április 15. elsőáldozás Sopronkövesden;
május 12. Karitász-bál.
Ahogy a templom kapuja nyitott, és várja a lelki megnyugvást keresőket, úgy az egyházközség is nyitott, tagjai nyitott szívvel várják a közös imádságban (szentmise, szentségimádás, imaórák), valamint az ünnepekre való előkészületben (nagyheti templomtakarítás, virágosítás, úrnapi sátorállítás) proaktívan részt venni szándékozó Istenkeresőket!

dr. Barkó Péter, PTT alelnök

Önkormányzati hírek
Felhívjuk a helyi vállalkozások figyelmét, hogy Sopronkövesd önkormányzata ingyenesen biztosít lehetőséget a
vállalkozók számára a település honlapján való megjelenésre.
Név, rövid leírás, elérhetőség, honlap cím stb...
http://www.sopronkovesd.hu/Vallalkozasok.html
Jelentkezni az Önkormányzat elérhetőségein nyitvatartási időben.
Reklámozza ingyen Ön is vállalkozását!
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A beszélgető hálózat a magányos és magára hagyott emberek elszigeteltségének oldására jött létre. A gondozáson túl az idős ember megbecsülése és tisztelete a cél. Az ember közösségi lény,szüksége van a valahova tartozáshoz. A magára hagyás a kirekesztés egy különleges formája. Minden embernek szüksége van arra,hogy személyiségét értékesnek tartsák. A mai világban a megértés és a megértettség semmi esetre sem olyan magától
értendő, mint gyakran feltételezzük. Friss nyugdíjasokból álló beszélgető hálózat tagja vagyok,melynek tagjai
otthonaikban látogatják az idős embereket. Ez a „Segítő” szerep önkéntes munka. Az összhang élménye pozitív,ilyenkor bizalmat élünk át a másik iránt mi is. Ez által mi is kapunk bizalmat,örömöt, hogy segíthetünk és legközelebb is várnak bennünket.
Így mi is hasznosan töltjük a nyugdíjas éveinket,segítve az idősebb társaink magányának oldásával. Az én feladatom az aktív
meghallgatás,értő figyelem. Tudom, hogy minden ember egyedi, rá jellemző az életútja, tapasztalata, gondolatai. Nem dolgom őt
megkérdőjelezni vagy meggyőzni. Odafigyeléssel az időskori mentális problémákról könnyebben kapunk képet, ha a kapcsolat
folyamatos és segítséget is időben tudunk kérni. Az idős ember így jobban megőrizheti a szellemi képességeit és önállóságát is.
Figyeljünk oda idősebb társainkra és ha segítségre szorul, vagy esetleg az én beszélgetős segítségemet szeretné, az önkormányzaton keresztül elérhet.
Trembeczki Zsuzsanna

Az új félév első napjaiban az iskola egészségügyi ellátás keretében előírt védőnői szűrővizsgálatokon vettek részt
iskolánk tanulói. Minden diáknak megmértem a súlyát, magasságát, ellenőriztem a látását. A 2., 4., 6., 8., osztályosoknál ez kiegészült vérnyomás méréssel, hallásvizsgálattal és a mozgásszervek szűrésével. A vizsgálatok eredményeit átnézve
látszik, hogy a legnagyobb probléma, hogy nagyon sok a túlsúlyos, elhízott gyerekünk. Az alsó tagozatban 73 gyerekből 10 főnek, a felső tagozatban 62 gyerek közül 16 főnek van jelentős súlyfeleslege. Szeretném ennek a jelenségnek a veszélyeire első
sorban a szülők, nagyszülők de természetesen a gyermekek figyelmét is felhívni!
A gyermekek túlsúlyának hátterében állhat ugyan genetikai hajlam, de legtöbbször az egészségtelen étrend, vagy lelki gondok
okozzák. Sok szülő úgy érzi, akkor szereti igazán gyermekét, ha kedvenc ételeivel elhalmozza. Különösen nagy hiba, amikor az
étel jutalmazásra szolgál. A gyermek fejében ugyanis rögzül, hogy ha rendesen viselkedik, kap érte valamit, ha vigasztalódni
akar, enni kell. Későbbi élete során bármilyen stressz éri, étellel jutalmazza magát, így szépen lassan elkezdenek felszaladni a
plusz kilók, ami idővel egyre jobban zavarhatja, önértékelési, beilleszkedési problémákhoz is vezethet. A pszichés gondokon túl a
tartósan fennálló gyermekkori elhízás szív- és érrendszeri betegségekhez, máj- és hasnyálmirigy megbetegedésekhez, illetve magas vérnyomáshoz vezethet. Utóbbi súlyos esetben infarktust és agyvérzést is okozhat. A nem kezelt elhízás megzavarhatja a
cukoranyagcserét, s ebből alakulhat ki a felnőttkori kettes típusú diabétesz. A túlsúly az ízületekre is rendkívül rossz hatással
van: jóval nagyobb teher nehezedik rájuk, mint korábban, így idővel roncsolódnak, a mozgás pedig nehézkessé válhat.
Mit tehetünk ellene? Nem kell egyik napról a másikra drasztikus változásokat beiktatni, elég fokozatosan vezetni rá Őket az
egészségesebb ételekre, beiktatni napirendjükbe a mozgást. A felnőtteknél bevált divatos diéták, amelyek egy - egy táplálékcsoport elhagyásán alapulnak, nem alkalmazhatók gyermekeknél, mert a növekedéshez az ő korukban feltétlenül szükséges a vegyes
táplálkozás. Fontos, megtalálni azt a mozgásformát, ami érdekli, örömet szerez neki. Iktassuk ki a konyhából a testsúlyra veszélyt jelentő élelmiszereket, főzéshez használjunk egészséges alapanyagokat. Cukor
helyett természetes alapú édesítőszert, fehér liszt helyett teljes kiőrlésűt, zsiradékból
pedig csak minimális mennyiséget. A soproni kórházban lehetőség van ingyenes
dietetikai tanácsadásra, ahol szakember tanítja meg a családot az egyénre szabott
étrend összeállítására. A rendelésre munkanapokon 6-13.30 óra közt a 06 99 514388
számon lehet időpontot kérni. Gyermekeket, felnőtteket egyaránt szívesen látnak.
Kérem éljenek a lehetőséggel, ne hagyjuk, hogy gyermekeink már fiatal korukban
betegségekkel küszködjenek! Mindenkinek jó egészséget kívánok!
Virágh Imréné Kati védőnő
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Egészség

Kedves Olvasók!

Segítés

Beszélgető hálózat!

Iskolai élet

Kedves Olvasók!
Amióta utoljára beszámoltam az iskolai hírekről, sok minden történt. Ez alatt az idő alatt lezajlottak az év legnagyobb ünnepei, a Mikulás, a Karácsony, a gyerekek megkapták a félévi bizonyítványt és mire Önök –e sorokat
olvassák, már a farsangon is túl leszünk.
3. alkalommal került megrendezésre új hagyományunk, a Mikulás futás, amely a sport és a szórakozás mellett egy
jótékonysági rendezvény is. Számomra azért is jelentős, mert a futás utáni vendégeskedésben együtt van gyerek,
szülő, nagyszülő, hiszen a szülők zsíros kenyérről, süteményről, az idősek pedig finom sült almáról gondoskodnak a gyerekek
számára. A rendezvény az idén is jól sikerült, amit köszönünk minden közreműködőnek és segítőnek. Úgy a szülőknek, mint a
nyugdíjas egyesületnek, valamint az óvodásoknak, és természetesen a kollégáknak is. Bevételünk az idén közel 100 000 Ft lett,
melynek egyik fele a homokozó felújítására, a másik fele pedig Csigó Lili támogatására ment, akit rajz tehetségének kibontakoztatásában szeretnénk ezzel támogatni.
Iskolánk nagyon készült az idei karácsonyi műsorra is. Ez minden évben nagy összmunkát igényel. A visszajelzések szerint igen
jól sikerült az idén is. Egyik nézőnk így fogalmazott: „ez minden évben szebb és szebb lesz”. Örülünk a jó véleménynek, hiszen
ez a mi célunk is. Ezen az ünnepen melegségbe burkolni a szívet és a lelket. Örülünk annak is, hogy az iskolaudvaron tartott
karácsonyi vásárnak is igen jó visszhangja lett és úgy tudom, hogy éppen ezért itt kerül megrendezésre a következő években is.

A szünetben iskolánkban jégpálya működött, melyet az Önkormányzat működtetett – tapasztalataim szerint - a
sopronkövesdiek, és a környékbeliek nagy örömére. A hideg sem tudta otthon tartani az érdeklődőket. Sokak lábán életükben
először volt korcsolya. Ha már csak annyi haszna volt, hogy megtapasztalták ennek az élményét, akkor is megérte. A szünet
után még pár napig az iskolásoké volt a lehetőség, hogy testnevelés órán, vagy a délutáni szünetben élvezhessék egy kicsit a
csúszkálás örömét.
A szünet gyorsan elszaladt és itt volt a félévi felmérők ideje. Ez kevésbé volt lélekemelő tanulóinknak, - és időnként a tanároknak is, - de sajnos ez is az iskolához tartozik. A félévi zárásra készülődtünk. Iskolánkban ekkor volt az e-napló bevezetésének is
a csúcsideje, hiszen ekkorra ért oda a rendszer, hogy a tanároknak visszamenőleg is fel kellett tölteni a beírásokat és a jegyeket.
Örömmel jelenthetjük, hogy – bár még vannak megoldandó problémák – de a rendszer már működik, és pozitív visszajelzéseket is kapunk. Többségében a szülők örülnek, hogy napi rendszerességgel kapnak hírt az osztályzatokról, a felszerelés és házi
feladat hiányokról.
A szünet után és a félév zárása között még egy nagy szülői értekezletre is sor került, melynek célja az volt, hogy a szülők által
feltett kérdésekre, felvetésekre válaszoljak. Bár nem kevés felkészülést igényelt, mégis örültem a lehetőségnek, mert úgy érzem,
hogy nagyon sok olyan dolgot sikerült tisztázni, amely szóbeszéd tárgya volt a faluban, de a tényeket kevesen tudták.
A félévi zárás a versenyidőszak nyitásának is időszaka. Már megindultak az első versenyek, tanulóink többségében állják a sarat.
Mivel sok verseny még csak az első fordulóknál tart, ezért ezen eredményeinkről legközelebbi számunkban fogok beszámolni.
Még a „tinta” meg sem száradt a bizonyítványokon, újabb lázban égett az iskola, hiszen gőzerővel állt neki szülő és gyerek is a
farsangi előkészületeknek. Ez a tanév legvidámabb ünnepe. Elmondhatom, hogy évről évre egyre sikeresebbnek és színvonalasabbnak mondható. Felléptek itt a modern táncosaink, akik folyamatosan fejlődnek és megmutatták magukat a kezdő ugróköteleseink is. Ők az idén szeptemberben kezdtek, de még három hete is volt új belépő. Rengeteget gyakorolnak és nagyon lelkesek.
Bár a kezdeti nehézségek még ott voltak a produkción, de látszott az öröm, és a lelkesedés. Tudjuk, hogy így az eredmény is
egyre jobb lesz. Ügyesek voltatok. A farsang legfontosabb része a jelmezes felvonulás. Az egyéni jelmezek között is voltak nagyon - nagyon ötletesek. Különösen öröm számomra, mikor egy-egy tanulónk olyan jelmezbe öltözik, amely tükrözi az egyéniségét is.
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Az egyéni jelmezek mellett az idén a csoportos fellépőktől is többségében színvonalas előadásokat láthattunk. a zsűri nem is tudott az
első három sorrendben sem dönteni, ezért csak kiemelte a legjobb
hármat, a sorrendet a közönségre bízta. A legjobbak: A nyolcadikosok, akik a generációs problémákat tárták elénk a maguk látásmódján, és diákszlogeneket tanítottak az „öreg” szüleiknek és tanáraiknak. A hetedikeseknél egy Jancsi bácsi által tartott „fizika órába” tekinthettünk be az ő szemükkel. Fergeteges cirkuszi produkciót mutattak be a harmadikosok, akik korukat meghazudtoló színészi játékot
produkáltak. Szívemnek az tetszett a legjobban, hogy a hat osztályprodukcióban az osztályok valamennyi tanulója fellépett. Szívet melengető volt, hogy mindenkire szükség volt, mindenkinek akadt feladat, senkit nem rekesztettek ki, és mindenki vállalta a fellépést.
A másik, ami örömömre szolgált, hogy együtt dolgozott itt tanár, szülő és gyerek. Büszke vagyok diákjainkra és kollégáimra is!
Köszönöm! Köszönjük! Szép munka volt!

Eltelt ebből az évből fél év. A cikk végére egy rövid kis „interjút” tartogattam. Két olyan tanítványunk van, akik ebben az évben
jöttek hozzánk. Őket kérdeztem:

Győri Edit: Miért jöttetek el az iskolátokból?
T.A. : Engem a volt iskolánkban sokat szekáltak a gyerekek, és az osztályfőnök is „rám szállt”. Szüleimmel nem láttunk más lehetőséget, csak, hogy megpróbálom máshol.
G. V.: Mi elköltöztünk és itt a környéken építkezünk.
GY.E.: Miért ezt az iskolát választottátok?

T.A.: Szüleim erről az iskoláról jót hallottak és megközelíthető is számunkra.
G.V.: MI körzetileg is ide tartozunk.
GY.E.: Hogyan sikerült beilleszkedni?

T.A.: Nekem nagyon gyorsan. A hatodik osztály gyorsan befogadott és barátnőim is hamar akadtak.
G.V.:Nekem az elején nehezebb volt és nem is a saját osztálytársaimmal, hanem a hatodikosokkal barátkoztam, de azután már az
osztálytársaim is nyitottak felém, jobban megismertük egymást és azóta már velük is jóban vagyok, és jól érzem magam velük.
GY.E.: Hogy tetszik nektek az iskolánk, és a közösség?

T.A.: Nekem nagyon. Itt sokkal jobb minden. Nagyon sok jó program van, a gyerekek is kedvesebbek. A tanárok is sokkal elfogadóbbak. Össze sem lehet hasonlítani. Itt mindig történik valami.
G.V.: Az én régi iskolámban voltak nagyon rossz gyerekek, akik az iskolai életet is nagyon megnehezítették. Sok volt a verekedés.
Szerencsére ez itt nincs. Sokkal jobban érzem magam, mint az előző iskolámban.
GY.E.: És mi az, ami itt nem annyira jó?

T.A.: Itt minden jó, nem tudok rosszat mondani. (mondja nevetve)
G.V.: Én sem. (mondja a maga nyugodt, visszafogottabb módján)

GY.E.: Örülök, hogy jól érzitek magatokat és remélem, hogy ez nem is fog megváltozni.
További sok sikert kívánok!
Jó érzés hallani, hogy olyan gyerekek is megtalálják a helyüket nálunk, akik egy másik közösségből jöttek.
Hamarosan itt vannak a leendő elsőseinknek az „iskola csalogató” rendezvényeink is, ahová őket és szüleiket várjuk nagy-nagy
szeretettel.
De addig is készülünk a versenyekre és ne felejtsétek!! Február 23. péntek: 24 órás kosááááááár!!!
Győri Edit
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iskolaigazgató

Kertész
Az év hala

A boglárkafélék családjába tartozó hunyorok magyar elnevezése arra utal, hogy ezeknek az
évelő növényeknek a virágai hunyorognak bele elsőként a tavaszi napsütésbe. Ennek a növénynemzetségek a tagjai számítanak a legkorábban nyíló vadvirágoknak. A tudományos
elnevezés Helleborus, veszélyes, mérgező voltára utal, ugyanis a helein szó jelentése görögül ölni, a bora szóé pedig ételt jelent. A növény minden része mérgező szívglikozidokat
tartalmaz, amit a gyógyszeripar használ fel. Drogja a megszárított gyöktörzs, a hellebori
rhizoma et radix.
Hazánkban a Helleborus nemzetségnek három faja őshonos: közülük a pirosló hunyor (Helleborus
purpurascens), az Északi középhegységben, valamint a Pilisben, a Dobogókő alján és a Bükkös patak völgyében fordul elő;
a kisvirágú hunyor (Helleborus dumetorum) a Dunántúl nyirkos, meszes talajú bükköseinek; az illatos hunyor (Helleborus
odorus), a Mecsek, a Villányi-hegység és a Tolnai-dombvidék jellemző növénye. A három Magyarországon őshonos faj elterjedése a földrajzi vikarizmus iskolapéldája, hiszen különböző tájegységeken, ugyanazt az élőhely típust népesítik be.
A fekete hunyor (Helleborus niger) nem tagja a magyar flórának, az Alpokban azonban nagy számban tenyészik. Legközelebb
hozzánk a Rax-hegységben őshonos. Magyar neve megtévesztő, ugyanis nem a növény csészeleveleire utal - hiszen azok
zöldesfehér színűek -, hanem a fekete színű, erős méreganyagú gyöktörzsére. Német neve Schneerose, Christrose angol neve
Christmas Rose mutatja, hogy már akár karácsonyra is kivirágzik. Német nyelvterületeken a 16. századtól élő hagyomány, hogy
a karácsonyi vacsoraasztal közepén fehér virágú cserepes hunyor a dísz. Virágzási ideje decembertől, április végéig tart. A növények virága valójában nem sziromlevél, hanem csészelevél, ami a tüszőtermések beéréséig nem is hullik le, így nagyon sokáig
díszít. Valódi sziromlevelei egészen kicsikék, amik a csészelevelek tövén mézfejtő nektáriumokká módosulnak.
Kifejezetten mészigényes növények, ezért hazánkban bárhol eredményesen nevelhetők. A hunyorok a cserjék félárnyékában
nyirkos, üde, humuszban gazdag talajban fejlődnek legjobban; a tömörödött, levegőtlen talajú területeken a virágtövek elpusztulnak. Hosszú életű évelők, amik nem szeretik, ha háborgatjuk őket. Az idős leveleket vágjuk le már az ősz folyamán, így a frissen
fejlődő lombozat és a virágok is jobban érvényesülnek, valamint a levelek eltávolításával megelőzhetjük a növényeinkre végzetes
gombás levélfoltosságot is. Nagy tápanyagigénye miatt minden évben ássunk be komposztot a virágágyásba. Gyökerei mélyre
hatolnak ezért ültetés előtt legalább 30 cm mélységben lazítsuk fel a talajt.
Az Agg-hegyen is található egy védett boglárka faj ami nem más, mint a téltemető (Eranthis hyemalis), mely kora tavasszal mutatós virágszőnyeget hoz létre, ha nem háborgatják élőhelyét. Gyakran már február végén virágba borítja az erdők avarját,
ezért télikének is nevezik. Főbb élőhelyei a gyertyános-tölgyesek, ligeterdők. A növény 8–18 cm magas felálló hajtásain 3–4 cm
átmérőjű, magányos, csúcsálló virágot hoz. A virágok alatt három darab szeldelt fellevél található. Tőlevelei is szeldeltek, rendszerint hétosztatúak. Tavasz végére a növény minden része a föld alá húzódik vissza, tüszőtermése beérik, az abból kihulló magvakat a hangyák terjesztik.
A Magyar Haltani Társaság honlapján rendezett közönségszavazás eredményeként 2018ban a balin (Aspius aspius) viselheti az év hala címet. A balin a zömmel növényevő fajokat
magába foglaló pontyfélék családjába tartozik, ennek ellenére ragadozó hal. Egyéb nevei
fenekeszeg, kapókeszeg, őnhal, ragadozó őn, villámkeszeg.
Európa nagyobb folyóiban és a Volgán, csatornákban és állóvizekben honos. Nyílt vizekben csapatosan él. Magyarország vizeiben is őshonos, kedvelt élőhelyei: Duna, Tisza, Körösök, Balaton, Velencei-tó, Tisza-tó. Nyílt
vízi ragadozó hal, zsákmányát a felszín közelében ragadja meg. Folyókban kedveli az erősebb áramlású részeket, kőruganyok, kőgátak sodrását, illetve duzzasztóművek oxigénben dús alvizét. Tavakban elsősorban a nyílt vízen tartózkodik, onnan rabol rá, a
nádtisztásokon bandázó kishalakra. Sokszor csapatokban vadászik, egy nagyobb balincsapat bekerítve ront rá a snecik csapatára.
Teste torpedó alakú, áramvonalas. Színe, háta grafitszürke, oldalán ezüstösen csillogó, hasa fehér. Teste kissé síkos, bőrét apró
pikkelyek fedik. Úszói erőteljesek, nagyok, főleg a farok úszó. A hátúszója nagy, első sugara kemény, ha a balin a felszín közelében
úszik, gyakran kilátszik a hátúszó hegye a vízből, mintegy barázdát húzva. Innen lehet tudni, hogy a balin a felszín közelében vadászik. Feje nagy, szájnyílása csúcsba nyíló, mélyen bevágott, alsó ajka kampósan végződik. Mivel fogai nincsenek, áldozatát egyetlen szippantással nyeli el, sőt előfordul, hogy a balin az orrával kiüti a vízből a kishalat, s mikor az bódultan visszaesik, akkor kapja el. Érzékszervei rendkívül fejlettek, oldalvonala kitűnően érzékeli a vízben a rezgéseket.
Testhossza 70-80 cm-t is elérheti. Az abszolút magyar horgászrekord 10,54 kg (1991). 3-4 éves korában válik ivaréretté. Márciusban kezdi az ívást. Sóder- vagy homokpadokra, esetenként gyökerekre rakja 300-400 000 ragadós ikráját. Az ikrából kikelt ivadék
az első napokban planktonikus szervezeteket fogyaszt, később áttér az alsórendű rákokra. Ezután főleg vízre pottyanó rovarok és
kisebb halivadékok szerepelnek étlapján, a ragadozó életmódra idősebb korban tér át. Kis halakra, elsősorban küszökre vadászik,
de a kifejlett példányok ragadozó mivoltuk ellenére szívesen fogyasztják a vízbe eső rovarokat és lepkéket is. Főleg tiszavirágzáskor
figyelhetünk meg nagy balincsapatokat, amint a víz felett repülő kérészeket kapkodják.
Kazinczy Péter rovata
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Tóth Zsuzsanna

Kellemes vacsorán vettünk részt szerkesztőtársaimmal januárban, ahol kicsit megismerhettük egymást,
hiszen többen sosem találkoztunk személyesen. Bemutatkozásom alkalmával felmerült a gondolat, hogy érdekelheti
az Agghegyalja Mozaik olvasóit is, hogy mi motivál valakit arra, hogy szülőföldjétől távol kezdjen új életet és milyen érzés elszakadni a gyökereitől?
Talán érdekes lehet, mivel nekem is érdekes, hogy itt az ország másik végében sok dologról mennyire másképpen gondolkodnak az emberek. Ami nekem természetes, az másnak nem. Ami másnak természetes, az nekem nem. Sok dologban nagyon különbözőek vagyunk és sok dologban nagyon hasonlóak. Nekem ez egy nagyon tanulságos „utazás”!
Azért nem maradtunk ott, ahol születtünk és felnőttünk, mert úgy gondoltuk, többre vagyunk képesek és többet érdemlünk az élettől. Éveken keresztül felváltva volt bejelentett állásunk a férjemmel. Mivel a munkáltatók addig alkalmaztak amíg
támogathatók voltunk, utána el kellett menni munkanélküli segélyre, hogy újra támogathatók legyünk. Volt olyan munkahelyem
- ott négy évig sikerült dolgoznom (pályázati forrásból volt bér) –, ahol első nap közölte a főnököm, hogy csak azért engem
vettek fel, mert támogatható vagyok, be lehet jönni hamarabb, bent lehet maradni tovább és haza lehet vinni a munkát hétvégére
is, továbbá mindez minimál bérért és túlóra kifizetése nélkül. Munka rengeteg lett volna otthon is, csak a bért nem tudták kigazdálkodni, ezért egy – egy ember két - három ember helyett dolgozott. Ezen a munkahelyen irodavezető, rendezvényszervező,
önkéntes koordinátor és pályázatíró voltam egy személyben. Aztán eljött a nap amikor a főnököm leült velem beszélgetni, elmondta, hogy sajnos a továbbiakban csak 4 órában tudnak alkalmazni, mert nincs forrás. Kitalálták, hogy „bérbe adnak” a másik 4 órára. Kitört belőlem a nevetés, mivel szemben velem a falon a következő aranyköpés volt olvasható: „A rabszolgákat nem
szokták kirúgni, eladják őket!”
Akkor azt hittem, ennél rosszabb már nem lehet. Amikor lejárt a szerződésem közmunkára kerültem. A családsegítő szolgálatnál
lettem takarítónő. Azoknak az embereknek az irodáját takarítottam, akikkel korábban egy asztalnál tárgyaltam. Olyan méltósággal még nem pucolt senki vécét…!
A férjem napi 10 – 14 órát dolgozott az építőiparban, sokszor nem számított, hogy esik vagy fúj. Egy alkalommal – 17
fokban és süvítő szélben raktak csatornát egész nap. Igen, ha nem tetszett el lehetett volna menni – mondhatnánk. Csak éppen
nem volt jobb.
Szűken, de ki lehetett jönni két bérből, amikor volt két bér. Konyhakert és jószág mindig volt, de a számlák gyakran
tornyosultak befizetésre várva. Közben leste az ember a gyerek lábát, hogy ugye még nem nőtte ki a cipőjét, és a gyerek szemébe
nézve kellett mondani, hogy sajnos most nem tudom neked ezt vagy azt megvenni! Pedig csak egy csokiról vagy egy apróságról
beszéltünk, ami másoknál kiló számra került a kukába… És hogy ne legyen ennyire egyszerű közben anyukám megbetegedett.
Kemoterápia, ilyen – olyan reményteli csodaszerek, tartani a lelket benne, apuban, mindenkiben, magamban. Elment. Gondoskodni apukámról, négy év múlva ő is elment.
Hat évvel ezelőtt költöztünk el Békéscsabáról Kópházára albérletbe. Nehéz kezdet volt. Az albérletünk 70 000 Ft volt
plusz rezsi, a férjem a próbaidő alatt pont 70 000 forintot keresett. Volt néhány zártkertünk amit eladtunk. Az akkora területű
kertek itt a környéken 3 – 5 millió forintba kerülnek, a mieink 50 000 forintot értek.
Azért vagyunk itt, mert azt gondoljuk, hogy képesek vagyunk tenni magunkért és hogy a fiúnk ne akkora hátránnyal
kezdje az életét, mint mi. Igen, nagyon fájó, hogy távol vagyunk az otthon hagyott családtagjainktól, a barátainktól, és nagyon
nehéz, hogy nem mehetünk el a temetőbe, ha vinne a lábunk… Nagy árat fizetünk azért, hogy emberhez méltó életet élhessünk
és nyugodtan feküdhessünk le azzal a tudattal, hogy minden tőlünk telhetőt megtettünk magunkért.
Ugyanakkor nagyon boldogok vagyunk, mert megtaláltuk a számításunkat, sok új tapasztalattal lettünk gazdagabbak és
hálásak vagyunk új barátainkért! Már ez a
vidék és a szülőföldünk is egyaránt az otthonunk, a gyökereinktől pedig sosem szakadunk el, csak újakat növesztünk Magyarország másik végében.
Talán ismerős, talán érdekes, talán tanulságos az én történetem…

19

Az én történetem

Az én történetem, avagy távol a szülőföldtől

Könyvajánló

Csukás István:
Keménykalap és krumpliorr
Egy ma már klasszikusnak számító könyv, cirkuszról, állatkertből ellopott kismajmokról, Bagaméri fagylaltjáról, és az igaz barátságról. Lehetetlen, humoros olvasmány, amit biztos a szüleid is
nagyon kedveltek.
A háttérben a fákra szögelték az oroszlános plakátokat. Nagyon félelmetes látvány volt, ahogy
lengedeztek a fatörzseken: mintha a dzsungelből pislogna elő egy oroszláncsorda! - És mi lesz a
közönséggel? Lesz egyáltalán közönség? - Mi kiragasztottuk a plakátokat! - mondta Karcsi a fára
csomózott kötélen lógva, mint a levegő ördöge. A kis Rece a krumpliorrt babrálta, úgy hallgatta a
beszélgetést. "Az ám, közönség nélkül semmit se ér az egész! Hiába jön ki a tévé, csak lebőgünk!"
- mondta magában. És mint mindig, ha válságosra fordult a helyzet, most is támadt egy ötlete.
"Elég vakmerő!" - minősítette magában morogva az ötletet, éppen ezért nem is mondta el senkinek. Vagy sikerül, vagy nem. Elég, ha akkor tudják meg, ha sikerül!
Könyvmolyképző Kiadó, 2004

Richard Thomas:
A természetes fájdalomcsillapítás
Csökkentsük a fájdalmat természetes módon a masszázs, a reflexzónamasszázs, az aromaterápia, a hidroterápia, a gyógynövények, a homeopátia, a jóga és a meditáció nyújtotta gyors és
hatékony módszerekkel. Fedezzük fel a fejfájás, a migrén, a stressz és az emocionális problémák, a megfázás és az influenza, az izomsérülések és más gyakori panaszok velejárójaként tapasztalt fájdalom csillapítására szolgáló alternatív terápiákat. Érthető, követhető ábrák és fotók
segítenek lépésről lépésre, az egyes panaszok enyhítésére egyedi recepteket és adagolási útmutatót kapunk. Megtudjuk, mikorra várhatunk eredményeket a terápiáktól – vagyis mikor hagyjunk fel az egyikkel, és kezdjünk másik gyógymódba –, és pontos útmutatót kapunk arról,
hogy milyen tünetek esetén kell feltétlenül szakorvoshoz fordulnunk.

Fegyverneki Sándorné, Tünde
könyvtáros
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