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Talán 11 éve lehetett, amikor a Kotecsi Parkerdő kialakításának részeként közösségi csemeteültetést-örökbefogadást 
hirdettünk. Sajnos a filccel megírt és csemetékre akasztott műanyag címkék nem voltak tartósak, de ha akkor nem 
ültetünk csemetéket és nem karózzuk ki a magról kelteket, akkor 2020 kora tavaszán kopár lenne a kápolna környé-
ke. Ahogy a parkot látogatók az ősszel tapasztalhatták- és a médiában is többször szó esett róla- a fenyveseket beteg-
ség és kórokozók tizedelik. Erre a sorsra jutott parkerdőnk is. De az akkori előrelátás - már ilyen rövid távon is- segí-
tett a helyzeten. A parkerdőben immár a harmadik vendégkönyvet helyeztük ki. A bejegyzések is bizonyítják, hogy 

sokan érkeznek közelről s távolról falunk e gyönyörű és csendes helyére. Parkerdő témakörben keresem fel pár nap múlva az erdő-
gazdaság új vezetőjét, bízva a további eredményes együttműködés lehetőségében. Ezt a kis helyi kincset és a falu nyugalmát szeret-
nénk megőrizni azzal is, hogy már egy éve –amilyen fórumon csak lehet - hallatjuk hangunkat, mivel a megyei és országos rende-
zési tervben a majdani M9-es út nyomvonalát a lózsi oldalról átrajzolták az agghegyi oldalra. Senki sem tudja mikor lesz M9-es út, 
de most még időben vagyunk, és ha szükséges a falu lakosságát is mozgósítani szeretnénk. A helyi környezetünk védelme a cél, 
ahogy az Energiaklub égisze alatt futó Multiply workshopokon is. Ide Szarvas, Miskolc, Budaörs, Ajka és két budapesti kerület 
mellett Sopronkövesdet is beválogatták és az újság megjelenésekor már egy oklevél büszke tulajdonosa is falunk, mellyel környe-
zetvédelmi elkötelezettségünket ismerik el. E képzéseken örömmel tapasztalom, hogy a legkisebb résztvevő településnek Sopronkö-
vesdnek is számos apró, jó példája lehet, melyet a nagyok is másolhatnak. Ahogy nekünk sem szégyen a többi résztvevőtől tanul-
nunk. Ha már az Agghegynél tartunk: ez motiválta Képviselő-testületünket, hogy végre lépjünk, a gondozatlan, elhagyatott zárt-
kerti ingatlanokkal kapcsolatban. Eddigi próbálkozásunkat egy jogszabály nem igazán támogatta. Sokan jelezték, hogy rendet tet-
tek, a többieknek már a Földhivatallal kell konzultálniuk. Voltak történések télvíz idején is az Agghegyben: a  vendégháznál a 
Sacra Velo kerékpárút állomásaként pihenőhely kialakítását kezdték meg pályázati forrásból. Sajnos e szép helyet megtalálták sze-
métlerakásra is.  Egyik közeli falu lakója itt kívánt megszabadulni a háztartási szeméttől, amiben címét és telefonszámát is meglel-
tük. Mivel nem mutatott hajlandóságot a megoldásra, rendőrségi feljelentést tettünk. Jelzem, hogy a gally, levél és  fanyesedék is 
szemét, még az erdőszélen is!! Még inkább, ha szeméttel is bekeverik, ahogy egy Ginko biloba fa tulajdonosa is tette. Megtöltött 
éthordók is tűntek el a kapukról. Egyik szomszédos településünkről járt át biciklivel a dézsmáló, akivel sikerült elbeszélgetnem. 
Nem tudom a hatás meddig tart. Pár napja kaptuk a jó hírt, Sopronkövesd ismét résztvevője lesz egy nemzetközi konferenciasoro-
zatnak, melyben több angolul tudó utazhat a település képviseletében Mariborba, Grazba és Pozsonyba. Örömmel fedeztük fel azt 
is, hogy az önkormányzatok már nyilvánosan közzétehetik adósaik listáját, hiszen amit 
fejlesztésekre, költségeinkre, civil szervezeteinkre vagy kulturális programjainkra fordíta-
nánk, azzal jó néhány lakosunk huzamosan és rendszeresen tartozik. Természetesen bár-
kivel előfordulhat, hogy elfelejti csekkjét befizetni, de a lista a többször felszólítottakat a 
rendszeresen tartozókat gyűjti össze és teszi közzé a hirdetőtáblán és a honlapunkon. E 
témáról Jegyzőasszony tollából további információhoz juthatnak. Eredményesek voltak a 
Magyar Falu Programban benyújtott pályázataink is. Az orvosi eszközbővítés már meg-
történt, és karácsony előtt a Vörösmarty utca lakói is örülhettek már az új járdának. A 
Hársfa utca aszfaltozása májusban várható, szintén e program finanszírozása révén.  
A belügyminisztériumi pályázat részbeni finanszírozásával heteken belül megkezdődik a 
Petőfi és Rákóczi utca páros oldala járdáinak térkövezése. Barcza Attilával a térség or-
szággyűlési képviselőjével egy testületi ülés keretében sikerült e témákban is kötetlenül 
informálódnunk. Szintén képviselőnk, valamint Sopron polgármestere volt a meghívott 
januárban, a térség összes polgármesterének Visegrádon, Leader szerevezésben megtartott 
Térségi Jövőkép Műhely programján is, ahol újabb pályázati forrásokról is szó esett. 
Megbízott kertészeink az enyhe időjárás jóvoltából, már télvíz idején nagymetszést  vé-
geztek az önkormányzat által az évek során telepített fákon.  
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Jegyző tollából 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 130. § (1) bekezdése alapján a jegy-
ző, mint „önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában az egyszázezer – természetes szemé-
lyek esetében az ötvenezer – forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adó-
zó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben 
szokásos módon közzéteheti.”  

Sopronkövesd község Önkormányzatának Adóhatósága – a Képviselő-testülettel egyetértésben - tájékoztat-
ja a lakosságot, hogy élve a jogszabályokban biztosított lehetőséggel, 2020. április 1-jétől - minden hónapban frissítve - az 
Önkormányzat honlapján (www.sopronkovesd.hu), hirdetőtábláján közzéteszi a jelentősebb adótartozással rendelkező 
adózók nevét, címét és az adótartozás összegét, remélve azt, hogy ezáltal javulni fog az adófizetési morál településünkön.  

Az adózónként kimutatott hátralék egy összegben tartalmazni fogja a helyi adó és gépjárműadó tőke összeg mellett az - esedékes-
ségtől felszámított - késedelmi pótlékot, valamint a kiszabott esetleges bírságokat is.  
Az adóhatóság a folyamatosan frissülő listából – mely magánszemélyenkénti, illetve jogi személyenkénti bontásban készül el – 
törli azt a hátralékost, aki az adótartozását befizeti és azt, az adóhatóságnak igazolja.  
Az adóslista közzétételével egyidejűleg tiszteletünket fejezzük ki azoknak, akik a jogszabály alapján fennálló adófizetési kö telezett-
ségüknek időben eleget tesznek, hiszen az így befolyt pénz a község bevétele, a helyi kiadások, fejlesztések forrása. Köszönjük 
együttműködésüket! 
 
Változások a jegyzői hatáskörben a 2020. évben: 
 

2020. március 1. napjától az építéshatósági feladatokat a kormányhivatalok látják el. Egyfokú lesz a hatósági eljárás, 2020 már-
ciusától az építésügyi és építésfelügyeleti eljárásokban fellebbezésre nem lesz lehetőség, a kormányhivatalok döntéseivel 
szemben közvetlenül a bírósághoz lehet majd fordulni.  

2020. január 1. napjával megszűnt a jegyzőnek az állatvédelmi törvényben foglaltak végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatos 
hatásköre. E feladatot a járási hivatalok látják el.  

Hagyatéki eljárásban február 1-jétől megnyílt a fellebbezés lehetősége a hagyatéki eljáráshoz kiállított adó- és értékbizonyít-
vánnyal szemben. A hagyatéki leltározás megkezdésének határideje a belföldön kiállított halottvizsgálati bizonyítvánnyal 
induló ügyekben lerövidül (30 nap). A módosítás eredményeként a jegyző hagyatéki eljárás során elvégzendő feladatai is 
változnak. Február 1-jétől a jogszabály egy komplex tájékoztatási kötelezettséget ír elő, amelynek keretében az eljárásban 
részt vevő feleket tájékoztatni kell a jegyző által beszerzett adatokról, iratbetekintési lehetőségéről, az eljárás menetéről , 
annak várható költségeiről, illetve felhívhatja a feleket a megegyezés lehetőségére. Ennek köszönhetően az örökösöknek 
már az előkészítő szakaszban lehetőségük lesz arra, hogy egymás közötti, illetve hagyatéki hitelezőkkel való viszonylatuk-
ban egyezségi tervezetet készítsenek és azt a hagyatéki leltárhoz csatolják mellékletként, amit a jegyző továbbít a közjegy-
zőhöz jóváhagyás céljából. 

Az adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokban 2020. január 1-jétől változás: Ha 
az eladó az adásvételi szerződésben megadta a vevő javára szóló bejegyzési engedélyt, úgy a közzétételi kérelemhez kötele-
zően mellékelni kell az adásvételi szerződés szerinti vevő, vevők javára történő tulajdonjog bejegyzése iránti ingatlan-
nyilvántartási eljárás lefolytatására irányuló kérelem formanyomtatvány, jogi képviselő által kitöltött példányát is. 

 
Fücsökné Torma Lívia, jegyzőasszony 

További fásítás ez évben a Hársfa utcában az  aszfaltozás után várható. Csak egy ugrás onnét az új tűzoltóőrs, melyet már beren-
deztek és kora tavasszal ünnepélyesen átadásra kerül.  Már lekötöttük nagyprogramjaink fellépőit is. Sok fellépőt és kulturális 
programot pályázati forrásokból tervezünk megvalósítani, hiszen jó néhány nagy név is lesz. Jó volt hallani a múltkor egy idegen 
szájából, hogy a térségben kulturális programok terén Fertődre, Hegykőre és Kövesdre érdemes figyelni. Fekete Judit fogorvosnőn-
ket is felkértem egy bemutatkozó cikkre. Már akkor elmondta, hogy asszisztensével együtt nagyon jól érzik falunkban magukat és 
elégedettek, mert sokan keresik fel őket helyből is. És hogy legyen gyermek bölcsibe, oviba, iskolába, de még a fogorvoshoz is: 
megtörtént az első tömb területvásárlása a Franciska lakóparkhoz. Sajnos a hatóságok ügyvitele legalább fél évvel hátráltatja lépése-
inket, így számolunk azzal a lehetőséggel, hogy csak részlegesen közművesített telkek értékesítését tudjuk megkezdeni az év máso-
dik felében. Hamarosan megkezdjük elszármazottaink levélben történő megkeresését, hiszen ez év pünkösd vasárnapja az ő ünne-
pük. Kérem, aki olyanról tud, akit eddig nem értünk el, jelezze a Hivatalban!  
Lapzártakor érkezett a jó hír: A Sopronkövesd Fejlődéséért  Egyesületünk MOL Helyi értékek Program 2019' pályázatát  413 pá-
lyázó közül beválasztották a második körbe. Itt 151-en versenyeznek tovább. A tét 500.000,- Ft, melyet a Gasztro Piknik rendezvé-
nyeire, fellépőire fordítunk. Sopronkövesd ebben a körben már csak Fertőszentmiklóssal és Fertőddel versenyez, így nagy az esély 
a sikerre! Az nyer,  a Mol Alapítvány által meghirdetett pályázaton, aki a hamarosan megnyíló felületen több támogató szavazatot 
gyűjt össze.  A szavazás kezdetéről mindenkit informálunk. Számítunk támogató segítségükre! Legyen sikeres a 3. Gasztro Pikni-
künk is!  Szép tavaszt kívánok Mindannyiuknak!           

Fülöp Zoltán polgármester 

http://www.sopronkovesd.hu
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December a gyerekek számára izgalmas hónap. A Mikulás várást Kati védőnővel és a kismama klubbal együtt 
tartottuk meg az Alkotóházban. Nagyon jól éreztük magunkat, kicsik és nagyok egyaránt. 
Ahogy minden héten egyre több gyertya égett az adventi koszorún, a gyerekek egyre izgatottabban várták a 
Jézuskát. A meghitt ünnepen, minden kisgyermek csillogó szemekkel állt az ajándékkal körbevett csodaszép 
karácsonyfa előtt. Karácsonyi dalokat énekeltünk és boldogan bontogatták a megérdemelt ajándékokat, amit 
azonnal használatba is vettek. 

A karácsonyi szünet után négy kisgyermek búcsúzott el a bölcsődétől és kezdte az óvodás éveket. Személyi változás is történt ná-
lunk, Szűcsné Keresztény Éva kisbabát vár, így csoportját Kovács Andrea veszi át. Andi édesanyja peresztegi származású, a bala-
tonfüredi bölcsödéből jött hozzánk. Ezúton is jó egészséget és boldog babázós éveket kívánunk Évának. 
A téli időszakban szokásos vírusok, megfázás bölcsődénket sem kerülték el, de szerencsére a többséggel együtt ünnepelhettük feb-
ruár 7-én a Farsangot.  
Szinte mindenki jelmezbe öltözött, volt köztük: pókember, dinó, krokodil, egyszarvú, együtt ropták a táncot, vidám ügyességi fe-
ladatban vettek részt majd utána elfogyasztották a farsangi fánkot.  
A bölcsiben a mindennapok vidáman telnek, nagyon jól összeszokott csapat alakult ki. A téli időszakban is igyekszünk az időjárás-
tól függően mindennap kimenni a friss levegőre. Sokat sétálunk a faluban, megismertetjük őket a közlekedés alapvető szabályaival. 
Akik már régebb óta bölcsibe járnak, nagyon ügyesen sétálnak, akár segítik is kisebb társaikat. Már nagyon várjuk a tavaszt és a 
derűsebb időjárást, hogy egyre több időt tölthessünk a szabadban.  
Beiratkozásra személyesen is van lehetőség minden nap 8-11 óra között a bölcsődénkben .  
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Hajasné Guczogi Helga 
kisgyermeknevelő 
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Ó
vodai élet 

 „Fuss el, Február, 
Süss fel,Napsugár; 
Szellő kerekedj, 

Langyos eső, megeredj, 
Árpa,búza, kukorica cseperedj!” 

                                               / Sarkady Sándor: Tavaszváró/ 
 
A 2019/20-as nevelési év felénél járunk. A szeptembertől folyamatosan érkező új kisgyermekek beszoktak, azt gondolom, a kezdeti 
nehézségeken túl vagyunk. Előfordul ugyan hosszabb hiányzás után egy-egy sírós reggel, de ez természetes. Gyermeklétszámunk 
jelenleg 85 fő. A magas létszám miatt nehezebb egy-egy programot megszervezni, mert annak a megvalósítása, hogy egyszerre 
mindenki részt vegyen, szinte lehetetlen. Ezért körültekintően kell a programok között válogatni: megfizethető, ugyanakkor szín-
vonalas és a gyermekek számára izgalmas legyen. Volt részünk jó néhány emlékezetes eseményben az első félévben. Pl.: KÖN na-
pokon kisvasutazás, Salföldi Kopjások bemutatója, majd megnézhettük igazi ágyúdörgés mellett a Klapka György Hagyományőrző 
Egyesület bemutatóját, szokás szerint leszüreteltünk az Agghegyben, egy másik alkalommal ki is traktoroztunk oda. Állatok világ-
napján kirándultunk a Franciska majorba, Márton napkor megtartottuk hagyományos lámpás felvonulásunkat, melyre nagyon sok 
szülő, család, iskolás gyermek csatlakozott ovis csapatunkhoz. Gyermekeinket a népi hagyományokkal megismertetve szalmazsáko-
kat tömtünk, majd elcipeltük azokat a tájház ágyaiba. Egy kis bepillantást nyerhettek a korábbi nemzedékek fáradságos, korántsem 
könnyű mindennapjaiba…Egyébként nagyon élvezték, örömmel, szorgosan „dolgoztak.” A tél örömteli pillanatait izgalmas várako-
zás, készülődés előzte meg. De nem volt hiába, hisz eljött hozzánk a Mikulás tele puttonyával. Köszönetet mondunk Rákóczi An-
talnak, aki felajánlásként minden gyermeknek hozott 1-1 db csoki Mikulást! Karácsonykor együtt ünnepelt az egész ovi, s utána 
minden csoport izgatottan bontogatta a szebbnél szebb, jobbnál jobb ajándékokat. Közben járt nálunk a Csemete bábszínház, a 
Petőfi Színházban pedig a Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack című zenés mesejátékot nézték meg gyermekeink. S mind-
eközben szolgáltatásaink is beindultak: fejlesztő- és gyógypedagógiai foglalkozások, néptánc, hittan, tenisz, ovifoci, játékos német 
és angol nyelvi fejlesztés. Talán túl sok is ez egyszerre. Addig, míg a szülők tényleg körültekintően, a gyermek érdeklődését szem 
előtt tartva választanak egy külön foglalkozást, addig nincs is baj…. de higgyék el, nem kell minden gyermeket mindenre beíratni. 
Abban az ingergazdag környezetben, ami az óvodában reggeltől estig körülveszi őket, ők is elfáradnak. Ugyanúgy hosszú a nap 
nekik is, mint nekünk, felnőtteknek. Most már a farsangra hangolódunk…mostanában járt nálunk Rózsás Viktória énekes előadó-
művész, aki interaktív zenés-táncos műsorával megalapozta jókedvünket. Szükség is van optimizmusunkra, hisz az előttünk álló 
hónapok „átrendezik” mindennapjainkat, az óvoda új szárnyának építése miatt... 

                                                                                                   
Fülöpné Hidegh Csilla 

                                                                                                          
óvodavezető 
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A karácsonyi ünnepkör lezárultával megindult az élet 
az iskola falai között. 
Vízkereszt ünnepén Ferling György atya osztotta 
meg gondolatait a diákokkal a karácsony üzenetéről, 
majd január 14-én szentmise keretében emlékeztünk 
a doni hősökről. Köszönöm Szarka Gábor plébános 

úrnak a lehetőséget, hogy ilyen keretek között emlékezhettünk 
hőseinkről, példát állítva ezzel a mai ifjúság számára. Külön öröm 
volt számomra, hogy a szentmisén szülők, nagyszülők is részt vet-
tek! 
A január a félévzárásra történő felkészüléssel telt, sok volt a dolgo-
zat, felmérés, melyeknek eredményéről a félévi bizonyítvány tanús-
kodik. Ha esetleg valakinek nem az elvárásai szerint sikerült, ak-
kor év végéig még van lehetőség a javításra! A nyolcadikosok már 
a felvételi jelentkezési lapok leadásánál tartanak. Remélem mindenki a realitások talaján maradva választott a lehetőségek közül, és 
bízom abban is, hogy a szülők is tudtak segíteni a megfelelő út kijelölésében! 
Néhány nagyon szép eredményről is be tudok számolni. 
A Megyei Matematika Versenyen Földesi Bendegúz tanulónk ért el nagyon szép, harmadik helyezést. A Holenda Barnabás Regio-
nális Matematika Versenyen több diákunk is jó eredményt ért el. A 3. osztályosok között Csigó Gábor Áron második, Kovács 
Zselyke hetedik, Földesi Janka Anna nyolcadik helyezést ért el az egyéni versenyben. A csapatversenyben a három tanuló az ötödik 
helyet szerezte meg. A 4. osztályosok között Galavics Zsóka az idén a hetedik helyen végzett, megismételve ezzel tavalyi szép ered-
ményét, amikor szintén a legjobbak között volt. 
Nagyon jó érzés volt a díjkiosztón a gyermekek szüleivel együtt tapsolni a mi kis iskolánk tanulóinak. Büszkeséggel töltött e l látni 
a pódiumon a sok városi iskola között a sopronkövesdi diákokat és tanító nénijüket, Gabi nénit, bizonyságot adva ezzel, hogy jó 
munka folyik az intézményben. Arról, hogy a gyermekek milyen élményekkel távoztak a díjkiosztóról, Galavizs Zsóka rövid beszá-
molójából olvashatunk! 
A bőnyi meseismerő verseny is elkezdődött a helyi fordulóval, melyen egy másodikas, egy harmadikas és két negyedikes csapat vett 
részt, akik közül két a harmadikas és az egyik negyedikes csapatunk jutott a következő fordulóba. A háziverseny nagyon szoros 
eredményt hozott, nagyon kis különbség volt a csapatok között. Gratulálok mindenkinek! 
A hosszú január után a következő időszak rengeteg programot kínál gyermekeknek és szülőknek egyaránt. Hamarosan itt a far-
sang, melyet a szülői „batyús bál” követ. Közeledünk március 15-höz, ahol huszár hagyományőrzőkkel is találkozhatunk, akik is-
kolánkban is tartanak foglalkozást az érdeklődő gyermekeknek. Kicsit messzebb van, de nagyon hamar itt lesz a „24 órás kosár” és 
rögtön utána a tavaszi szünet. Addig is kitartást, szép tavaszi napokat kívánok mindenkinek, és szeretettel várunk minden érdeklő-
dőt programjainkon! 

Schweitzer Kornél 
intézményvezető 

 
Galavics Zsóka beszámolója a díjkiosztóról 

 
2019. december 14-én iskolánk néhány tanulója részt vehetett a Holenda 
Barnabás matematikai versenyen. 
A legeredményesebben szereplő diákok meghívást kaptak a díjkiosztó 
ünnepségre, amely az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontban került 
megrendezésre. Az ünnepség elején pár aporos diák egy mesét adott elő. 
Utána kezdődött a díjak átadása. Először az egyéni, majd a csapat helye-
zetteket hirdették ki. Miután az összes meghívottat jutalmazták az ebédlő-
ben tea, süti, pogácsa és egy hatalmas könyvtorta várta a jelenlévőket. 
A végén mindenki fülig érő mosollyal és tele hassal tért haza. 
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1873-ban hazánk legnagyobb arborétumában a Szarvasi Arborétumban elültettek 2 mamutfenyőt (Sequioadendrom 
giganteum) amelyek közül az egyik 2010-ben száradt ki, a másik ma is él, impozáns méreteivel vonzza a látogatók 
sokaságát. A 30 méter magas fa törzsének kerülete 550 cm, törzsének átmérője 176 cm. 
A föld legmagasabb élőlényei a mamutfenyők. Három fajuk ismert: a kínai, az örökzöld és a hegyi vagy óriás mamut-
fenyő. 
A kínai mamutfenyő (Metasequoia gliptrostoboides), ahogy neve is mutatja Kínában őshonos, lombhullató faj, hason-
lít a mocsárciprusra. őshazájában elérheti a 60 méter magasságot. Először fosszíliájára bukkantak rá, majd pár évvel később megta-
lálták az első élő példányokat is 1940-ben. 
Az örökzöld mamutfenyő (Sequioa sempervirens) magassága elérheti a 130 métert is, 1500-1800 évet is megélhet. Koronája kúp 
alakú, kéregvastagsága akár 30 cm is lehet. Puha tűlevelei a tiszafához hasonlítanak, nehezen nevelhető,  igényes faj. 
A hegyi vagy óriás mamutfenyő természetes élőhelye Kalifornia állam hegyvidékes területein, 1400-2600 tengerszint feletti magas-
ságban található. Minden vadon élő állománya védett. Első leírása 1833-ból származik. A törzskerület a 10 métert, a kéregvastagság 
akár a 60 cm-t is elérheti. 
A világ legmagasabb fája  115,55 méter magas Hyperion névre keresztelt örökzöld mamutfenyő. Fatömegét 530 köbméterre korát 7
-8000 évesre becsülik. A Shermann tábornokról elnevezett hegyi mamutfenyő becsült fatömege 1487 köbméter, kora 2300-2700 év 
és még mindig nő. 
A legújabb kutatások szerint ezek az óriások 130 méternél nem nőhetnek magasabbra. A vizsgálatok során a növekedést meghatá-
rozó négy alapvető tényezőt - a víz áramlását a gyökerektől a törzs egész hosszában, a levelek szerkezetét és sűrűségét, a fotoszinté-
zis hatékonyságát és a széndioxid koncentrációt- vették figyelembe. Több éves kutatás után megállapították, hogy a korona csúcsán 
a fotoszintézis minimális, ugyanis a víz csak nagyon nehezen 24 nap alatt jut fel odáig. 122-130 méteres magasságban akkora a 
vízhiány, mintha a növények a sivatagban élnének. A fiatal növények 12 éves korukban érlelik első tobozaikat, igazán nagy meny-
nyiségű csíraképes magot csak harminc éves koruk után hoznak. A toboz 18–24 hónap alatt érik be, és akár húsz évig is a fán 
maradhat. A sötétbarna magok 3–6 mm-esek, 1 mm vastagok, mindkét szélükön 1 mm-es szárnnyal. Egy toboz átlagosan 230 ma-
got tartalmaz. Néhány mag kihullik a forró nyári napokon, amikor a toboz kissé összetöpped, de a többségük csak akkor szabadu l 
ki, ha a toboz erdőtűz vagy rovarkár miatt kiszárad. Egy-egy nagyobb példány akár 11 000 tobozt is érlelhet 300 000–400 000 
maggal. A szárnyas magok az anyanövénytől akár 180 méterre is elröpülhetnek. A magvak kiszabadulását két állat: a Phymatodes 
nitidus nevű bogár és a Douglas-mókus is segíti. 
A bogár a fa tobozaiba rakja petéit, és a kifejlődő lárvák kacskaringós járatokat rágnak a tobozba. Ezzel felborítják annak vízháztar-
tását, így a toboz kiszárad. A mókus a fa húsos, zöld tobozait rágcsálja, és eközben ugyancsak kihullhat néhány mag.  
A kihullott magok tavasszal a tűlevelekkel borított, nedves humuszon is képesek kicsírázni, de a magoncok nyáron elpusztulnak, 
amikor az avar kiszárad. A csemeték csak a sok ásványi anyagot tartalmazó nyirkos termőtalajon fejlődnek rendesen. Más növény-
fajokkal szemben csirázás után kevéssé versenyképesek, ezért többnyire csak erdőtüzeket követően tudnak kifejlődni. A tűz egy-
részt segíti a magok kihullását a tobozból, másrészt minden idegen faj 
magját elpusztítja, harmadrészt az utána maradó hamu az ultraibolya 
sugarak káros hatásától is óvja a talajfelszín közelében fejlődő csírákat. 
Az anyanövényeket a vastag kéreg óvja meg a perzseléstől. 

A mamutfenyők magvetéses szaporításával odahaza is megpróbálkozha-
tunk. Egy 2 literes cserepet töltsünk meg tőzeges virágföld és vermikulit 
50-50%-os keverékével. A legalább 24 órára vízbe áztatott magvakat 
vessük a talajkeverék tetejére, óvatosan nyomjuk kb 2 mm mélyen bele, 
majd a talajfelszínt simítsuk el. Legkedvezőbb vetési időpont kora ta-
vasz. A csírázáshoz minimum 15 fokra van szükség. A talajt tartsuk 
mindig nedvesen, lehetőség szerint alulról öntözzük. A 4-6 hónapos 
magoncok már elég fejlettek az átültetésre. Jó vízáteresztő képességű 
virágföldet használjunk. Két három év elteltével a magoncok elérik a 30 
cm-es magasságot, ekkor kiültethetők a szabadba. 
 
 

Kazinczy Péter 

K
ertész 

sopronkövesdi mamutfenyő 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Phymatodes_nitidus&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Phymatodes_nitidus&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bogarak
https://hu.wikipedia.org/wiki/Douglas-m%C3%B3kus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ultraibolya
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Tisztelt Pácienseim! 
 
2020. január 1-től változtak a receptköteles gyógyszerek kiváltásának szabályai: 
 
 
 

1. Ha Ön saját magának vált ki vényköteles gyógyszert, szükséges hozzá: 
 - vagy a recept (amelyen két vonalkódot lát), ha orvosa hagyományos módon írta fel a 
gyógyszerét, 
 - vagy a felírási igazolás (amely hasonlít a hagyományos recepthez, de három 
vonalkódot lát rajta), ha az orvosa ún. eReceptet írt, 
 - vagy az Ön azonosítására alkalmas igazolványa, ha az orvosa e-Receptet írt és nincs Önnél a felírási igazolás. Az Ön azonosításá-
ra alkalmas: az E-személyi igazolványa, vagy a TAJ-kártyája és hagyományos személyi azonosító okmánya (személyi igazolvány, 
útlevél stb).  
 
2. Ha Ön a hozzátartozójának vált ki vényköteles gyógyszert, szükséges hozzá: 
 - vagy a recept, ha orvosa hagyományos módon írta fel a gyógyszert (ezen a recepten két vonalkódot lát), 
 - vagy a felírási igazolás, ha az orvos ún. e-Receptet írt (a felírási igazolás hasonlít a hagyományos recepthez, de három vonalkódot 
lát rajta) 
 
3. Az orvos január 1-től 14 évnél idősebbek részére csak akkor köteles felírási igazolást kiállítani, ha azt Ön kéri. 
Ha az orvos Önnek e-Recepten rendelt gyógyszert, kérje őt a felírási igazolás kiállítására és átadására, ha gyógyszerei kiváltása előtt 
szeretné továbbra is tudni, hogy: 
 - milyen gyógyszert írt Önnek az orvosa, 
 - hány dobozzal írt és milyen adagolással rendelte a gyógyszert, 
 - milyen támogatással válthatja ki a gyógyszerét és 
 - meddig érvényes a receptje, azonban 
 - ezt nem tudja megjegyezni, vagy a Lakossági Portál elérése nehézkes. 
 
4. Gyógyászati segédeszközt (például cukorbetegeknek tűt vagy tesztcsíkot) továbbra sem lehet e-Receptre felírni, ezeket továbbra 
is csak hagyományos receptre vagy felírási igazolásra lehet kiváltani a gyógyszertárakban. 
 

Erdélyi doktor 
 
 

Eg
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zs
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Dr Fekete Judit fogszakorvos vagyok. Sopronban születtem, általános iskolai és gimnáziumi évei-
met is itt töltöttem. 2000-ben diplomáztam a budapesti Semmelweis Egyetem 
Fogorvostudományi Karán, 2002-ben fog- és szájbetegségek témaköréből szakvizsgát tet-
tem. Férjemmel és két fiammal jelenleg is Sopronban élek, szabadidőmben szívesen sportolok, 
olvasok. Sopronkövesd Önkormányzata 2019. júliusától biztosítja az Egészségház épületében a 
fogászati tevékenység végzéséhez szükséges magas színvonalú infrastruktú-
rát. Asszisztensnőmmel, Barkovicsné Molnár Andreával, fontosnak tartjuk már az első találko-
zástól kezdve, hogy a páciensekkel udvariasan, megértően, türelmesen kommunikáljunk, így 
oldva fel a gyakran előforduló fogászati kezelésekkel kapcsolatos félelmeket. Az elmúlt hónapok 
tapasztalatai alapján örömmel mondhatom, hogy a sopronkövesdiek nagyon barátságos, közvet-
len emberek, mindig segítőkészek és valljuk be bátrak is, mert a fúró hangjától eddig még senki 
nem ijedt meg... A 20 éves szakmai tapasztalatunk és a továbbképzéseken megismert informáci-
ók alapján választjuk ki a sikeres kezelések megvalósításához szükséges lehető legjobb minőségű 
anyagokat, eszközöket. Előzetes időpont egyeztetéssel a várakozási időt minimálisra csökkentjük. 
Felhívjuk az Önök figyelmét hogy 2020 február 25-én kedden 16:00-18:00 óráig és 2020 március 
23-án hétfőn 16:00-18:00 óráig ingyenes általános fogászati- és rákszűrést végzünk. Szeretettel 
várjuk rendeléseinken  a sopronkövesdi és környékbeli lakosokat. 
 

Dr. Fekete Judit 
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A védőnő számára mindig öröm, ha újonnan jelentkező várandóst vehet gondozásba. Ebből a szempontból na-
gyon jól indult a 2020-as év, januárban 8 először jelentkező kismamával bővült a körzetem, így most 16 várandóst 
gondozok a két falumban. Nyár folyamán folyamatosan érkeznek majd az újszülöttek. Ezért is, most a gyermek-
ágyas anyák és az újszülöttek köszöntésesének egy szép hagyományát, a komatál, ahogy vidékünkön nevezik, a 
„paszita” küldés szép hagyományának felélesztését célzó pályázatra szeretném felhívni a kedves olvasók figyele-
mét:  

A Nemzeti Művelődési Intézet, Népművészeti Egyesületek Szövetsége, Népfőiskola Alapít-
vány, Nagycsaládosok Országos Egyesülete a Nemzeti Művelődési Intézet koordinálásával 
KOMATÁL KÖZÖSSÉGEK létrehozását támogatja. 
A Komatál Programmal a szervezők a családi, rokoni, szomszédsági, baráti kötelékeket 
megerősítő népszokást, a komatál átadásának hagyományát szeretnék feleleveníteni. A 
komatál, komakendő átadása egy olyan gesztus, amely nem csupán az étel adományozásá-
ról szól, hanem a baráti segítségnyújtásról, a kismama és az újszülött meglátogatásáról, a 
közösség összetartó szerepének és a családok, a családi kötelékek megerősítéséről is. A 
felhívás célja, hogy a résztvevők komaközösségeket hozzanak létre, mely komatál közössé-
gek díjmentesen igényelhetnek zsűrizett népművészeti tárgyakat a Komatál Program 
Kárpát-medencei Alkotói Pályázat termékeiből. 

Részvételi feltételek:  
- Minimum 6 főből álló komatál közösség létrehozása; 
- a kiválasztott család étellel való ellátása az újszülött hazaérkezését követő 12 napon keresztül;  
- fotódokumentáció készítése az átadásokról; 
- 12 elkészített étel receptjének beküldése a kapcsolódó ételfotókkal. 

Közösségenként igényelhető alkotások száma: 3 db (1 db komatál; 1 db komakendő; 1 db egyéb, a népszokáshoz kapcsolódó ter-
mék (kosár, játék, ruhadarab, stb.) 
Kapcsolatfelvétel és információ: komatal@nmi.hu  
A program weboldala, ahol a zsűrizett alkotások és alkotóik megtekinthetők: www.komatalprogram.hu 
 
Véleményem szerint, akár a fenti pályázat keretében, de akár ettől függetlenül induló „koma közösségek” tovább erősíthetnék a 
családok közti baráti kapcsolatokat, vagy összehozhatnák az idősebb korosztályt a kisgyermekesekkel.  Aki kedvet érez ehhez, je-
lezze felém, szívesen közvetítek a jelentkezők között. 
Virágh Imréné Kati védőnő: vedono.nagylozs@gmail.com  
 

„Komatálat hoztam, meg is aranyoztam. Ha nem tetszik komának, küldje vissza komának!” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virágh Imréné Kati védőnő 
 

 

 

Egészség 

mailto:komatal@nmi.hu
http://www.komatalprogram.hu
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Hogy is lettem sopronkövesdi lakos? 
 

Gasparics Csilla és Tar Róbert  
 

Elég spontán módon kerültünk a faluba - Robi interneten találkozott a házunk hirdetésével. Átküldte 
nekem is, hogy nézzem meg milyen jó lehetőség, de már akkor az ingatlanossal időpontot egyeztetett és 
szervezte a további lépéseket. Nem is néztünk meg más ingatlanokat, talán mondhatjuk, szerelem volt 
első látásra és 2018. szeptemberében be is költöztünk a Kossuth utcába.  
Ekkor még semmit nem tudtunk Sopronkövesdről, csak annyit, hogy viszonylag közel van a városhoz. 
Sopronban 6 évig éltünk albérletben, és nagyon szerettünk volna már saját házikót - Robi barkácsolási 
lehetőségekről, én pedig egy kis kertről ábrándoztam. Mondhatom, mindkettőt megkaptuk, mert a ház 
erőteljesen felújításra szorul és jó nagy kert is tartozik hozzá. Amióta ideköltöztünk nem igazán unatkoz-
tunk, és nagyon sok feladat vár még ránk, hogy a házból álmaink otthonát hozzuk létre. Sopronkövesdet 
csak az ideköltözésünk után kezdtük el felfedezni és megismerni, bár  a mai napig vannak olyan területei, 
amikről még nem is hallottunk. :)  
Nagyon szimpatikus a település, fiatalos a hangulata, csodálatos a környezet, sok minden elérhető, úgy 

érzem szerencsésen választottunk. Mivel is foglalkozunk - Robi alumínium nyílászáró gyártó cégnél dolgozik Nagycenken, én pe-
dig tervezőgrafikus vagyok és egyéni vállalkozóként dolgozom. Egyelőre kettecskén vagyunk, de természetesen tervezzük kis csalá-
dunk bővítését. 
 

Tobak László, Tobakné Simon Julianna, Dávid és Réka 
 

2016 júniusában költöztünk a faluba. Sok helyen nézegettünk házat, de 
Kövesd fogott meg igazán minket. Szeretjük a rendezvényeket, ha időnk 
engedi ki szoktunk menni és persze ismerkedünk a helyiekkel. Szeretjük 
a természetet, jókat szoktunk sétálni és biciklizni az Agghegyen. Férjem 
egyéni vállalkozóként dolgozik az építőiparban, én egy elektromos kábe-
leket szerelő cégnél dolgozom. Dávid fiúnk Sopronban tanul, az idén 
érettségizik. Lányunk Réka már itt kezdte az általános iskolát, szeret ide 
járni. Jól érezzük itt magunkat, szeretünk a faluban lakni, szerintünk 
sikerült beilleszkednünk. A szomszédokkal is jó a kapcsolatunk, nagyon 
barátságosak. 

Nagyné Kun Zsuzsanna rovata 
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Sajtóközlemény 
Széchenyi 2020 program keretében valósul meg Sopronkövesden új bölcsőde kialakítása 

2020/02/06     

 
Sopronkövesd Község Önkormányzata a Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése c. felhívására benyújtott, TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00014 azonosító-
számmal nyilvántartott támogatási kérelmét a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 

vezetője, a 2019. október 7-én kelt támogatói döntésében, 216 000 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. 

A bölcsődei projekt célja a TOP célkitűzésekkel és a TOP-1.4.1-19 pályázati felhívásban foglaltakkal összhangban a foglalkoztatási helyzet javítása a 
kisgyermekes szülők munkaerő-piaci részvételének támogatásával, a kisgyermekes szülök munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése, a családok 
segítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. A projekt specifikus célja a helyi igényeken alapuló, a gyermekjóléti alapellátások körébe tarto-
zó, a 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsődei szolgáltatás létrehozása, valamint az ellátás biztosításának helyet adó új bölcsőde 
megépítése Sopronkövesden. 
 

A családbarát, munkába állást segítő intézmény létesítésével a községben és a település vonzáskörzetében élő kisgyermekes családok foglalkoztatási hely-
zete, életminősége javul, a szolgáltatás elérhetősége hosszú távon hozzájárul a gyermekvállalás ösztönzéséhez, így évtizedes távlatban is biztosítják a 
munkaerő utánpótlását, támogatva többek között a leszakadással fenyegetett társadalmi csoportok felzárkóztatását. Fontos, hogy a projekt eredménye-
ként létrejött épület megfeleljen a kor elvárásainak energiatakarékos és teljes körűen akadálymentes legyen. 
 

A projekt eredményeként létrejövő új bölcsőde Sopronkövesden, az Iskola utca 1. 44/3. hrsz-ú ingatlanon valósul meg. A tervezési területen egy nevelési-
gondozási egységet tartalmazó bölcsőde épület készülne, 2 csoportszobával, összesen 24 fős gyermeklétszámra kialakítva. A gyermekszobákhoz fedett, ill. 
mobil árnyékolással fedhető teraszok kapcsolódnak, ahonnan a játszókert közvetlenül elérhető. Az épületben melegítőkonyha készül, mivel a szomszédos 
telken lévő óvodában főzőkonyha működik, ezáltal a bölcsőde ellátása is biztosított lesz. 
 

A beruházás várhatóan 2022. augusztus 04-ig készül el. 
További információ kérhető: Fülöp Zoltán polgármester, Telefonszám: 06 30/940-5165, e-mail: polgarmester@sopronkovesd.t-online.hu 

Széchenyi 2020 program keretében 216 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás  
felhasználásával valósul meg Sopronkövesd községben az új bölcsőde kialakítása 
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K
ávézó 

Halló, halló figyelem! Nosztalgia Kávézó és Fagyizó nyílik Sopronkövesden! 
 

A Kossuth utca 30. szám alatt, a korábban élelmiszerboltként üzemelő üzlet helyén, 2020. március 6-
án, 9 órakor megnyílik a Nosztalgia Kávézó és Fagyizó. Ezzel kapcsolatban kerestem fel Zima Andreát 
és Balics Rolandot a kávézó tulajdonosait és megálmodóit, hogy elmondják nekünk mire számítha-
tunk, mik a terveik. 
 

 A kávézót a fent említett napon szeretnénk megnyitni. Amire már régóta készülünk, és na-
gyon várjuk. Aznap a betérő vendégeket meglepetéssel várjuk. (mivel meglepetés, többet nem mond-
hatok el). 
Magunkról csak annyit szeretnék elmondani, hogy a Fehér Csárdából ismerhet minket a lakosság, 

egyébként mindketten vendéglátós múlttal rendelkezünk, én pedig „fagyizós” múlttal is. 
Az ötlet onnan jött, hogy véleményünk szerint: a környéken nincs egy úgymond „beülős, beszélgetős, kávézós hely”, amire ke-
reslet viszont lenne.  
A kávézó nem a hatalmas tömegek befogadására alkalmas, és nem is ez volt a célunk. A berendezés vintage stílusú, 5 asztalnál 4-
4 szék kényelmesen elhelyezve. A nyitva tartást szezonális jelleggel tervezzük, a téli időszakban 9:00-19:00, a nyári időszakot 
egyenlőre nem tudjuk, ehhez fel kell térképeznünk az igényeket. Tervben van, hogy a nyári időszakban megnyitjuk a teraszt is.  
 

Minden korosztályt szeretettel és sok finomsággal várunk, aki szeretne inni egy finom kávét, vagy enni egy fimon sütit, fagyit. 
Hausbrandt kávét fogunk értékesíteni, a sütiket egy környékbeli cukrászdából szállítjuk, a fagyikat pedig mi magunk fogjuk ké-
szíteni. 
 

Mindenkit arra bíztatunk, hogy próbálják ki, hisz a legjobb reklám az elégedett vendég! 
A nyitásról és egyéb részletekről internetes felületeken (pl. Facebook) és szórólapon tájékozódhatnak az érdeklődők. 

  
Tisztelettel:  

Zima Andrea és Balics Roland 

 

 
 

 

 

Interjú készítette: Nagyné Kun 

Zsuzsanna 

 

 

Mozaik Plusz 
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A nagyböjt a belső szabadság megedzésének ideje. Sok 
embernek a böjt szó hallatán az jut eszébe, hogy nem 
lehet húst enni. A böjt ennél sokkal mélyebb üzenetet 

hordoz magában. Önmagam fegyelmezését, karbantartást jelent. A 
nagyböjt olyan, mint a tavaszi nagytakarítás. A lelkünket megtisz-
títjuk bűnbánattal, több idővel és a csenddel. A nagyböjt célja, 
hogy begyakoroljuk a belső szabadságot, mint alapmagatartást.  
A lényeg, hogy a böjt, a lemondás által többé váljak. Nagyon de-
rűs, Szabó Magda Az ajtó című könyvében a jelenet, amikor az 
írónő elmondja, hogy gyermekkorától fogva milyen szigorúan 
vette a nagypénteki és nagyszombati böjtöt. Köménymaglevest és 
szilvalevest ettek. De Emerenc a bejárónő nem készíti el a szilvale-
vest. Kifejti, hogy nem ettől lesz jó az ember. Mi is azt gondoljuk, hogy a böjt lényege a húsról való lemondás. A nagyböjtöt  úgy 
szemléljük, hogy belső változást hozzon bennünk. 
Korunk egyik betegsége a csend elutasítása. A nagyböjt időt ad számunkra, hogy elcsendesedjük. Robert Sarah bíborosnak 2018-
ban jelent meg írása A csönd ereje a zaj diktatúrájával szemben címmel. Könyve végén a következőket írja: „ A mindennapi élet 
csöndje a másokkal való együttélés elengedhetetlen feltétele. Az elcsöndesedés képessége nélkül az ember nem tudja meghallgatni, 
szeretni és megérteni saját környezetét. A szeretet csöndből születik. Olyan csöndes szívből jön elő, amely képes meghallani,  meg-
hallgatni és befogadni. A csönd feltétele annak, hogy megváltozzunk, és önmagunk megértéséhez is szükséges. Csönd nélkül nincs 
se nyugalom, se derű, se belső élet. A csönd barátság és szeretet, belső harmónia és béke. A csönd és a békesség egyetlen szív do-
bogása.” 
Az előttünk álló böjti időben próbáljunk elcsendesedni, elhallgatni, hogy meghalljuk embertársaink, Isten szavát. Isten szeretetből 
a világnak adta Fiát. Nekünk erre a szeretetre kell válaszolnunk. Nekünk erre a szeretetre keresztény, krisztusi választ kell adnunk. 
Ebben a rohanó, zajos világban próbáljunk élőbb kapcsolatot kialakítani Jézussal, élőbb kapcsolatot megélni embertársainkkal! 
 
Liturgikus naptár: 
Február 26. hamvazószerda a nagyböjt kezdete: 18,00 óra szentmise, hamvazás 
Nagyböjt péntekjein a szentmise előtt 18,30 órától keresztutat járunk. 
Március 29. vasárnap 14.00 órakor tartjuk a Családok keresztútját 

    Szarka Gábor, plébános 
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Nagyböjt 

Horváth Zsolt természetfotós két sikerére is büszke lehet: 
 
1. „Az év természet fotósa 2019” pályázaton a hajnali szarvasos 
képével III. helyezést ért el a „Napkeltétől napnyugtáig” kategóri-
ában.     
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. A Szombathelyi Erdészeti Zrt. „Erdőképek 2019” fotópályázatán a „Vadon élő emlő-
sök és Madarak” kategóriában I. és III. helyezést ért el. 
 

Címlap fotó:  
„Ritka mint a fehér Dámbika! Végre kis falunknál is tiszteletét tette a környék “albínó 
őze” de Ő nem is albínó, nem is őz, hanem fehér Dámszarvas bika.”- Horváth Zsolt 
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     A sopronkövesdi nagymama VB és EB győztes unokája! 
 
Hárai Balázs a magyar vízilabda válogatott centere Budapesten él. Édesanyja Somogyi 
Tünde 1984-ben Sopronkövesdről ment férjhez a budapesti Hárai Alberthez, jelenleg 
Halászteleken élnek. Három fiúgyermekük közül a középső Balázs 8 évesen focistaként 
kezdte a Fradi kölyökcsapatában, majd a 2000-es évek elejére átváltott vízilabdára. A 
BVSC-ben kezdett, majd 2004-ben a Honvédban folytatta, több klubváltás után jelenleg 
az OSC játékosa. 2012-től ez ideig 183-szoros válogatott, 2.02 méter magas, 112 kg, be-
ceneve Pufi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eredményei:                                                 
 
 Junior VB arany 
 Felnőtt VB arany, ezüst 
 EB arany, ezüst, bronz 
 Európa Kupa arany 
 Világkupa ezüst 
 Világ Liga ezüst 2x 
 Magyar Bajnok 4x, ezüst 5x, bronz 3x 
 Magyar Kupa arany 4x 
 Unikum Kupa győztes 
 Az év vízilabdázója 2x 
 
        Elismerések: 

 
 Szalay Iván-díj 
 Junior Príma-díj 
 Magyar Ezüst Érdemkereszt 
 
Balázs gyermekkora nyaralásait rendszeresen a kövesdi nagy-
mamánál, Somogyi Ferencné Irma néninél töltötte, akit a hím-
ző körből is ismerhetünk. Méltán lehet büszke rá a nagybátyja 
Somogyi Ferenc („Katica”) is, és a kövesdi unokatestvérek, 
valamint azok az egykori kövesdi gyermekek, akik még anno a 
szünidőben együtt játszottak vele. Molnárné Iváncsics Adrien 
a padláson talált rá Balázs gyermekkori fényképére, amit még 
a vakáció idején kapott Balázstól, ezután féltve őrzi majd. 
A vízilabda nálunk sikersportágnak számít, nekünk 
kövesdieknek külön öröm, hogy a jelenlegi sikercsapatban 
kövesdi kötődésű játékos is van, ezért is szóljon dupla hang-
erővel Kövesdről a hajrá, hogy az Tokióig elhallatsszon! 
 

Mihócza László 

Sport 
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Február 7-e nagyon mozgalmas volt a Kövirózsa Kulturális Egyesület fiataljai számára. 
A felsősök Keszthelyre utaztak az Országos Tanulmányi Népzenei Verseny területi döntőjére. Hangszeres 
együttes és énekegyüttes kategóriában versenyeztek.  
Varga Luca mellett  Kovács Zselyke szólóhangszer kategóriában indult ugyen ezen a versenyen  és  csodálatos 
eredményt értek el. Kerkeni Emma Saida szólóénekben indult. Csak egy pontszámot kaptak a gyerekek, a többi 
elődöntő után derül ki, hogy ki jutott az országos döntőbe.  
Délután sem állt meg az élet. Alsós énekegyüttesünk a Kis Kövirózsa Énekegyüttes Győrben a Nádorvárosi Ének

- Zenei  Általános Iskola népdaléneklési versenyére utazott.  
A csapatot  Varhai  Eszter és Kalmár Blanka kísérte citerán.  Ebben a formációban az együttes most próbálta ki magát először . 
Négy elsőssel egészültek ki a tavalyi évhez képest. A minősítő versenyen nagyon szép eredményt,  ezüst minősítést értek el. 
Ugyanitt Földesi Janka szóló énekben szintén ezüst minősítést kapott. Bátyja, Földesi Bendegúz János szóló énekben arany 
minősítéssel tért haza a versenyről.  Gratulálok mindenkinek a versenyeken elért szép eredményekért.  
Kövirózsa Énekegyüttes tagjai: Varhai Klaudia, Kustor Dorottya, Csigó Nóra, Varga Luca, Kiss Beatrix, Kerkeni Emma Saida, 
Szimel Anna 
Kis Kövirózsa Együttes tagjai: Dani Angéla, Csigó Rozina, Pölöskei Emma, Imre Janka, Imre Flóra, Földesi Janka, Horváth 
Caroleena, Tobak Réka, Németh Anna, Varhai Eszter, Kalmár Blanka.  

Horváth Krisztina 
citeraoktató 
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“Ha te húzod, én meg járom, berzencei nagy kocsmába” 
 
 
Próbáink a téli időszakban sem szünetelnek, így gondoltuk megosztjuk az érdeklődőkkel kicsit részletesebben 

is, hogy pontosan milyen táncanyagokkal ismerkedünk meg. Tavaly ősszel elkezdtük a somogyi táncokat, valamint 
folytatjuk Erdélyből a mezőségi táncokat és emellett új táncként györgyfalvi lépésekkel gazdagodhatunk. 

Jelenlegi táncpedagógusunk Gerlecz László szintén Somogy megyei származású (valamint a csoport tagjai között is vannak 
somogyiak) innen is adódott, hogy elsőként e régió anyagát tanulhassuk meg. Ezért esett a választásunk most is erre a vidékre, 
amit röviden bemutatnánk: 
Somogy Kis-Magyarország legrégiesebb tánckultúráját őrizte meg. Középkori gyökerűek a páros ugrósok és a kanásztáncok. Utób-
bi formák a régi fegyvertáncok mozdulatait őrzik, csak már nem karddal, fokossal, hanem rövid nyelű baltával, egy, vagy két bottal 
járt virtuóz ügyességi, bálokban, vagy a régi csárdákban egymással vetélkedő férfiak tánca volt. Azért hívják kanásztáncnak, mert a 
somogyi nagy tölgyerdőkben a szabadon, makkon hizlalt disznók pásztorai járták ezeket a legügyesebben, általában dudára. A 19-
20. században a vonós zenekarok elterjedésével az új táncdivat a csárdás is elterjedt, de ennek is a régiesebb változatai maradtak 
fenn a somogyi falvakban. (Legismertebb falvak, ahonnan gyűjtöttek: Berzence, Vízvár, Buzsák, Karád). 
 
 
 
 

Az elmaradhatatlan farsangi táncház 
 
Immáron hagyománnyá vált a farsangi időszakban tartott évadnyitó táncházunk, ami idén már negyedik alkalommal kerülhetett 
megrendezésre. A hagyományok szerint a mulatságok végén a telet is elűzik, ez idén különösképpen beteljesülni látszik!  
A csoporttagoknak szokás szerint már a délelőtti órákban beindult a készülődés, hiszen a különféle fánkokat saját kezűleg sütjük, 

mind a gyermek, mind a felnőtt mulatságra. Nagy örö-
münkre szinte minden gyermek jelmezben érkezett (volt 
betyár, kalóz, sok-sok tündér, de krokodil, kutya és még 
egy apró szamóca is :)), ezzel még színesebbé téve az es-
tet. A kicsik táncánál a Berkenye citerazenekar működött 
közre, de később a sárvári Herpenyő zenekar muzsikájára 
is rophatták, valamint a hangszerekkel is közelebbről 
megismerkedhettek. Egyre többen érkeznek a kicsikkel is 
a környező falvakból, valamint már Sopronból is akadnak 
vendégeink, amit szintén nagyra értékelünk.  
A felnőtt táncházban is nagyon jó hangulat uralkodott, a 
táncok mellett még játékban is részünk lehetett, nem volt 
éles átmenet a gyermektáncház után, a nagyobb gyerekek 
is részt vettek a moldvai mulatságban, de még a szatmári 
tanításon is! A kedves támogatóinknak köszönhetően még 
tombolahúzást is tarthattunk, ezúton is köszönjük a fel-
ajánlásokat! Az est végén ismét felemelő élményben lehe-
tett részünk, hiszen a vonós zenekar ismét elhúzta min-
denki nótáját, így közös énekléssel zárhattuk az éjszakát.  
 

Szollár Enikő 
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Joguk van EMBERRÉ felnőni 
 
 
Tudom, hogy konzervatív (nem vaskalaposan), a hagyományos értékrendet tisztelő ember vagyok. Tudom, hogy ki-
mentem a divatból. Zavar, ha azt tapasztalom, hogy valaki nem bánik tisztelettel másokkal. Nagyon zavar, ha a kör- 
nyezetemben valakiben nincsen egy cseppnyi alázat sem, mások, a saját munkája vagy a családja iránt. Akkor is zavar, 

ha nem velem szemben tiszteletlen valaki, de még jobban zavar, ha ez a fiamat érinti.  
Igen, én is szoktam “pöccös” lenni, ilyenkor velem is előfordul, hogy nem a megfelelő módon nyilvánulok meg. Szégyellem is 

magam ilyenkor, bocsánatot kérek és napokig emésztem magam. Megfogadom, hogy sokkal türelmesebb és megfontoltabb leszek. 
Vannak az embernek rossz napjai vagy időszakai, amikor nem működik a kontroll. Gyakran túlterheltek, fáradtak vagy stresszesek 
vagyunk. Esetleg csak bal lábbal keltünk... 
Ezek azok az esetek, amikor nem beszélhetünk arról, hogy valakinek nem volt gyerekszobája.  
Azonban felnőtt egy - két generáció, aki nem tudja, hogyan kell viszonyulni a szüleihez, a tanáraihoz, a barátaihoz, a munkájához 
és az élethez. Az a szomorú, hogy mi neveltük fel őket. Mi lett velünk, hogyan felejtettük el, hogy nem is léteznénk a szüleink 
nélkül? Miért nem tanítottuk ezt meg nekik? Mit csináltunk, amikor ezek a gyerekek figyelemre vágytak volna és mi nem voltunk 
ott? Szerettek volna mesélni és szerették volna, ha mesélünk. Miért nem vettük magunk mellé őket, amikor főztünk, mostunk, 
takarítottunk, hogy megtanulhassák ők is? Azt látták, hogy éjjel – nappal dolgozunk, hogy legyen otthonuk, vagy azt látták, hogy 
bámuljuk a sorozatokat, esetleg a telefonunkban vagyunk elmerülve? Már teljesen mindegy, felnőttek és nem sok jóra tudtuk őket 
megtanítani. Közben kiszolgáltuk őket és beteljesítettük minden vágyukat, hogy megnyugtassuk magunkat: jó szülők vagyunk. 
Elfelejtettük megtanítani nekik a türelmet, a felelősséget, a kitartást, az önellátást és azt, hogyan kell embernek lenni. 
Ők lettek a boltokban az eladók, az étteremben a pincérek, ők a kollégáink. Ők azok, akiknek jogaik vannak és az eszükbe sem 
jut, hogy másoknak is ugyanolyan jogaik vannak, mint nekik. Ők azok, akik a kötelességeiket nem ismerik, talán azt sem tudják , 
hogy vannak kötelességeik. Sosem kértük tőlük számon. 
Talán már késő, hogy elmondjuk nekik, hogy a szüleiknek is vannak jogaik, joguk van pihenni. Nem kötelesek túlórázni egy két-
százezres telefonért a gyereknek. A tanáraiknak is joguk van arra, hogy a munkájukat megbecsüljék és emberként tiszteljék őket. 
És így tovább… 
 Arra vágyom, ha bemegyek egy üzletbe akkor fogadják a köszönésemet. Arra még jobban vágyom, hogy amikor egy fiatal 
bemegy egy üzletbe akkor fogadják a köszönését. Ha nem teszik meg, le fog szokni róla. A fiam minden alkalommal dühösen jön 
haza a boltból és mindig megfogadja, hogy többet nem megy. Mindez azért, mert az esetek nagy százalékában nem fogadják a 
köszönését. Sokszor rá se néznek. Gyakran úgy érzi, mintha zavarná az eladót azzal, hogy bement vásárolni. (Pedig az áru rendez-
getése közben semmi sem akadályozza az ember száját…) Megértem őt. Ezért bennem is fel szokott menni a pumpa. Én megtaní-
tottam őt köszönni, már nem fog leszokni róla, ezen nem aggódom. Jobban aggaszt, hogy azért nem érzi jól magát a faluban, mert 
nem köszönnek neki vissza a boltban és sokszor az utcán sem. Azt mondja, hogy nem fog köszöngetni senkinek. Nem akarom őt 
elkeseríteni, de nem fog tudni leszokni róla, ez már automatikus  :) ! 
A kölyök tudja, hogy a köszönést nem fogadni ugyanolyan tiszteletlenség, mint nem köszönni. Nem kellett neki ezt elmagyarázni , 
egyszerűen tudja. És itt érzi is a bőrén. Ez engem elszomorít. Mi „felnőttek” vagyunk a példa. Minket fognak utánozni a gyerekek 
és azt tanulják meg amit tőlünk látnak.  
Mi vagyunk az etalon. Pontosan úgy fognak viselkedni velünk, ahogy mi viselkedünk velük. Annyi tiszteletet fognak adni, ameny-
nyit mi adunk nekik. A munkához, egymáshoz, az élethez való viszonyuk olyan lesz amilyet tőlünk tanulnak. Kötelességtudatuk 
pontosan annyi lesz amennyi nekünk van. 

 
 
Felelősek vagyunk.  
Mi, mindannyian. Most.  
Lassan felnő a következő generáció…! 
 
 

Tóth Zsuzsanna 
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Kráter süti, avagy pudingos, tejfölös kedvenc 
 

Hozzávalók a tésztához:  

 25 dkg liszt 

 1 csomag sütőpor 

 5 db tojás (közepes) 

 25 dkg kristálycukor 

 1 csomag vaníliás cukor 

 2 evőkanál kakaópor 

 1 dl tej 

 1 dl étolaj 

 

 
Elkészítés 

A tojásfehérjét felverjük. Az öt tojás sárgáját elkeverjük a cukorral és a vaníliás 

cukorral. Apránként hozzáadjuk a tejet, az olajat, majd a sütőporral kevert 

lisztet, a kakaót, és óvatosan hozzáadjuk a felvert tojásokat, a végén összefor-

gatjuk. 

Lisztezett, esetleg sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük a masszát, majd közben a 

tasakon lévő használati utasítás szerint felfőzött pudingot is vizes kanállal 

elosztjuk. Ezért hívják kráter sütinek, mert a sütés során, puding kráterek 

keletkeznek, és ha felvágjuk a sütit, nagyon szép lesz a többszínű végered-

mény. A sütit 180 fokon sütjük, de nem árt elvégezni a tűpróbát sem.  

Mikor kivettük a sütőből, kicsit pihentetjük, hűtünk rajta, majd a tejföllel elkevert porcukros, vaníliás cukros masszát egyenletesen 

a tetejére simítjuk. 

Csomó Csilla 

A pudinghoz:  

 9 dl tej 

 6 evőkanál kristálycukor 

 2 csomag pudingpor (lehet, csak 

vanília, de van, aki két színű puding-

port használ vaníliát, puncsot is) 

 2 kis pohár tejföl 

 4 evőkanál porcukor 

 1 csomag vaníliás cukor 

       Tavaszi nyitány 

 

Ropog az ág április derekán 

pedig csak apró rügyek bújnak 

rajta haragos dallamot vezényel 

a szél s e tavaszi főpróbán 

sikolt hangolatlan hegedűként 

a lég 

süllyesztőből emelkedik színre a 

nap életbőn fényesen lép a színpadra 

zsong a játéktér s a világításra 

a jégvirág meghatottan könnyezve 

olvadozik  

az idő librettója a kikelet 

újrázott sikere  más és ugyanaz 

a rügyek mint kottára rótt 

hangjegyek intésre mámorosan 

felzendülnek míg a tavasznak 

nyitányát kórusban zümmögik a méhek. 

 

 

Az egyetemes világ 
talán örök csodája a 
tavasz, az élet újra in-
dulásának cselekvése-
inkhez kapcsolódó folyamatát adja 
és ez elsődlegesen a népi hagyomá-
nyokban jut kifejezésre. 
Ragyogó és borongós újrázás szá-

momra azért lényeges, mert személyes kötödéssel valósággá vált, hisz ezen időszak 
a születésem a tavasz várásával, érkezésével egybeesik. 
Talán ezért is ezer szállal kötődőm a tavaszhoz, fennkölt  érzéseket ad, s egy meg-
valósítási „kényszert” is, mely sok megalkotott formában valósulhat meg, versek-
ben és festményekben. 
Számomra is örök megfejtendő kérdés, hogy a szavak gondolati dallamossága  
vagy a színek ragyogása tudja visszaadni leghűségesebben a tavasz szimbólumát. 
E virágzás számomra kedvenc visszatükröződése SANDRO BOTTICELLI 1478-
ban  készült festménye a PRIMAVERA, egy szín kavalkád segítségével jeleníti meg 
az ifjú lány, s a virágok harsogó özönének kikeleti pompáját. 
A tavasz teremtődő formája sok áttükröződésben valósulhat meg. Fogadják szíve-
sen a tavasznak az én gondolati látásmódomon megírt verssorait.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

Bellák Ödön 
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Sportoló Prájczerek Sopronkövesden 
 
A tűzoltószertár után, már a „városban” áll a ház, ahol a 7 Prájczer gyerek született. A legidősebb 1946-ban, a legfia-
talabb 1959-ben. Erzsi, Teca, Magdi házasság révén elkerültek a faluból, de előtte mindegyikük ügyes kézilabdás 
volt. A legidősebb fiú Miklós a helyi focicsapatot erősítette, sajnos már pár éve elhunyt. Az utána következő Laci 
közülük a kakukktojás. Őt elkerülték a sportpályák, ő sincs már köztünk. Péter fiatalon a focicsapat gólérzékeny 

játékosa volt, nősülés után Harkára került, máig is ott él, az egész család a kerékpározás megszállottja lett.  Prájczer István (Pityu): 
népszerűbb nevén Csapajev a helyi ifi csapat csatáraként kezdte a focit az 1970-es évek közepén, majd a felnőtt csapatba kerülve 
stabil jobbhátvéd lett. 1993 óta labdarúgó játékvezetőként működött egészen 2013-ig. Amikor a közeli Garab kocsmában tekepálya 
nyílt, ott gyakorolt szorgalmasan, olyan jól ment neki, hogy a soproni városi bajnokságban játszó IKV 1985-ben leigazolta. Egy év 
után már a megyei I-es Postához került, akikkel feljutottak az NB-III-ba. Itt megjött az étvágy, mert a 2001-es év már az NB-II-ben 
találta őket, ahol mindjárt 3. helyet szereztek, a következő évben pedig közel az elsőséghez, a 2. helyre futottak be. Ezután  a szép 
sikerek után a Postánál átszervezés történt, ezáltal visszakerültek az NB-III-ba Dunántúli Postás néven a tömegsport szintjén. Eb-
ben az időszakban többször végeztek dobogós helyeken, „Csapajev” sokszor lett házi bajnok, egy ízben az idegenben legjobban 
szereplők vetélkedésében is 1. helyet szerzett! Emléktornákon is nem egyszer értek el 1. helyezést. Ennyi szép sikeres év után 2015-
ben jött el a visszavonulás ideje, a tekéző múltjára méltán lehet büszke, a falunkban azóta is ebben a sportágban egyedinek számít! 
Prájczer Péter:  a Harkai BMX SE és a Soproni Autóklub SE színeiben a 40-45 és a 45-50 éves korosztályban BMX kerékpáros 
országos bajnok, és EB 7. helyezett. Lánya Zsanett 8 éves korától 19 éves koráig versenyzett, a 15-16 évesek kategóriájában magyar 
junior bajnok lett. 
Ifj. Prájczer Péter: a soproni kerékpározás igazi nagyágyúja! 1987-ben kezdte a Harkai BMX SE-be, utána a Soproni Autóklub SE, 
a KTM Team Hungary, végül 2019-ben a Focus Team Hungary következett. A BMX-en kívül Monteun Bike (hegyi kerékpár) és 
pályakerékpár kategóriákban is versenyez. A különböző kategóriákban és korosztályokban több ezüst és bronz mellett 16-szoros 
magyar bajnok, Európa Kupa ezüst, Világ Kupa 11. és VB 12. helyezett! A 31. Soproni Sport Gálán eddigi teljesítménye elismeré-
seként a soproni önkormányzat ezüst díját érdemelte ki! 
A versenyzés mellett két soproni klub fiataljait is edzi, 
valamint személyi edzője a leggyorsabb magyar kerékpá-
rosnak a világranglista 6. helyezett Szalontai Sándornak. 
A most 42 éves ifj. Prájczer Péter apja révén kövesdi kö-
tődésű, sikereire mi kövesdiek is büszkék lehetünk. 
A Prájczer testvérek példája is megmutatta, hogy a falu-
helyen tradicionális foci mellett más sportágakban is van 
kitörési lehetőség! 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ifjú Prájczer Péter 11-sel   
Sopronkövesd focicsapat 1975-ben:  

álló sor balról, Csigó J. elnök, ? hőr., Horváth L., Mihócza L., Regdon J.,  

? hőr., Szabó L.(csk.), Frank J. (szimpatizáns) 

alsó sor balról: Füzi Gy., Pető J., Pungor I. hőr., Prájczer P., Musatits F.  

elől: Kucsera I.  

Jobbról  a második Prájczer István 
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A
 csellengők hídján

 

A Csellengők hídján 
 
 
     Győri lány volnék, sokat jelent nekem a szülővárosom, és külön öröm, ha a környékéről 
érkezik felkérés számomra. Soha nem jártam még Sopronkövesden, aztán úgy hozta a sors, 
hogy a múlt  év végén kétszer is akadt erre dolgom. Egyik szombaton felnőttekkel találkoztam, 
majd pár hét múlva, amikor az általános iskolába hívtak meg, úgy éreztem, mintha haza érkez-
tem volna. 
   Épp Mikulás napja volt, s a tanári szobában csomagokkal töltötték meg a puttonyokat a peda-
gógusok, míg a gyerekekkel csellengős filmeket néztünk. Amikor megszólalt a Soul Asylum 
nevű amerikai együttes zenéje, s elindult a Runaway Train (Rohanó vonat) című klip, a gyere-
kek lélegzetüket visszafojtva nézték az eltűnt, elcsalt, elrabolt, elszökött fiúk, lányok fotói között 
felvillanó, torokszorító jeleneteket. Volt miről beszélgetnünk, ki nem fogytak a kérdésekből. 
    Ez a klip, amelynek felvétele ma is könnyedén letölthető a Facebook-ról, megváltoztatta az 
életemet, s máig meghatározója a mindennapjaimnak. Huszonöt éve, amikor elindult a Csellen-
gők című műsorom a Magyar Televízióban, természetes volt számomra, hogy rám talált a fel-
adat; három gyermek édesanyjaként, televíziós újságíróként nekem is dolgom van mindazzal, 
amit ez a klip – a szövegével és a képeivel – üzen és képvisel. 
    Akkor még zárt országhatárok között éltünk Európában... Ám azóta nagyot változott a világ: 

határok nélkül közlekedhetünk ki-be itt az öreg kontinensen, ám a „Rohanó vonat”, vagyis a prostitúció és a lánykereskedelem 
szerelvényei mára valószínűleg körbeérnének az Egyenlítőn… Európának, az országok és a kontinens rendőrségeinek, a bíróságok-
nak, a gyermek- és családvédőknek természetesen továbbra is megvannak a feladatai. 
    A Csellengők stábjával huszonegy éven át jártuk az országot, családok ezreihez hívtak bennünket. Két könyvet is írtam akkor-
tájt: Csellengők (2003), Szakítópróba (2004) 
    Amikor 2015-ben megszűnt a Csellengők, s a Köztévé lerázta magáról ezt az igencsak közszolgálati feladatot, úgy gondoltam, 
továbbra is tennem kell a dolgomat. Megkerestem az ország megyei- és városi könyvtárait, művelődési házait, általános- és középis-
koláit, kistelepüléseken járok, érzékenyítő előadásokon filmeket vetítek gyerekeknek és felnőtteknek, s a történeteken keresztül 
eljutunk a családon belüli kommunikációtól egészen addig a kérdésig, hogy vajon mi kell ahhoz, hogy egy mai tizenéves elérje, 
hogy a szülei kíváncsiak legyenek arra, mi történik a gyerekükkel akkor, amikor éppen nincs a közelükben.    
    A cél ma is, minden alkalommal az, hogy rámutassunk a családi összekapaszkodás fontosságára, hogy gyerek és felnőtt megta-
lálja az utat, ami összeköt, és minden nap, minden irányból haza vezet. És ez a televíziós humán szolgálat annak idején valóban 
hidat képezett az eltűnt gyerekek és családjuk között. Kommunikációs hidat, a közmédia felületén. Kezet nyújtott azoknak, akik 
eltévedtek, és úttalan utakon próbáltak lépdelni, s ezen a képzeletbeli hídon át hazataláltak. Számos családnál a remény hídja is 
volt ez, amelynek elemeit családi gyökerekből font erős kötelék tartotta össze, segítségével visszatalálhatott a szeretteihez az, aki 
valamiért bevágta maga mögött az ajtót. Mert soha nem késő, és mindig mindent meg lehet beszélni. 
Mert a szeretet életünk minden percében – feltétel nélkül – bizonyságra szorul. Sokszor hallom egy-egy találkozás alkalmával a 
gyerekektől, hogy Apa és Anya nem is figyel rájuk, hogy folyton csak veszekednek, és tőlük azt sem kérdezik, hogy jól vannak-e... 
     Lám-lám… miközben épp mi, felnőttek vagyunk hajlamosak arra, hogy megszabjuk a szeretet árát, azzal valahogy soha nem 
számolunk, hogy azok, akik ennek buktatóit elsőként felismerik, azok éppen a saját gyerekeink… 
     Ezért aztán – bevallom – az ilyen közös beszélgetések alkalmával sokszor magam is keresem a válaszokat az otthon agyon-
hallgatott kérdéseinkre, és a gyermek-közönségemmel együtt magam is gyakran oda-vissza sétálgatok a Csellengők képzeletbeli 
hídján… 

 
Incze Zsuzsa 
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Sopronkövesd - A zöldszívű falu 

Alkotóház terem bérlés:  
fél napra: 7500 Ft 

egy napra: 15000 Ft 
Ajánljuk családi rendezvényekre, baráti összejövetelekre 

Érdeklődni hétköznap 8-20 óra között: 
 Ambrus - Rácz Ramónánál 
Telefonszám: 0630/473-8248 

   
  Nem tudja vendégeit hol elszállásolni? 

  Gondoljon az Alkotóházra!  
  Érdeklődni hétköznap 8-20 óra között: 

  Ambrus - Rácz Ramónánál 
  Telefonszám: 0630/473-8248 
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Ahogy az korábban is lenni szo-
kott, a hűvös idő beálltával bein-
dul a teremfoci. Szombat délutá-
nonként Cirák és Fertőszentmik-

lós tornatermeiben leltünk szabad helyre, a já-
tékidő másfél óra. Rajtunk, kövesdieken kívül 
jöttek még játékostársak Sopronból, Nagylózs-
ról, Egyházasfaluból, Szakonyból, Csepregből is. 
A 18 évestől a 65 évesig minden korosztály kép-
viselve van, a nagylózsi Farkasi Dóri révén női 
focistával is dicsekedhetünk! A kezdeti suta 
mozdulatok és a gyötrő izomláz után egyre job-
ban belelendültünk a játékba, a fiatalok az öregek 
elleni összeállítás egyenlő erők küzdelmét hozta. (Többnyire az öregek nyernek!) Egyöntetű vélemény, hogy ez a szombati 
„matiné” kifejezetten jól jön a monoton, szürke téli napok feloldására, ha pedig erre majd hazai pályán is lehetőség lesz, akkor ezt 
a lakosság nagyobb része is élvezheti. 
 

 
Mihócza László 
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