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Kedves Olvasók! 
Köszöntöm Önöket újságunk új számának megjelenése kapcsán. Amint már megszokhatták szeptember harmadik 
hétvégéje Sopronkövesd számára ünnep, hiszen már 13. éve e hétvégére szervezzük falunk legnagyobb kulturális 
rendezvényét a Kulturális Örökség Napjait, a KÖN-t. Ebből az alkalomból újságunk is több oldalt szentel a progra-
mok és fellépők bemutatására. De nem csak fellépőinknek biztosítottunk helyet. Újonc sopronkövesdi lakosainkból 
is többen vállalták, hogy e lapszámban indokolják: Miért éppen Kövesd, mi az, ami szimpatikus, ami furcsa, ami 

más? Mindig hittem abban, hogy mások szemszögéből is vizsgálni kell településünket. Aki nem közöttünk él –vagy élt eddig- 
könnyebben meglátja értékeinket -ami nekünk sokszor természetes- és javaslatokkal segítheti jobbító szándékainkat is. Előre is 
köszönöm KÖN szervezőink önzetlen munkáját, melyek között szintén vannak friss falubeliek is. Lehetne szólni arról, vajon hogy 
sikerül az ünnepi hétvége, hiszen ez évben a vírus miatt semmi nem úgy történt, ahogy tervezték, ahogy mi is terveztük. Bizako-
dók vagyunk, hiszen a KÖN programnak már rangja van. A kötelező szigorításokat pedig betartjuk. Ezt szolgálja például a két 
nagykoncert (Bródy, Csík Zenekar) 500 főben limitált, jeggyel kontrollált nézőszáma is. A vírus első hulláma után a Gasztro P ik-
nik volt az első nagy program, amelyen helyi szinten kicsit fellélegezhettünk, kiengedhettük a feszültséget. Nekünk szervezőknek 
ez a kora délutáni órákig nem sikerült, hiszen eső áztatta a helyszíneket és a reggeli Hungarikum túra résztvevőit is. A túra tartal-
mas volt, ahogy a főzőverseny étkei is. Sajnos a túrára és költségeire benyújtott pályázatot a mai napig nem bírálták el. Ettől füg-
getlenül gyártjuk a pályázatokat: az Akác utca járda- és útfelújítására, és egy Kossuth Lajos utcai kerékpárútszakasz felújítására 
nyújtottunk be támogatási kérelmet. A Liliom utca egy szakasza a Magyar Falu pályázatból megújulhat és szélesedhet a tavasz fo-
lyamán. Óvodánk új szárnya határidőre elkészült (ezt a pályázatunkat elutasították, így a 100 milliós fejlesztés önkormányzat i fi-
nanszírozásból valósult meg) a hatóságok segítőkészségével évkezdésre a használatbavételi engedélyeket is megkaptuk. Avatóün-
nepséget nem szerveztünk, helyette a KÖN program alatt bárki végigsétálhat az új szárnyon. Kifeszített molinó hirdeti, hogy böl-
csődénkre kaptunk támogatást. Sajnos a kiírt közbeszerzés első körében kiderült, hogy a megítélt támogatásból a kivitelező jelöltek 
nem tudják megvalósítani az építést és hibák is voltak a tervekben. Így a tervek újragondolásra, átdolgozásra kerültek és a napok-
ban a közbeszerzés második körében új ajánlatokat kapunk. Egy uniós pályázatból Képviselő Testületünk a Somogy megyei Medi-
nára utazhatott uniós jógyakorlatok tanulmányozására, fénymásolót, nagyméretű tv-t, kitelepülő sátrat is beszerezhettünk. A sátor-
nál várjuk Önöket a KÖN kapcsán! Medina településsel még nem hivatalos, de egyre szorosabb a kapcsolat. Zenészeik már tavaly 
jártak itt és nagyon  készülnek a novemberi Idősek napjára zenélni. Egy másik uniós pályázatból az osztrák-magyar határtérség 
hagyományait kutatják Trianontól napjainkig. Sopronkövesd is felkérést és lehetőséget kapott a vasfüggöny apropóján. A visszate-
kintő interjúk mellett iskolásaink élő kapcsolatokat alakíthatnak ki osztrák iskolákkal, gyerekekkel. Alkotóházunk -mivel szálláshe-
lyet is üzemeltet- pályázati támogatásban részesült, melyből a felső szobákban klíma került elhelyezésre, az ősz folyamán még fes-
tés és napelem telepítés következik, összesen 4 millió forint értékben. Kijelölésre, táblázásra került a Sacra Velo kerékpárútvonal is, 
melynek információs tábláit az elmúlt hetekben helyezték ki a templom sarkon, valamint a kotecsi vendégháznál. A vendégház 
tavasztól szinte minden hétvégén foglalt. Októberben 4 millió forintos pályázati finanszírozásból szigetüzemű napelemek kerülnek 
telepítésre. Ezzel biztonságosabbá, olcsóbbá válik az épület áramellátása és terveink szerint a téli időszakban is bérelhetővé válik. A 
KÖN során kertjében és a közeli kápolnánál is – a panoráma mellett- fotókiállításban is gyönyörködhetnek. Helyben élő 
Lobkowitz Széchényi Zsuzsanna grófnővel is újra közös ötletelésbe kezdtünk az üresen álló magtárépület kulturális hasznosítása 
kapcsán. Köszönet neki az eddigi és a jövőbeni értékmentésért, hiszen a Széchényi hagyományok is a kövesdi identitás része. A 
magtárat a soproni egyetemisták az ősz folyamán ingyenesen felmérik, munkájuk egy esetleges kulturális pályázat kapcsán segítség 
lehet. Szeptember 19-20-án a magtárba el is látogathatnak, hiszen egy festménykiállítással kapcsolódik a KÖN programjaihoz. Vi-
gyázzanak magukra és érezzék jól magukat itt élőként vagy látogatóként Sopronkövesden!          

Fülöp Zoltán polgármester 
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Grófi magtár épülete 

Medina település zenekara 

Sacra Velo információs tábla 
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Beindult az élet: nyüzsgés és gyermekek hada futkározik a bölcsődénkben. A gyermekek zökkenőmentesen tértek 
vissza a hosszú távollét után. 
Az őszi hónapok nekünk nem csak vidám, színekkel-fényekkel teli napokat hoznak, hanem új kisgyermekeket is, akik 
az óvodába menő társaikat váltják. Augusztus végével 5 kisgyermektől búcsúztunk el, és helyettük 5 kisgyermeket 
köszönthetünk. Kíváncsian, kissé megszeppenve, esetenként anya karjaiba, ölébe bújva szemlélik és szokják az új kö-
zösséget. 
A hagyományok, ünnepek szebbé, színesebbé teszi a napjainkat. Megemlékezéseink segítenek hagyományaink megőrzésében, és 
újabbak kialakításában. Ősszel a gyermekek ismerkednek az időjárás változásokkal, az ősz színeivel közvetlen és távolabbi környe-
zetükkel, öltözködési ismeretek kreatív foglalkozások keretében. Ezekben a hetekben, hónapokban nálunk is a „betakarítás” zajlik. 
Ősszel a mindennapok az alma, a szőlő, tök és a dió jegyében telnek. Ehhez kapcsolódnak a heti rendszerességgel a háztartási pro-
jektjeink, amikor a gyermekekkel  ügyeskedünk valamilyen finomságot: szőlőt préselünk, répatortát sütünk, tököt sütünk, és diós 
kekszet készítünk.  
Bölcsődénkben továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a szabadban eltöltött időre, sokat sétálunk és játszunk az udvaron. A motoro-
zás és csúszdázás, mellet a gyermekek nagyon szeretnek kint játékosan tornászni, miközben mondókázunk, éneklünk. 
Mindenkinek szép, vidám őszi napokat kívánunk! 

Hajasné Guczogi Helga, bölcsőde vezető  

Szalai Borbála: Makk-emberke 

Makkot szedtem tölgy alatt, 

gyorsan telt a nagy kalap. 

Tudtam én már előre, 

mit csinálok belőle 

kutyát, macskát, 

gólyát, darut, 

zsiráfot is, 

hosszú nyakút, 

csacsit, lovat, 

bocit, kecskét, 

s a végén egy – 

makk-emberkét… 

Makkból lesz a hasa, feje, 

gyufaszálból lába, keze… 

Makk kalap lesz a kalapja, 
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ölcsődei élet  

Tisztelt Olvasók! 
 
Nagy öröm volt Sopronkövesden játszani. Mivel én nem vagyok egy Budapest 
centrikus ember, - 25 éve Piliscsabán élünk - a vidéki előadások nagyon fonto-
sak. 
Különösen jó volt tapasztalni, hogy itt valóban együtt, közösségben élnek az 
emberek és ez az összetartozás számomra is érezhető volt. 
 

Köszönöm a meghívást és remélem újra láthatjuk majd egymást. 
 

Vigyázzanak magukra és egymásra! 
Isten áldja Mindnyájukat! 
 

Üdvözlettel: 
Hobo 
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 Kedves Olvasók! 
 
Megindult a tanév! Ennek mi szülők még soha nem örültünk ennyire, a diákok soha nem várták ennyire, és minden-
ki abban bízik, hogy normál keretek között fog zajlani az oktatás. 
Néhány eredménnyel szeretnék büszkélkedni. Sajnos ezek most nem tantárgyi versenyek, nem sportsikerek, nem 
művészeti elismerések, mert a vírus megakadályozta ezeket. Sikeresen zárult két Erzsébet Táborunk, a gyermekek 

szép élményekkel távozhattak, a szülőknek talán sikerült kicsit „besegíteni”, enyhíteni a családok terheit. 
Nem tudom mikor fordult elő utoljára, hogy a tantestület összetétele nem változott? Egy nehézkesen induló, de sikeresen záruló 
intézményátszervezésen vagyunk túl. A nagylózsi alsó tagozat ezentúl mint a Sopronkövesdi Általános Iskola Nagylózsi Telephelye 
működik. Ez az ott tanuló gyermekeknek, szüleiknek semmilyen változással nem jár. Bízom abban, hogy sikeresen tudunk együtt-
működni! Sopronkövesden 157, Nagylózson 35 diák kezdte meg a tanévet, ami összesen 192 fő. A járvány-helyzet a tanév kezdetét 
is nagyban befolyásolta. A különböző korlátozó intézkedések mellett az időjárás sem volt kegyes hozzánk, borongós, esős időben 
léphette át az iskola küszöbét 25 első osztályosunk. Sajnos a tanévnyitó is „szűk körben” zajlott, ezért itt szeretném megosztani 
Önökkel tanévnyitó gondolataimat: 

TANÉVNYITÓ BESZÉD 
Kedves Diákok, Kollégák, tisztelt Szülők! 

 

Szeretettel köszöntelek benneteket az iskola falai között, megkülönböztetett szeretettel a kis elsősöket, akik az idén kezdik meg 
tanulmányikat, illetve iskolánk új diákjait! 
Kifordult a világ önmagából! 
Hogyan lehet, hogy a diákok nagyon várják az iskolát? Én ilyent eddig csak nagyon ritkán hallottam. 
Hogyan lehet az, hogy a tanévnyitót újabb tanévnyitó követi, nem tanévzáró? 
Hogyan lehet, hogy nem kísérhetnek el benneteket a szülők a tanévnyitóra? 
Hogyan lehet, hogy a buszra csak maszkban lehet felszállni? 
Hogyan lehet, hogy van köztetek olyan, aki már közel fél éve nem találkozott az osztálytársával? 
Hogyan lehet, hogy az osztályfőnökömmel chat-elek és nem a tanáriban keresem? 
És még mindenki tudná folytatni a „hogyan lehet” kezdetű mondatokat… 
 

Egy éve ezek a kérdések még fel sem merültek, de mára a mindennapok részévé váltak. És igen felborult a megszokott rend, meg-
változott a napi ritmus, az élet más mederben folytatódott, mint előtte. 
Mi ennek az oka? Ha Arany Jánost idézném szabadon: „Te tetted ezt COVID 19!” 
Mit lehet, mit kell tenni, hogy visszatérhessünk a régi kerékvágásba? Talán erre adja meg a választ, „a történelem, az élet tanító-
mestere”! 
A középkor legpusztítóbb járványa a pestis ellen a kor orvostudománya tehetetlen volt. A fekete halál elől legfeljebb elmenekülni, 
gyéren lakott vidékekre vonulni lehetett. Közép-Európában a vesztegzár, mint óvintézkedés először I. Ferdinánd 1521. évi rendele-
tében jelent meg, melyben az uralkodó Stájerországot kívánta megvédeni, elzárni a Magyarországon ekkor már dühöngő pestis 
elől. 
A 21. században is itt tartunk: keveset menjünk közösségbe, lezárják a határokat, egyes helyeken még maszkot is kell hordani.  
Megnyugtatok mindenkit, a korábbi nagy járványoknak is vége lett, ha betartották az emberek, illetve betartatták velük - a modern 
szóhasználattal élve - járványügyi előírásokat. Lesznek előírások, amiket nektek, diákoknak is be kell tartani! Ezek néha nehézke-
sek, értelmetlennek tűnőek lesznek, de higgyétek el egy cél lebeg előttünk, elkerülni az iskolabezárást, az újabb digitális oktatást, 
ami működött ugyan, de a ti elmondásotok szerint is „jobb iskolába járni”! Kérlek benneteket, illetve „online szüleiteket is” , hogy 
a tőlünk kapott utasításokat próbáljátok nagyon pontosan betartani, hogy a tanévnyitót tanévzáró kövesse! 

Kedves kis elsősök! 
Ti biztosan nagyon vártátok már, hogy iskolába jöhessetek! Bár sokan jártatok már nálunk, amíg az óvoda itt „vendégeskedett”, az 
átépítési munkálatok miatt. De a mai naptól már nem kis ovisként, hanem a Sopronkövesdi Általános Iskola diákjaként látogatjá-
tok az intézményt. Nem játszani jöttök az iskola falai közé, nem csak tesi órára sétáltok át, hanem beültök az iskolapadba, jön egy 
komolyabb, játék helyett tanulással eltöltött időszak. Az oviba vihettétek a legkedvesebb játékotok, mesekönyvetek, kedvenc 
alvókátok! De mi kell nálunk? 
Talán hallottatok már Mátyás királyról, az igazságosról. Talán, valamilyen róla íródott mesét is olvastak már nektek szüleitek, eset-
leg róla készült rajzfilmet is láttatok már! Az egyik ilyen, a Beatrix királyné tréfája című mesében a következő történik: 
Beatrix királyné – Mátyás király felesége – a király távollétében igazságot tesz két vitatkozó koldus között az egyikük szamaráról. 
A király megharagszik, hogy távollétében felesége törvényt hozott, pedig az egyedül a király joga. Ezért elküldi a királynét a palotá-
ból, azzal a feltétellel, hogy onnan csak egy valamit vihet magával, amit a legjobban szeret. Mátyás másnap egy kunyhóban ébred, 
a királyné őt vitte el magával. 
Gondoljatok bele egy kicsit, ti mit hoznátok az iskolába, ha lehetne? Mi az, amit legjobban szerettek! Sajnos anya, apa, tesó nem 
jöhet! Legkedvesebb baba, autó, kirakó, társasjáték sem hozható. Mindezek helyett, iskolatáskát, tolltartót, tankönyvet kell hozno-
tok!  
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Ó
vodai élet 

Iskolai élet 
Anya helyett Csilla néni fog segíteni, hozzá kell szaladni ha valami baj van, és néha megszíd benneteket, ha valami csintalanságot 
csináltok. Azt viszont remélem, hogy kaptok tőlünk sok mindent: az írás, az olvasás, a számtan tudományát, a művészet, a mozgás 
szeretetét, és felhőtlen iskolás éveket! 
Külön köszöntöm az elsős szülőket, akik részt vehetnek az ünnepségen! 
Egy kicsi fura a helyzet számomra, mert nekem is a szülők között lenne a helyem, szájmaszkban gondolkodni az idő múlásán, 
hogy a pár éve még karunkban tartott csecsemőt a tanító néni gondjaira kell bíznunk, kisgyermekből kisiskolás lett. Lassan a me-
sekönyvek olvasása helyett matekpéldákban kell segíteni, a meséket felváltják a kötelező olvasmányok, gondolkodhatunk milyen 
szakkört válaszunk, gyermekünk miben a legtehetségesebb. Ezúton is köszönöm mindenkinek, hogy a mi iskolánkra esett a válasz-
tás, megtisztelő ez a bizalom! Élni fogunk vele! 
 

Sajátos hangulata van az idei tanévnyitónak! Néhány hete nagyon jó Bajnokok Ligája döntőt láthattunk, zárt kapuk mögött, talán 
ahhoz lehetne hasonlítani. Hiába a legjobb minőségű foci, a legjobb játékosokkal, maszkban ülő cserejátékosokkal, de nézők nélkül 
mégsem az igazi. Így van ez itt is. Jobb lenne, ha minden szülő, nagyszülő, minden meghívott vendég, minden érdeklődő itt lehet-
ne, láthatná az ünnepi műsort, velünk örülhetne a 25 első osztályosunknak, köszönthetné nagy szeretettel az iskolánkhoz ebben az 
évben csatlakozó ötödikeseket. De sajnos az idén - remélem először és utoljára - zárt kapuk mögött kell kimondanom a tanév kez-
detét jelző mondatot: 
A Sopronkövesdi Általános Iskola 2020/2021-es tanévét megnyitom! 

Schweitzer Kornél, intézményvezető 

„Érett szilva mind lepotyog, kondérokban lekvár rotyog, 
Gyengül a nap sárga fénye, elszárad a levél széle.”               

 (Veres Csilla: Őszi susogó) 
 

S mi, óvodások már nagyon vártuk ezt az időszakot! S hogy miért? Mert nagyon bíztunk abban, hogy a nevelési 
év kezdetére már visszaköltözhetünk a megújult, szép óvoda épületébe… Persze ezt nem azért mondom, mert 
akár az Alkotóházban, akár az iskolában rosszul éreztük volna magunkat. Erről szó nincs, sőt! Nagyon jó volt ott is, de ismer ik a 
régi mondást: Mindenhol jó, de legjobb otthon!” 
S szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem Ambrus-Rácz Ramónának és a Sopronkövesdi Általános Iskola minden 
dolgozójának, hogy befogadtak minket, és helyet biztosítottak nekünk. A most iskolába menő gyerekek szerencsések voltak, hisz 
iskolakezdés előtt megismerkedhettek az új környezettel, igazgató bácsival, tanár nénikkel, tanár bácsival, s így szeptember elsején 
már nem teljesen idegen környezet fogadta őket.  
Mi pedig már a felújított épületben tudtuk fogadni a legapróbbakat, na meg persze a többi óvodást is. Egyelőre az előírt szabályok 
miatt nem tudták a szülők megnézni belülről az új óvodát, de a KÖN napokon lehetőség lesz erre. 
Nálunk most a beszoktatás zajlik, így a reggeljeink kicsit még sírósak, napjaink zűrösebbek. 14 új kisgyermek érkezett szeptember-
ben hozzánk. Egy kislány nagycsoportos korú, a többiek viszont kicsik. Ők még ismerkednek az új hellyel, a társakkal, felnőttek-
kel, napirenddel. Nekik ez óriási feladat, most még egy nagy teher, de minden szülőnek mondom, nem lesz ez mindig így…Hamar 
túl leszünk a kezdeti nehézségeken, főleg akkor, ha a szülők is képesek elfogadni az új helyzetet, s bizonytalanságaikat, félelmeiket 
nem mutatják a gyermeküknek. Inkább azt javaslom, hogy bármilyen kérdésük van, bátran keressenek minket, nekik is tudunk 
segíteni abban, hogy gyermeküket könnyebben elengedjék… 
Nem csak az épület újult meg, nevelőtestületünk is új tagokkal gyarapodott. Két óvó néni is érkezett kiváló csapatunkba: Hidegh 
Alexandra és Kincses Izabella óvó néni. Szeretettel fogadtuk őket, és kívánjuk, hogy érezzék jól magukat a mi összetartó, erős, 
vidám, néha kissé bohókás közösségünkben! 

 
A dajkai és egyéb feladatok ellátásához is 
kaptunk munkaerő segítséget Ambrus Kinga 
személyében.  
Az új kollégák bemutatkozását a következő 
lapszámban olvashatják! 
 

                                                                                                       
Fülöpné Hidegh Csilla, óvodavezető                                                               
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Nagygörbői kalandjaink 

 
Nagy örömünkre Cifraszűr tánccsopor-
tunk nyári táborát a szokásos időpontban 
augusztus első hétvégéjén ez évben is meg 
tudtuk tartani. Egy mesés kisfalut talál-
tunk helyszínként, ami nem is annyira 

messzire, Sopronkövesdtől mindössze 85km-nyire találha-
tó, Zala megye északkeleti részén Sümeg közelében a Ko-
vácsi-hegy lábánál, ami a Keszthelyi-hegységhez tartozik. 

Ez a 160 fős falucska számos meglepetést tartoga-
tott számunkra, már érkezésünktől kezdve, nagy szeretet-
tel fogadtak minket a helyiek. A falu tulajdonában lévő 
több, mint 100 éves, felújított kúriában volt a szállásunk, 
amihez hatalmas zöld terület tartozott. Első nap a túrázá-
sé volt, hiszen a háztól gyalogosan fel tudtunk jutni a 
közelben lévő hegyre, ahol a kevésbé ismert, de annál csodálatosabb látnivaló a Sziklafolyosó tárult elénk. Ez a hegy oldalában 
található bazalttömböket, széttöredezett lávafalakat, a látványos bazalttornyokat, az alázuhant hatalmas sziklamonstrumokat rejt, 
ami egy bazaltutca. Lebilincselő látvány; mintha óriások dobálták volna egymásra a gigászi köveket. Az erdő emellett a Vadlány 
legendáját is rejti, aminek emlékét az úgynevezett Vadlány-lik, avagy barlang őrzi. A hegy oldalából pedig varázslatos kilátás tárult 
elénk.  

Az ezt követő időszak is eseménydúsan telt: oktatónk 
Gerlecz László is velünk töltött egy napot, amikor is a somogyi 
koreográfiánk összeállítását folytattuk, jól megizzadtunk a nagy 
melegben! Valamint új dalokat tanulhattunk meg. A Zalai nyi-
tott porták program keretében részt vettünk egy sajt kóstolón, 
ahol épp a Hévízi Tv készített felvételeket, így még a helyi tele-
vízióban is képviseltük a csoportot, valamint Sopronkövesdet. 
Azért szórakozásra és pihenésre is jutott idő: volt sok játék, még 
csocsó és léghoki is! Kreatív délután, ahol vadvirágokból koszo-
rút kötöttünk, a filagor alatt olvasni és beszélgetni lehetett, utol-
só este közös sütés-főzés, hullócsillag nézés, illetve a szomszédságunkban működött egy kis étterem, aminek érdekessége, hogy egy 
régóta Magyarországon élő német úriember üzemeltette, így a helyi szörpök és lekvárok mellett alpesi sört is lehetett kóstolni :).  

Vasárnap délelőtt a csoport egy része a szent misén is részt vett, majd elbúcsúztunk a szállásadóinktól, azokkal a sorokkal, 
hogy még biztosan találkozunk!  

Visszatérve pedig idén nyári szünet nélkül folytattuk próbáinkat, amiket nyár elejétől a tájház pajtájában tudunk tartani, így 
reméljük még sokáig marad a jó idő, hogy ezen a szép helyszínen maradhassunk.  
 
 

Cifraszűr Néptánccsoport 
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Egészség 
A 2020 -as esztendő komoly változásokat hozott sokunk életében. A korona vírus járvány mindannyiunk életét 
alapjaiban változtatta meg. Az eddig természetesnek tűnő érintkezési formák egyik napról a másikra váltak tiltot-
tá, veszélyessé. Az élet összes területén új szabályokat kellett bevezetni, amikhez az emberek többsége erején felül 
próbált alkalmazkodni. Családok, vállalkozások ezrei kerültek gazdaságilag nehéz helyzetbe.  A nyár folyamán 
kicsit fellélegezhettünk, de sajnos a második hullám sem kerül el bennünket. Járványügyi szakemberek egybe-
hangzó véleménye, hogy a szigorítások feloldása, az élet rendes kerékvágásba való visszatérése, csak a hatékony 
védőoltás feltalálása, széles körű alkalmazása után várható. Számos országban folyik már a koronavírus elleni lehetséges gyógysze-
rek tesztelése, és az utóbbi napokban több helyen is bejelentették, hogy azokat belátható időn belül embereken is elkezdik kipró-
bálni Az Amerikai Egyesült Államokban, Oroszországban, Angliában már  önkénteseken próbálják ki az első SARS–CoV–2 vakci-
nákat.  
Magyarországon, a Pécsi Tudományegyetemen izolálták már az új vírust, génjeit is feltérképezték, ami a vakcina kifejlesztésének 
előfeltétele. Ezekkel az oltóanyagokkal úgynevezett passzív immunizálás lehetséges, ami azt jelenti, hogy beadott kész ellenanyag 
nem alakít ki hosszú távú immunválaszt, csupán néhány napig, hétig ad védettséget, amíg ki nem ürül a szervezetből. Olyan vakci-
na, kifejlesztése, ami az aktívan immunizál, vagyis a Covd19 ellen hosszú távú védettséget nyújt, jóval több időt vesz igénybe, de 
nagy erőfeszítésekkel kutatják világszerte. https://www.teol.hu/ Reméljük, hogy pár éven belül már biztonságos oltóanyaggal előz-
hetjük meg ezt a betegséget is. 
 

 Addig is fokozott óvintézkedések mellett, de a megszokott rendben adjuk be a gyermekeknek a már jól bevált életkorhoz kötött, 
kötelező és a választható védőoltásokat. A Magyarországon jelenleg 2 napos és 13 éves koruk közt a gyermekek az alábbi védőoltá-
sokat kapják meg ingyenesen: 
2 napos korban: BCG oltás,  ami a csecsemőket és kisgyermekeket védi meg a mycobaktérium (a TBC kórokozója) által okozott 
gennyes agyhártyagyulladástól és a Tubercolózistól.  
 

2, 3, 4, 18 hónapos korban: DTPa:IPV:Hib védőoltást adunk, ami 5 súlyos betegség: a torokgyík (Diftéria, D), a merevgörcs 
(Tetanusz,T), a szamárköhögés (Pertusszisz, Pa), a járványos gyermekbénulás (IPV), a gennyes agyhártyagyulladás (Hib) ellen a 
szervezetben ellenanyag képződést indít el, ami védelmet biztosít ezen megbetegedésekkel szemben.  
6 évesen és 12 évesen emlékeztető oltás szükséges. 
 

2, 4, 12 hónapos korban:  pneumococcus elleni védőoltás, a  leggyakrabban középfülgyulladást és tüdőgyulladást, agyhártyagyulla-
dást okozó bakteriális fertőzés ellen véd. 
 

15 hónapos és 12 éves korban ( 6.osztályban) :  MMR (morbilli-mumpsz-rubeola elleni) védőoltás a vírusok okozta, cseppfertőzés-
sel terjedő fertőző gyermekbetegségek közül - a kanyaró, a mumpsz, a rózsahimlő – megelőzését szolgálja. 
Ez az oltóanyag, élő gyengített kanyaró, rózsahimlő és mumpsz vírusokat tartalmaz. A természetes fertőzéshez hasonló módon hat 
a védekező-rendszerre. Általában az 5-12. nap között ún. oltási betegség léphet fel lázzal, kiütéssel, esetleg nyálmirigy duzzanattal. 
A tünetek sokkal enyhébbek, mint a természetes betegségnél észleltek és 1-2 napnál nem tartanak tovább. 
 

2019 évben bekerült az oltási rendbe 13-és 16 hónapos életkorban a bárányhimlő elleni védőoltás is., amely a kiütéses gyermekbe-
tegséget okozó herpes zoster vírus ellen alakít ki védettséget, és egyben a felnőttkori övsömör esélyét is csökkenti. 
A vírusfertőzések közül – a Hepatitis B – okozta  fertőző májgyulladás megelőzése céljából az általános iskolák 7. osztályát végző 
gyermekek kapnak kötelező védőoltást. A Hepatitis B vírus (HBV) vérrel, szövetnedvekkel, váladékokkal (ondó, hüvelyváladék, 
nyál)  terjed, ezért különösen  fontos a serdülőkorban beadni.  
 

Évek óta lehetőség van a 12. életévüket betöltött, az általános iskola 7. osztályát végző leányok önkéntes HPV elleni védőoltására 
az iskolákban szervezett oltások során. A védőoltás a humán papilloma vírus 9 típusa által okozott betegségek ellen nyújt védelmet, 
ilyen a méhnyakrák, méhnyakot, a szeméremtestet vagy hüvelyt, valamint a végbélnyílást érintő rákmegelőző elváltozások és rossz-
indulatú daganatok. A szülők nagy része él az ingyenes oltás lehetőségével. Iskolánkban a jogosult lányok 98%-a kapta meg az 
elmúlt években ezt a védelmet.  
 

A védőoltások kockázata minimális, a beadását követően csak nagyon ritkán fordulnak elő kellemetlen tünetek. Mellékhatásként 
az oltás helyén fájdalom, bőrpír vagy duzzanat, esetenként láz, fejfájás, izomfájdalom, fáradékonyság jelentkezhet. Ezek a tünetek is 
általában enyhék és gyorsan elmúlnak. 
 

Sopronkövesden minden gyermek rendben megkapja a kötelező védőoltásokat, a szülők ebben maximálisan együttműködnek. En-
nek is köszönhető, hogy a fenti betegségekben megbetegedés körzetünkben évtizedek óta nem is fordult elő.  
 

Bízzunk benne, hogy a Covid 19 ellen is hamarosan ugyanilyen hatékonyan tudunk védekezni és visszatérhetünk a korlátozások 
nélküli életünkbe. 
 

Minden kedves olvasónak jó egészséget kívánok! Vigyázzanak Magukra és egymásra! 
 

Virágh Imréné Kati védőnő 
 
 

https://www.teol.hu/
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Vasúti közlekedés Sopronkövesden 
 

 

 

Magyarországon az első vasútvonalat 1846. júli-

us 15-én nyitották meg a Budapest-Vác-Szob 33 km hosszú pá-

lyán. A belga Cockerill cég gyártotta 50 LE-s 43 km/h átlagsebes-

ségű gőzmozdony /beceneve Krokodil/ „repítette” útjára a vonat-

szerelvényt. Előtte 1803-ban már üzemelt lóvasút, de rövid időn 

belül megszűnt. 1887-ben elindult az első villamos Budapesten a 

nyugati pályaudvarnál. Széchenyi István és Baross Gábor 

„vasminiszter” idejében a vasúthálózat látványos fejlődésnek in-

dult. 1932-ben forgalomba állt a Kandó Kálmán tervezte V-40-es 

villamos mozdony. 1948-ban elkészült az Úttörővasút első szaka-

sza, ma Gyermekvasút. 1868-ban Magyar Királyi Államvasutak (MÁV) néven jött létre állami vasúttársaság. 1872-ben Viktor von 

Erlanger megalapította a GYSEV-et, 1876-ban indult el az első vonat Győr és Sopron között. 1879-ben készült el az ebenfurti vo-

nal. 1865-ben még a Déli vasúttársaság építette meg a Bécs-Sopron-Szombathely-Nagykanizsa vonalat, ezért innen van a Sopron 

Déli állomás megnevezése. A Sopron-Szombathely vonatok innen a Déli állomásról indultak és érkeztek meg 1998-ig. A GySEV 

1987-ben villamosította a Győr-Sopron vonalat. 2001-ben átvette a Sopron-Szombathely vonalat, amit 2002-től villamosított. 2006-

tól Szentgotthárdig bővült a vonal, 2011-re pedig befejeződött a vonalfelújítás, ami 120 km/h sebességet tett lehetővé. Kezdetben 

nagy füstöt eresztő, kattogó gőzmozdonyok húzták a vonatszerelvényt, éles hangjelzésük (vonatfütty) messze elhallatszott. A moz-

donyvezetőn kívül fűtő és két fékező is kellett a működtetéséhez. Legsikeresebb típus volt a legendás 424-es (beceneve Bivaly) a 

Ganz-Mávagban gyártották 1924-től 1958-ig. 1350 lóerős és a  végsebessége 90 km/óra. A gőzmozdonyokat az 1980-as években 

leselejtezték, utánuk következtek a dízel és a villamos mozdonyok. Idősebbeknek ismerős lehet az M-62-es (beceneve Szergej), ami 

dízel és villanymozdony is volt egyben. A Szovjetunióban gyártották 1965-től 1974-ig. 2000 lóerős, legnagyobb sebessége 100 km/

h. A Ganz-Mávagban gyártották a MÁV V-43 jelű villanymozdonyt 1963 és 1982 között (beceneve Szili, Szellem volt). Teljesítmé-

nye 2200 kW, a végsebessége 120 km/h volt. A MÁV 1047 Taurust (beceneve Repcebika) 1963 és 1980 között gyártották, teljesít-

ménye 2200 kW, legnagyobb sebessége 160 km/h. A Stadler Flört motorvonat svájci gyártmány, (beceneve Delfin), 2000 kW telje-

sítményű, végsebessége 160km/h, 2014-től van forgalomba. A Siemens Vektron bérelt mozdony, teljesítménye 6400 kW, legna-

gyobb sebessége 160-200 km/h. Az 1960-as években még nem volt buszjárat Kövesd-Sopron között, így maradt a vonatközlekedés, 

ami akkor a kevesebb járat miatt is mindig zsúfolt volt. Az 1970-es években már új állomásépület szolgálta  Sopronkövesd utazókö-

zönségét. Diákként a Szombathely felől érkező járattal utaztunk Sopronba, néha váltottunk bérletet az „úri szakaszba” is, az első 

osztályra, amit csak „bolhásnak” hívtunk, ott mindig volt ülőhely. Magyarfalva (Harka) térségében a vonat egy ideig a határsávon 

belül haladt, a vasfüggöny idejében a határőrök hátul kapaszkodva az egész út alatt kutyával megerősítve figyelték a határsértőket. 

Rendszeresek voltak a vonaton az igazoltatások a határsértők kiszűrésére. A Sopron-Szombathely vasútvonal nekünk kövesdieknek 

az utazáson kívül munkahellyel is szolgált. Musatics (Mogyorósi) János 1937-ben Cenken volt pályamunkás, vője Farkas János 

1948-tól volt a Déli állomáson váltókezelő. Leánya Farkas Jánosné Terus néni jelenleg a falu legidősebb lakosa a maga 97 évével! 

Vasutasok voltak még, akik nem Kövesden dolgoztak: Gerővári Jenő, ifj. Gallai Ferenc, Tóth István, Búza Zoltán, id. Gángli Lász-

ló, Tóth Imre, Bereczky József, Musatits Ferenc, id. Raskó János, Kustor István, Győrvári József, Németh Ferenc. A GySEV palotá-

ban volt vezető beosztásban Gráczol (Cseh) László, és többen voltak irodai dolgozók, takarítók, pénztárosok, járműjavítók. A fent 

felsorolt  vasutasként dolgozók közül ma már senki nem él! Mozdonyvezetők voltak, illetve ma is dolgoznak: Farkas Károly, Tóth 

Lajos, Tímár Tamás, Práznek Balázs, Horváth Bertalan és Dani Lajos. Gőzmozdonyon volt fűtő és segédmotorvezető Maráz Mik-

lós. A sopronkövesdi állomáson szolgáltak: Kovács Kálmán állomásfőnök 1964-től, id. Gallai Ferenc állomásfőnök, Gráczol János, 

Szabó István, Horváth (Lena) Ödön, Németh Imre, Lukács József, Györkös István, Kerekes József, Sarrang Ernő, Szabó László 

Attila. Az itt szolgálatot teljesítők részére szolgálati lakások is rendelkezésre álltak. Korábban az állomástól nem messze volt az un. 

Kitérő, a vonatok a be- és kirakodáshoz félre tudtak állni, cukorrépát, ládagyári anyagokat szállítottak.  

K
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el
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Érdekesség, hogy a GYSEV a trianoni szerződés után sem lett kettészakítva, a vasfüggöny idején is megmaradt nemzetközi vasút-

társaságnak. A vasút veszélyes üzem, volt akit a mozdony ütközője nyomott halálra, volt hogy a szénás szekéren ülő 12 éves fiút 

ütötte el a vonat, mert nyitva maradt a sorompó. A vasúti átjáróban pedig kereszt emlékeztet az Autolivből hazainduló dolgozó 

halálára. Volt viszont szerencsés is, aki a kettészakított traktorba ülve karcolásokkal megúszta! Két ember pedig a vonat alá ugorva 

öngyilkosságot követett el. 2011 után a vasútállomás megszűnt, jegyet a vonaton válthatunk, és bő 20 perc alatt Bükre érhetünk 

zökkenőmentesen, kényelmes ülésekben. Létezett a Széchenyi grófok idejében egy keskeny nyomtávú vasút Sopronhorpácstól a 

Franciska majoron túl egészen Pinnyéig vezetett az útja, nyomvonalát az erdőben ma is megtaláljuk. Hídja a ma is turisztikai célo-

kat szolgáló Cifrahíd. Budapesten a Sváb hegyen van a fogaskerekű, amely 1874 óta üzemel, kezdetben gőzmozdonnyal, majd 1929

-től villamosították. Nagycenken nemrég a felújítás után ismét üzemel a Múzeumvasút, amit felnőtt felügyelet mellett gyermek 

vasutasok irányítanak. Magyarország vasúthálózata 8057 km hosszú, természetesen minden települést nem érint. Mi Sopronköves-

diek viszont örülhetünk, hogy az ország vérkeringését jelentő vasúti hálózatnak részesei vagyunk. 

                                                                          Mihócza László 

Négerkocka 
 

Hozzávalók : 

6 db tojás  

6 ek cukor 

2 dkg kakaópor 

1 ek méz 

0,5 csomag sütőpor 

10 dkg liszt 

4 db tojásfehérje 

20 dkg porcukor 

1 db citrom leve 

1 csipet só 

1 ek baracklekvár 

3 dkg kakaópor 

3 ek víz 

5 dkg porcukor 

10 dkg vaj 

 
Elkészítés: 

 

A tojásokat a cukorral és a mézzel habosra keverjük, majd hozzákeverjük a sütőporral és kakaóporral elkevert lisztet.  

Sütőpapírral bélelt  20×30 cm-es tepsibe simítjuk, és 180 fokra előmelegített sütőben kb. 20 perc alatt készre sütjük.  

A forró piskótát ezután vékonyan megkenjük a baracklekvárral, majd hűlni hagyjuk. 

A tojásfehérjét a cukorral, a sóval és a citrom levével gőz felett kemény habbá verjük, és a piskótára kenjük, majd a hűtőbe 

tesszük dermedni. 

A kakaóport, a cukrot és a vizet összekeverjük egy kis lábasban, és felfőzzük. A tűzről levéve hozzákeverjük a vajat, majd visz-

szatesszük a lángra, és lassú tűzön összeforraljuk. Langyosra hűtjük, és a hab tetejére csorgatjuk. 

Az elkészült süteményt hűtőbe tesszük, hogy megdermedjen a bevonat. Tálalás előtt forró vízbe mártott késsel felszeleteljük. 

 

Csomó Csilla 

K
özelm

últ 

https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/tojas
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/cukor
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/kakaopor
http://www.mindmegette.hu/igy-lesz-tokeletes-a-tojashab-felveres-tojas-tojasfeherje-tippek-52287/
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Itt van az ősz, itt van újra, s vele együtt meg kéne jelennie sok ehető vadon termő 
nagygombának is. Az utóbbi évtized azonban nem csapadékbőségéről volt híres, 
emiatt gombák sem teremtek tömegével. Ha már hiányzik a kamrából a saját 
magunk szárította vargánya, vásárolhatunk gombanövényt (Rungia klossii) ami-
nek levelével jól pótolhatjuk a hiányt. Ahogy a magyar neve is mutatja a növény 
íze megtévesztésig azonos a vadon termő gombák zamatával.  Fényes, haragos-

zöld levele egzotikus kék virága miatt azonban nem csak fűszernövénynek, hanem dísznö-
vénynek is tarthatjuk. Őshazája, Pápua Új-Guinea, ahol a hegyvidékeken élő őslakosok köré-
ben népszerű levélzöldség. Magyarországon jelenleg még kevéssé ismert, pedig a vele készült 
ételeknek pikáns ízt kölcsönöz, valamint a benne felhalmozott kalcium főzés hatására a szer-
vezet számára könnyen felvehetővé válik. A gombanövény a napos félárnyékos területeket, 
valamint a tápanyagokban, humuszban gazdag talajokat részesíti előnyben. Cserépben is nevelhető, ilyenkor ültető közegnek tőze-
ges földkeveréket használjunk. Őshazájában a trópusi felhőszakadások mindennaposak, ezért rendszeres, erőteljes öntözést igényel, 
különösen nyáron. 
Bár az enyhe fagyokat túléli, mégis célszerű a lakásban teleltetni, így télen is folyamatosan szedhetjük a leveleit anélkül, hogy a 
növény károsodást szenvedne.  Egyenlőre kertészeti változatai nem ismertek, kereskedelmi forgalomban az alapfaj kapható. 
Dugványozással könnyen szaporítható, legalkalmasabbak erre a 20-25 cm hosszú erős hajtások. Az alsó leveleket, amik a talaj alá 
kerülnek távolítsuk el, nehogy rothadásuk a dugvány pusztulását okozza. 
Ne csak a leveleit szedjük, hanem rendszeresen metsszük is vissza növényeinket, különben a hajtások beöregszenek a fejlődésük 
leáll, ezáltal nem fejlesztenek újabb leveleket. A gombanövény az évente egyszeri nagyon erős visszametszés is jól tűri, ennek legal-
kalmasabb időpontja a tavasz, amikor célszerű át is ültetni. Betegsége, jelentős kártevője eddig nem ismert, de ahogy az őzlábgom-
bát, úgy a gombanövényt is nagyon szeretik a csigák. 8-10 cm-es hajtásokat már alkalmasak a betakarításra, azonban arra figyel-
jünk, hogy rögtön frissen fel is használjuk őket, mert tárolásuk csupán rövid ideig lehetséges. 
Főzve és nyersen is fogyasztható, felhasználható salátákba keverve, levesek vagy mártások,húsok ízesítésére valamint a spenóthoz 
hasonlóan elkészítve főzelékként is. 
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  2019 2020 Összesen: 

Önkormányzati támogatás 2.000000,- 2.000000,- 4.000000,- 

Hívek adománya 371410,- 310400,- 681.810,- 

Plébánia saját forrás: 385998,- 1022087,- 1.408085,- 

Kiadás 2757408,- 3332487,- 6.089895,- 

Megújult a 210 éves templomunk 
1430-ban már említi oklevél Kövesd templomát. Sajnos a középkori templomnak és 
felszerelésének semmi nyoma. Végigszántott a környéken a török háború, a kuruc-
labanc korszak. 1697-ben megjegyzi a püspöki látogató, hogy a templom nincs felsze-
relve, 1713-ben pedig feljegyzik, hogy javításra szorul. Hosszú idő telt el mire mai alak-

ját megkapta az ősi templom. 
Abrahám Sándor káplánt Kövesdre 1794. októberében helyezték, az idős Valdecz István plébános 
segítségére. 1799-ben Valdecz plébános halála után Széchenyi Ferenc kegyúr Abrahám Sándort 
ajánlotta plébánosnak. Az ő plébánossága alatt 1806-1810 között épült fel Sopronkövesd jelenlegi 
temploma. Hild György tervei alapján. A templom berendezésének nagy része a XVIII. századból 
való. A főoltárt 1929-ben faragták Mechle Béla soproni műhelyében, Stornó Ferenc tervei szerint, 
aki visszanyúlt a soproni Szent Mihály temető keresztjéhez. Ez a kereszt napjainkban a Sopronkö-
vesdi temetőben található. Az oltárkép Hess Mihály műve 1820-ból. 
Templomunkban nagyobb felújítás 2005-ben volt utoljára. Az idő múlása nyomot hagyott templomunkon, így szükségessé vált egy 
újabb állagmegóvás. A mostani felújítást Novák Judit restaurátor felügyelte.  
A 2020-as búcsúra templomunk belső felújítása befejeződött. Szeretném megköszönni a társadalmi munkában résztvevők segítsé-
gét, falleverés, állványozás. Köszönöm a felajánlott adományokat. Külön köszönöm Sopronkövesd Önkormányzatának anyagi tá-
mogatását. Köszönöm András Csaba és Rákóczi Antal kőművesek társadalmi munkában végzett áldozatos munkáját. 
 

A felújítás számokban: 
 
 
 
 
 
Liturgikus naptár: 
Szeptember 20. vasárnap 15.00 óra püspöki szentmise, bérmálás, templombelső és közösségi ház megáldása 
Szeptember 27. vasárnap 10,30 óra Elsőáldozás 

          Szarka Gábor 
          plébános 
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Zarándoklat 
Július 25. Hidegségi Szent Jakab kápolna és papkert 
 
Grubits Jancsi zarándoktársunk meghívására gyalogos zarán-
dokmenet indult Sopronkövesdről a hidegségi Szent Jakab ká-
polnához. Több helyről is érkező zarándokokkal együtt vonultunk be a felújí-
tott, kibővített papkertbe, de az eső a misére a templomba kényszerített ben-
nünket. A papkert létrejöttében oroszlánrészt vállalt az egykori hidegségi pap 
Katona Ferenc Farkas, akinek emléktábláját két egykori tanítványa, a hidegségi 
születésű Végerbauer Richárd és a fertőhomoki születésű Tóth Zoltán plébáno-
sok szentelték fel. Ezzel egy időben a Grubits Jancsi készítette emlékoszlop is 
felszentelésre került, amely az egykoron Hidegségen szolgáló papoknak állított 
emléket. Az eső elálltával közös menetben az újonnan kialakított útvonalon 

haladva tekintettük meg a „Lurdi barlangot”, átmentünk a tavacskán átívelő hídon, a közeli források, mögöttük a hatalmas fákkal 
csodálatos látványt nyújtottak, zarándok állomásnak is igazán kiváló. Az ünnepség végén a helyiek vendéglátását élvezhettük, szí-
vük-lelkük kitették a vendégekért. A főétel is finom volt, időben meg is érkezett, dicséret a Fehér Csárda dolgozóinak. Mindenki  
jól érezte magát, jó volt a régen látott zarándok ismerősökkel találkozni, a tanulság pedig az, főleg ha meghívásról van szó, hogy 
inkább legyél ott negyed órával korábban, mint 5 perccel később, esős időben pedig válaszd a tiszta aszfaltos utat, ha már vo lt! Azt 
pedig már el kellene felejteni, hogy a zarándokvezető mindenhol van, csak az élen nem! 
 
Augusztus 15. Mária1 úton 
 
Délelőtt indultunk az Agghegyről négyen, Imre-major, Und érintésével Zsirára, ahol a helyi-
ekhez csatlakozva 14 órakor folytattuk utunkat Csepregre. A város széli kápolnakertben vár-
tuk be a többi zarándok csapatot, és így együtt gyalogoltunk a külső kápolnához, ahol a sza-
badtéri mise kezdetére elállt az eső. Varga Gábor káplán Finta József atya vendégeként hu-
mort sem nélkülöző érdekes beszéddel kötötte le a hívők figyelmét, a mise végén az agapén 
is tiszteletünket tettük. Jó volt megint találkozni ismerősökkel, Kelemen Marikának pedig 
köszönjük a nekünk adományozott zászlót. 

 
Augusztus 29-30. Jerikó zarándoklat 
 
Szombat reggel fél 8-kor a soproni buszmegállótól hatan indultunk, 
Kópháza előtt „felavattuk” a készülő új autóutat, majd rövid pihenő 
után Kópházáról Cenk felé vettük az irányt az erdőn át. Jó időt futva 
érkeztünk Nagycenkre, ahol a templom előtti árnyékos részen tartot-
tunk pihenőt a déli órában. Jóllakottan folytattuk utunkat, napfénybe 
mint mindig most sem szenvedtünk hiányt. A Cifra hidakhoz közeled-
ve Oláh Mari és peresztegi Rózsika jött elénk. A pihenőpadnál jólesett 
a jégkrém meg a hűtött ital, köszönet érte Rózsikának. Csoportkép a 
trianoni emlékoszlopnál, egy kis zarándok menü a faháznál, és már 

mehettünk is kocsikkal át Szécsenybe a 18 órakor kezdődő szentmisére. György atya zarándok köszöntését már több zarándoktárs-
sal kiegészülve hallgattuk. Elénekeltük a mise előtt meg a mise végén az indulónkat. Másnap, vasárnap a szőlőbe a faháznál virsli, 
gyümölcs és kávé volt az „indítótáp” és tíz fős csapatunk Imre-major felé vette az irányt. Előtte egy énekre megálltunk a Mária-
képnél. Kis szusszanás után Imre-majortól tovább mentünk Undra, ahol a focipályánál kényelmes, árnyékos pihenőhelyre leltünk. 
Zsirán a templomnál már a megszokott harangszó várt bennünk, ahol Violetta vezetésével imaórát tartottunk. Míg a falubuszra 
vártunk, hűtött italokkal frissítettük magunkat. Kiszsidányba kicsit megkésve érkeztünk, 
ahol Dumovits atya újabb aranymiséje tette a vasárnapunkat ünnepélyessé. Innen szintén 
a falubusszal a répcevisi templomba mentünk vissza, ahol Eszter zarándoktársunk vezette 
imaórán vettünk részt. Majd a megszokott agapé csillapította éhségünket, szomjunkat. Az 
idei 7. volt az utolsó zarándoklat. A szegedi zárómise szeptember végén lesz. Úgy érzem 
idén is sikerült megfelelő kíséretet biztosítani a Jerikó zarándoklat nemes céljához: nem-
zetünk erkölcsi, lelki megújulásához. Köszönet minden résztvevőnek és közreműködő-
nek, Jerikós Marika a jó hírünket most is tovább vitte. Ami a zarándok keresztünket ille-
ti, úgy látszik a járvány miatt karanténba került. Talán egyszer majd minden járványnak 
vége lesz. 

                                                                      Mihócza László 
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Hogy is lettem sopronkövesdi lakos? 
 
 

Balázs család (Peti és Heni)   

2019. szeptember 7.-én költöztünk Sopronkövesdre, a " tulipános" házba szerettünk bele. Sopron 
környező falvait végig jártuk, rengeteg házat megnéztünk, de valami mindig hiányzott. Kövesden 
mindent megtaláltunk ami egy nyugodt új és boldogabb élethez szükséges. A falu minden igényt ki-
elégít, van posta ,élelmiszerbolt, zöldségbolt, húsbolt nem kell a városba menni, ami számunkra na-
gyon fontos . Ausztriában dolgozunk mind a ketten ami nem okoz problémát de az érzés mi-
kor hazafelé meglátjuk a Sopronkövesd táblát leírhatatlan :) hazaértünk :) ! Peti festőként dolgozik, 
én pedig egy orvosi rendelőben. Nagycsalád vagyunk,  3 gyerekkel, 1 unokával és Málna nevű ku-
tyánkkal(tavaszra várjuk Málna kistestvérét). Bálint 6,5 éves (Peti előző kapcsolatából született) sok-
szor van itt velünk élvezi a falusi életet, és imád bicajozni fel a „hegyre”. Krisztián 23 éves, Ausztriá-
ban dolgozik egy futár cégnél, és Peresztegen él az apukájával. Bianka októberben lesz 27 éves, koz-
metikusként dolgozott, jelenleg otthon van 2 hónapos kis unokánkkal. Ők is nézegetnek házat, vagy 

kiadó ingatlant, mert szeretnének itt élni. Szabadidőnkben szívesen kertészkedünk, kutyát sétáltatunk, Peti szeret horgászni. Mind-
kettőnknek nagyon tetszik a faluvezetése, gyönyörűen fejlődik a falu, bár egy védát a főútra jó lenne még kiharcolni :) ! Nagyon 
sok emberrel megismerkedtünk a faluban, kedvesen fogadott bennünket mindenki. Ha időnk engedi szívesen látogatjuk a meghir-
detett programokat is, amik szerintünk nagyon színvonalasok, változatosak, vetekednek a soproni rendezvényekkel! Legutóbb a 
Gasztro Napok eseményén vettünk részt. Ha kérdezik hol lakunk büszkén válaszolunk! 
 

Teplán Család (Tamás, Alexandra, Krisztián), Pipacs utca 

2020 áprilisában, húsvétkor költöztünk be a házba, amelyet tavaly májusban kezdtünk 
el építeni. Téglaházat építettünk, 3 gyerekszobával, mivel szeretnénk még két gyerme-
ket. A ház építésénél minden úgy sikerült, ahogy szerettük volna, persze van még 
bőven tennivaló. Több faluban is nézegettünk telket, például Nagycenken, Kópházán, 
de az ár itt jóval kedvezőbb volt, és a költségvetésünkbe ez jobban belefért. Tamás 
Siófokról jött, én pedig Várpalotáról. Sopronban laktunk albérletben 4 évig. Gyakran 
mentünk keresztül a falun és a sok zöld terület az út mentén volt az, ami elsőre meg-
fogott minket. Szeretünk itt lakni, noha csak pár hónapja költöztünk be. Az utca lakói 
nagyon nyitottak, barátságosak, összetartóak, mindegyik szomszéddal jó viszonyban 
vagyunk. Krisztián Sopronba jár iskolába a Lackner Kristóf általános iskolába, 8. osztályos lesz, tehát pályaválasztás előtt áll. Még 
nem tudja pontosan mi is szeretne lenni, de a festő szakma az ami közelebb áll a szívéhez, szeret rajzolgatni, festegetni, 
kreatívkodni. Én Nagycenken dolgozom egy elektronikai cégnél , de elvégeztem egy manikűr és műköröm építő tanfolyamot, s a 
jövőben ezzel is szeretnék foglalkozni. Tamás Ausztriában dolgozik karbantartóként, mindenesként. Eredeti szakmája informati-
kus, és ő is tanul jelenleg az informatikai, programozó tudását eleveníti fel. Hobbyjuk a házépítés és a tereprendezés mellett a fiúk-
nak a foci, és a motorozás, én pedig szívesen biciklizek velük, és járok trambulinozni, röplabdázni. A család minden tagja szereti a 
mozgást, a sportot, amennyire időnk engedi. A rendezvényeket még nem nagyon volt lehetőségük látogatni, de a hétvégi Gasztro 
napon részt vettek, sőt indultak a főzőversenyen is. 

 

Farkas Károly és Farkas- Sényi Ilona 
2019. májusában költöztünk ide, egy már elkezdett házat fejeztünk be, ahol a falak álltak már. 
Mindkettőnknek a második házassága ez, és mindketten egy új közös otthont szerettünk volna, 
ahol elkezdhetjük új, boldog életünket. Nézegettünk telkeket Nagycenken és Harkán, de min-
denhol kicsi volt a terület, egymás „szájába” voltak a házak. A települést a férjem már korább-
ról is ismerte, mivel építési vállalkozó és több házat is épített itt. Ami nagyon dominált a dön-
tésnél, hogy ez az utca nagyon csendes, csak a célirányú forgalom jellemző, tehát az jön be az 
utcába nagy részt aki itt lakik, nincs átjáró forgalom. A település infrastrukturális adottságai 
kiválóak. Az itt élők kedvesen fogadják az új lakosokat. Karcsinak 3 lánya van, a nagylánynál 2 
unoka, a középsőnél 1 unoka, a legkisebb pedig másoddiplomás tanulmányokat folytat. 1990 

óta építési vállalkozó, kivitelezéssel foglalkozik. Én Vonyarcvashegyről jöttem ide, a férjem vállalkozásában dolgozom, adminisztra-
tív munkát végzek. Két gyermekem van, a fiamtól 1 unokám, a lányom szeptemberben megy férjhez. A szomszédokkal nagyon jó 
a kapcsolatunk, baráti-családinak is nevezhetjük. Mindenki segít mindenkinek, nagy az összefogás. A hétvégén indult a Hársfa 
utca egy csapattal a Gasztro Napi főzőversenyen is. Az elnyert díjat csapatépítésre hasznosítjuk. 
Végezetül annyit szeretnék mondani, hogy másnak a Balaton, nekünk „Sopronkövesd a Riviéra”, ez a hely az OTTHONUNK.  

Nagyné Kun Zsuzsanna rovata 

K
öv

es
d 

vá
la

sz
ol

 



 

13 

K
övesd válaszol 

Kerekes Család (Krisztina, Barnabás, Dominik, Bendegúz) 
Férjem a gyermekkorát itt töltötte, aztán közel 10 évig Csornán élt és dolgozott. Itt ismerked-
tünk meg. Mivel a vendéglátós szakmában csak kevés lehetőség volt azon a környéken, Sopron 
és környékén meg jóval több, ezért 2012-ben úgy  döntöttünk, hogy ideiglenesen Sopronkö-
vesdre a férjem édesanyjához költözünk, majd 2015-ben elkezdtünk építkezni itt a Hársfa utcá-
ban, 2016 nyarán be is költöztünk új otthonunkba. Először házakat nézegettünk itt a települé-
sen és a környéken is, de olyan állapotú eladó házakat találtunk akkor, amire sokat kellett 
volna még költeni, így az építkezés mellett döntöttünk. Mivel mindketten vendéglátásban dol-
goztunk én Sopronban egy cukrászdában dolgoztam kisfiam születése előtt, Barni pedig akkor 

Kópházán ez is szempont volt, hogy ne legyen messze Soprontól. Nagyon szeretünk itt lakni, mert barátságosak, segítőkészek, 
nyitottak az emberek. Mióta Dominik megszületett egyre több embert ismertem meg, játszótéren, séta közben, főleg a kisgyer-
mekes családokat. Az újonnan betelepülők azért nyitottak, mert szeretnének ismeretséget szerezni, a „törzsgyökeresek” meg ta-
lán kíváncsiságból szólítanak meg minket. Nagyobbik fiúnk Dominik 3 éves, szeptemberben kezdi az ovit, amit mindketten iz-
galommal várunk. Kisebbik, Bendegúz pedig fél éves lesz, nagyon érdeklődő, türelmes baba. A település rendezett, sok a zöld 
terület, a virágos rész. A játszóterek is szépek, gondozottak. Az utcabeliekkel is jó a kapcsolatunk, sőt a hétvégén egy csapatba 
verődve indultunk a főzőversenyen, ami talán még jobban megerősítette a barátságokat. Nagyon szeretjük a táncos, zenés ren-
dezvényeket, főleg a Cifraszűr Tánccsoport által szervezett gyerektáncházakat, mert Dominik nagyon muzikális, szeret táncolni.  
 
Kovács Család (Anita, Zoltán, Ádám, Hanna, Nóra, Lili) 
Régóta gondolkodtunk már azon, hogy jó lenne családi házban élni a gyerekek-
kel, ahol nagyobb a tér, szabadabban játszhatnak, biciklizhetnek. A kérdés már 
csak az volt, hogy hol? Mindenképpen szerettünk volna szüleimhez közelebb 
költözni, ugyanis Nagykanizsán éltünk. Nézegettünk házakat, telkeket Sopron-
ban, Nagycenken, sőt Hegykőn is. Végül egyik rokonunk ajánlotta, hogy Sopron-
kövesden is vannak eladó telkek, érdemes érdeklődni, megnézni. Már akkor sok 
jót hallottunk a községről. Tetszett. hogy nagyon rendezett, tiszta a település, 
hogy nem kell autóba ülni, hogy eljussunk az oviba, boltba, vagy akár a vasútállo-
másra. Ráadásul a telkek is jóval olcsóbbak voltak, mint a környéken, így Kövesd 
mellett döntöttünk. Tavaly, november végén költöztünk be a házunkba, a Hársfa utcába. A gyerekeink december eleje óta ide 
járnak oviba, illetve a 6 éves kislányunk szeptembertől már az iskolát kezdi. 18 éves fiunk még tanul. Tetszik, hogy sokféle ren-
dezvény, program van a településen. Igyekszünk minél többre eljutni. Szeretünk itt lakni, mert nyugodt, csendes, de ugyanakkor 
egy nagyon is "élő" település Sopronkövesd. Az itt élő emberek kedvesek, segítőkészek, odafigyelnek egymásra. Köszönjük, hogy 
ilyen barátságosan fogadtak bennünket! Így a beilleszkedés is sokkal könnyebben ment. A rendezvényekre szeretnénk majd ki-
járni, ha lesz rá lehetőségünk. A trianoni megemlékezésen ott voltunk. Nagyon örülünk annak, hogy a településen van húsbolt, 
zöldségbolt, piac, élelmiszerbolt, így mindent be tudunk szerezni helyben. Mindenki nagyon kedves, nyitott, a szomszédokkal is 
baráti a kapcsolatunk, szeretünk itt lakni. 
 

Sztojka család (Ildikó, Zoltán, Ildike) 
2020. január végén költöztünk ide, a valamikori tejbolt helyére. Folyamatosan 
jó ideje nézegettük az ingatlan hirdetéseket: Nagylózs, Pinnye, Pereszteg; Sop-
ronkövesd határánál húztunk egy képzeletbeli vonalat, ennél messzebbre nem 
szerettünk volna költözni Soprontól. Én eredetileg a Nyírségből, feleségem 
Somogyból jött, Sopronban ismerkedtünk meg az Egyetemen. Mivel mindket-
ten falun éltünk, szenvedés volt a városi lét. Sopronkövesden találtuk ezt a 
házat, amibe rögtön beleszerettünk, a 84-es főút egy kicsit hangos, de ezt leszá-
mítva megtaláltuk a nyugalmat ebben a házban. 
Szeretünk itt lakni, szívesen kisétálunk az Agghegybe, kertészkedünk, kirándu-
lunk, az ismerkedési terveinket sajnos a koronavírus keresztülhúzta. Úgy ter-

veztük, hogy mihelyt beköszönt a jó idő, estébe nyúló bogrács és grill partival, ismerkedéssel töltjük a nyár estéket. Ettől függet-
lenül sikerült több emberrel is már kapcsolatba kerülni, és bízunk benne, hogy ezután sok barátságot köthetünk. Én természet-
védelmi mérnökként végeztem, de elhagytam ezt a pályát és Ausztriában dolgozom teherautó sofőrként. Feleségem erdőmérnök-
tanárként a Roth Gyula Technikumban tanít és egyben az iskola igazgatóhelyettese. Egy kislányunk van, aki most szeptember-
ben kezdi az iskolát a Gárdonyiban. Mivel feleségem Sopronba jár, így együtt tudnak reggelente menni és délután haza jönni, 
emiatt nem lesz sopronkövesdi kisiskolás. 
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Csepel teherautó útvonala 
Hivatal- Iskola utca- Vasút sor- Tó utca- Vadvirág 

utca- Margaréta utca- Jókai utca- Kőhíd- Agghegy 

kápolna- Kőhíd-Rákóczi utca- Hivatal  

Kisvonat útvonala 
Hivatal- Alkotóház buszmegálló-Vadvirág utca- Tó 

utca- Vasút sor- Iskola utca, Kossuth Lajos utca 

(Lövő irányába), megállás a buszmegállókban- Lajos 

major (megfordulás)- Kossuth Lajos utca- Hivatal  

Bródy - Ráadás koncertje 

Szeptember 18. péntek 18:30 

Nagyszínpad, Kossuth L. u. 77. 

CSÍK zenekar koncertje 

Szeptember 19. szombat 20:00 

Nagyszínpad, Kossuth L. u. 77. 

XIII. Kulturális Örökség Napjai Sopronkövesden 

2020. szeptember 18-20 

Kelta falu  

Szeptember 19-20. 

Iskola utca 

Kiskalász zenekar koncertje 

Szeptember 20. vasárnap, 11:00 

Nagyszínpad, Kossuth L. u. 77. 

Nádas -  Maksa humoros műsora 

Szeptember 20. vasárnap 16:00 

Nagyszínpad, Kossuth L. u. 77. 

Csemete bábszínház műsora 

Szeptember 19. 14 óra 

Piaci sátor Kossuth L. u. 77.  

Szeptember 20. 9:30 

Alkotóház, Kossuth L. u. 53. 
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Magyar határőrizet Trianontól napjainkig  
Szombat-vasárnap 10-19 óráig, Iskola udvara 
Csapatunk a Határőr Hagyományőrzők Baráti Tár-
sasága a 100 éve, Trianoni dekrétum aláírásával 
megváltozott magyar államhatár őrizetét eleveníti 
fel. Az Ünnepélyes Csapatzászló adományozás köve-
tően az iskola udvarán Határőrök voltunk c. könyv 
író-olvasó találkozó, Határőr emlékek, járművek és 
technikai eszközök bemutatása. Harctéri sebesült-
ellátás, Bűnügyi-technikai tenyérnyomat rögzítés, 
gyereksarokkal várja az érdeklődőket. Vendégeink lesznek a Sopron Területvédelmi Tartalékososok ill. Köztársasági Őrezred Ha-
gyományőrző Baráti Kör.  

Pengetős duó -  Hauser Veronika és Kovács Liliána  
vasárnap 17:30– Nagyszínpad 
 

„4 éves voltam, amikor felkeltette az érdeklődésemet a szomszédból átszűrődő citerák hangja. Teljesen 
magával ragadott és el is kezdtem rajta tanulni. A kobozzal 10 évesen találkoztam, első látásra tudtam, 
hogy közöm lesz még a hangszerhez. Pár évvel később zeneművészeti középiskolába mentem, ahol 
mind a két hangszert komolyabb szinten tanulhattam. Kétség sem fért, hozzá, hogy a zenével és an-
nak továbbadásával szeretnék foglalkozni, jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népi penge-
tős hallgatója vagyok.”- Veronika 
 

 

„A citerát először 5-6 évesen adta a kezembe nagyapám, azóta pedig nem is engedtem el. 
14 éves koromban felkerültem Budapestre, ahol Veronika és egy kedves tanárom felkeltet-
ték a koboz iránti érdeklődésem, így jelenleg a harmadik évemet kezdtem citera-ének-
koboz szakon”- Lili (Sopronkövesd) 
 
A duó gondolata nagyjából egy éve merült fel, azóta minden hetén együtt próbáltunk 
amikor csak tehettük a Ward Mária Zeneművészeti Szakgimnáziumban. Népzenei tanul-
mánya inka t  k i s s é  á t f o rmá lv a  kezd tük  e l  a  közö s  munkát . 
A koboz Moldvában fennmaradt, lantok családjába tartozó pengetős hangszer, mellyel 
leginkább más hangszereket kísértek. A magyar citera leginkább egymagában volt haszná-
latos, énekeltek, táncoltak, mulattak rá.  

Etzl Zsolt kiállítás: 
Szombat – vasárnap 10-19 óráig, Kotecsi kápolna és vendégház 
Egy éve élek Sopronkövesden és ezalatt az idő alatt nagyon megszerettem az itteni embereket és a 
vidéket. Orvosi masszőr terapeuta vagyok, így próbálok segíteni az embereknek. Több mint 10 éve 
fotózok tudatosan. Fotóimmal a belső lényeget, a lelkiséget próbálom megmutatni a nagyközönség-
nek. 2015-ben a Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség AFIAP Fotóművészeti diplomát adományo-
zott elismerésül a nemzetközi kiállításokon elért eredményeimért. Az Erdélyi képek c. fotókiállítás-
nak ez már a sokadik állomása. A képek megtekinthetők voltak már Fertőszentmiklóson, Bánfalván 
és Sopronban is.  

Bluesmen at trend koncert 
Vasárnap 14:45, Nagyszínpad 
A zenekar repertoárjában teljes élőzenei előadásban elhangzanak a 
blues klasszikusainak, mint BB King, Muddy Waters, Buddy Guy, 
Eric Clapton, legismertebb dalai. A hallgatóság egy zenei utazás 
résztvevője lesz a Mississippi deltavidékétől a blues fővárosáig  
Chicagóig. A csapat tagja a kövesdi iskolában tanító Karcsi bácsi is! 
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Zokob Anett - kavicsfestés 
szombat, 13-19 óráig, Kossuth L.77. Piactér 
 

Kavicsművészettel foglalkozom. Manapság gyakran találkozhatunk a kavicsfestés technikájával. Kavics-
festményeket készítek falapra és vászonra, melyeken a kavicsok szinte beleolvadnak a jelenetbe, nem 
torzítják a valóságot, inkább kiemelkedésükkel fokozzák a térbeli hatást és látványt.  
 

Bősi Éva - Paverpol textilszobrászművész 
szombat, 13-17 óráig, Kossuth L. u. 77. Piactér 
 

A Paverpol dekorációs és szobrászkellék termékcsalád, újdonságként pár éve került 
Magyarországra. A Paverpol egy levegőre száradó speciális keményítő és ragasztó 
anyag, melyet textil, papír, szárazvirágok, selyem, puha bőr, gipsz, fa, kerámia, kő, 
fém és egyéb természetes anyagra lehet felhordani adalékanyag hozzáadása nélkül! A 
Paverpol környezettudatos magatartásra nevel, hiszen a környezetünkben lévő kido-

básra szánt anyagokat újrahasznosítjuk, ezáltal létrehozva egy új használati tárgyakat, dekorációkat, szobrokat, képeket stb.  

Főszerkesztő:  Ambrus - Rácz Ramóna, Raffainé Biró Veronika (e-mail: kovesdihermesz@gmail.com)  

Szerkesztők: Cifraszűr Néptánccsoport, Csomó Csilla, Fülöpné Hidegh Csilla, Fülöp Zoltán, Hajasné Guczogi Helga, Kazinczy Péter, Mihócza László, 

Nagyné Kun Zsuzsanna, Schweitzer Kornél, Szarka Gábor, Virágh Imréné 

Fotók: Vörös Renáta alkotása, szerkesztői fotók  Nyomda: Rábaközi Nyomda                            

Kiadja és terjeszti:  Sopronkövesd Község Önkormányzata, 9483 Sopronkövesd, Kossuth Lajos utca 77.  

                     Tel: 06 99/536-000, Facebook: Sopronkövesd Hivatalos Oldala, e-mail: polgarmester@sopronkovesd.t-online.hu  

 

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: 
 Horváth Eleonóra 

Telefonszám:  :3630/3086375 

   
  Nem tudja vendégeit hol elszállásolni? 

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

  Horváth Eleonóra 

  Telefonszám:  
           +3630/3086375 

ISSN 2676-9409 
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„Sántikáljon egyet az Iskola utca megfestett járdáján!” 

0-24, Iskola utca 
 

Az ugróiskola vagy sántika, a világon mindenütt elterjedt ügyességi gyerekjáték, melyet a földre rajzolt 
vagy karcolt ábrán meghatározott szabályok szerint, többnyire féllábon való végigugrálással játszanak. A 
játéknak igen sok változata van, vidékenként, országonként más-más változat népszerűbb.  

Harkai Karitász teaház 
Szombat– vasárnap 10-19 óráig, Alkotóház  

 

A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász a vadon termő és a termesztett gyógynövényeinek 
feldolgozására két évvel ezelőtt létrehozta a Szent Miklós Gyógyfüves Házat Ölbőn, mely a 
gyógyulni vágyók egészségét szolgálja. Az itt termesztett növények nem találkoznak semmilyen mesterséges szerrel, tehát mond-
hatjuk, minden teljesen bio. Ízelítő kínálatunkból: Citromfű, Menta fajok, Kakukkfű, Rozmaring, Orvosi zsálya, Levendula, Kamil-
la, Körömvirág. Egy kis süti kóstoló is lesz Margótól! 

A rendezvényen mindenki saját felelősségére vehet részt! Aki nem érzi magát teljesen egészségesnek, a vírus tüneteit észleli ma-
gán, kérjük tekintsen el a rendezvényen való részvételtől. Maszk nem kötelező, mindenkinek a saját belátására bízzuk a viselését!  

 

A programokhoz jó szórakozást kíván: Sopronkövesd Község Önkormányzata! 


