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KÜLÖNSZÁM

K ÖSZÖNTŐ

A falu minden lakója nevében szeretettel köszöntöm az ifjúkorukban Sopronkövesden élő, de ma már az
ország sőt a világ más tájaira költözött hazalátogató társainkat!
A jelenlegi találkozót az Önkormányzat által meghirdetett ''Miért szeretem Sopronkövesdet'' című felhívás
inspirálta, mikor is gondolatban végigjártam a falu utcáit, házait és környékét, és érdekes módon főleg az 5oes évek környezete, emberei jutottak eszembe. Ez csupa jó érzést, kellemes emléket hozott a felszínre. Mára
a falu sokat változott, az emlékeimben élők közül már nagyon sokan nincsenek köztünk, és az élők közül
többekkel ifjúkorom óta nem találkoztam.
Elkezdtem gyűjteni a régi fotókat, és a régi képek hatása még inkább megerősített abban, hogy a faluhoz való mély kötődésem az
akkor élt emberek morálja, mentalitása miatt ilyen erős.
A képek helyi vetítése során a résztvevők lelkesedése meggyőzött arról, hogy a nosztalgiázás másokból is hasonló érzéseket hozott
elő, és úgy gondoltam az elszármazottakkal is bővíteni kellene ezt a kört, hisz ifjúságotok nagy részét Ti is itt töltöttétek. A mai
rohanó világban számotokra is fontos lehet a múltra való emlékezés és jó érzés tudnotok, hogy szülőfalutok ma is számon tart
benneteket és érdekli, hogy kivel mi történt további élete során.
Természetesen kicsit dicsekedni is akarunk, mivel a falu komoly fejlődést mutat és a kellemes találkozásokon túl szeretnénk, ha a
falu jelenlegi állapota is büszkeséggel töltene el benneteket.
Remélem Ti is hoztatok régi képeket is és a jelenlegi gyűjteményt bővíteni tudjuk és elkészíthetjük a falu - rólunk szóló, múltjáról megemlékező kiadványát. Ez reményeim szerint nemcsak nekünk, de számotokra is fontos lehet.
A falu lakósaival való beszélgetésre a kotecsi házban lesz lehetőség, ezért oda nemcsak titeket, de a falu lakóit is szeretettel várjuk.
Jó szórakozást, kellemes találkozásokat és boldogító visszaemlékezést kívánok!

2

Németh Teri (Csöpi)

A volt tanítói ház (Kossuth Lajos utca 84.) kertje méltó gazdára talált Kazinczy
Péter személyében. A gyönyörű kert az idén is megnyitja kapuit, ahol a pünkösdi
rózsák eleganciája, sokfélesége elvarázsolja a látogatót. Péter idegenvezetésével
mindent megtudhatunk a csodás virágokról.
A csodák kertje gazdáját, Kazinczy Pétert kérdezzük:
- Mire számíthat a látogató?
- A Kárpát-medence legtöbb fajt tartalmazó pünkösdi rózsa gyűjteményére, amely
várhatóan fővirágzásban lesz.
- Idén kedvezett-e az időjárás a virágoknak?
- Nem kedvezett. A hosszan tartó fagy miatt későn hajtottak ki a pünkösdi rózsák, egyes fajták károsodtak. A májusig tartó szárazság miatt vékony, gyenge szárak fejlődtek, kis bimbóval. A májusi eső aranyat ér, s annak hatására a szárak megerősödtek, a bimbók megnőttek. A virágzás nem fog elmaradni a várttól.
- Tavaly óta bővült-e a gyűjtemény?
- Igen, sikerült néhány különlegességet cserélnem, a bánáti bazsarózsáért sokan szívesen adnak az új fajtákból.
- Hány fajta rózsa látható?
- Előre nem lehet pontosan megmondani, hogy éppen mennyi fog virágozni.
- Az idelátogatóknak van-e lehetőségük vásárolni a tövekből, és kaphatnak-e tájékoztatást a gondozásukról?
- A felmerülő kérdésekre szívesen válaszolok. A terveim szerint lesz lehetőség vásárolni a rózsatövekből.
- Egyéb tervek a későbbiekre?
- Szeretném bővíteni a gyűjteményt vad fajokkal, valamint a spontán kicsírázó magosokból egy
önálló fajtasort kialakítani.

A pünkösdi rózsakert nyitva tartása:
- június 3. (szombat): 10-17 óráig
- június 4-5. (vasárnap-hétfő): 10:30-18:00 óráig
Rózsakerti idegenvezetés: 11:30, 13, 15, 16:45-kor
Ebédszünet mindhárom napon 12-13 óra között!
Falunéző körutazás a hétvégén
Szombat:
Sok szeretettel várunk mindenkit, a nosztalgikus
hangulatú CSEPEL teherautón,
13-19 óra között!

Vasárnap:
Sok szeretettel várunk mindenkit, a minden korosztály
számára közkedvelt Dotto falunéző kisvonaton,
9-15 óra között!
15óra után csak a Kövesdről elszármazottakat szállítja a
kisvonat!
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PÜNKÖSDI RÓZSAKERT

A csodák kertje

Június 3. szombat

FŐZŐVERSENY
(8-12 óráig, piaci sátor):
A verseny résztvevői különféle finomságokkal várják
a helyszínre látogatókat.
Eredményhirdetés 12 órakor.
Jó ebédhez szól a nóta a Kislaptáros zenekarral.
A VILÁG LEGÜGYETLENEBB BŰVÉSZE,
SZÉP BENCE
(10 óra, piaci sátor):
A Magyar Televízió és a Tv2 műsoraiban látható, valamint
a Rádiókabaréban hallható stand
up comedy humorista bűvészműsora után szem nem marad szárazon!
"A Világ Legügyetlenebb Bűvésze"
című gyerekműsor előadása közben semmilyen trükk nem sikerül,
nem működnek a varázsigék, és mindenki leleplezi a trükkjeimet.
Stand Up műsor Szép Bencével, 17 órakor a piaci sátorban!
KANGATRÉNING BEMUTATÓ
(10:45, piaci sátor):
A Hordozós Kangatréning a legnagyszerűbb
formája a szülés utáni regenerációnak, a hasés gátizmok megerősítésének, az alap állóképesség felépítésének. További előnyei közé
tartozik, hogy a legjobb edzőtárssal mozoghatsz együtt: saját babáddal!
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KISLAPTÁROS ZENEKAR
(12 órakor és 15 órakor, piaci sátor):
„Elsősorban Szigetköz zenei múltját szeretnénk feltárni,
összegyűjteni a még fellelhető dalkincset, zenei anyagot,
és rekonstruálni. Természetesen más tájegységek zenéivel is foglalkozunk.
Szeretnénk a már kevés fellelhető hangzóanyag alapján
autentikus előadásmódban megszólaltatni a lejegyzésekben szereplő népdalokat, valamint feldolgozásokban bemutatni és minél szélesebb körben megismeretetni,
megszerettetni azokat.”

KÖVIRÓZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET
(16 óra, piaci sátor):
A helyi hagyományőrző egyesületben szép számmal néptáncolnak kicsik és nagyok. Elmaradhatatlan a citera és a dalolás. Szeretettel várják a látogatókat színvonalas műsorukkal.

CSEH GYÖRGY ÉS TÁRSA
(19 óra, Alkotóház):
Olyan dalok lesznek hallhatóak, amelyek gondolatokat ébreszthetnek, illetve egyszerűek, ismertek, alkalmat kínálnak a közös
éneklésre és dudorászásra. A gitár mellett harmonika is színesíti
a kíséretet. KÖN– ön egy másik felállással
visszatérnek!

5

Június 4. vasárnap

Kövesdről elszármazottak Napja

DÍSZEBÉD AZ ELSZÁRMAZOTTAKNAK
Csak ez a rendezvény zártkörű!

ÜNNEPI SZENTMISE
10 óra 15 perc

(12 óra 30 perc, Fehér Csárda)

„IDEGENBEN KESERŰBB A SÍRÁS” zenés duett Karády Katalin történetéről
(14 óra, Fehér Csárda):

„Soha nem akartam elmenni innen. Ez a hazám. Szívet cseréljen ki hazát cserél. Bármi történjék is, itt
szeretnek engem és rajonganak értem. Megismernek
az utcán és autogramot kérnek. És én adok nekik.
Az egyik koncert közben felmászott hozzám a színpadra Makk Joli, a harmadikos elemista kisasszony.
Olyan akarok lenni mint te. Küldjél egy fényképet,
hogy pontosan tudjam, milyennek kell lennem. El
lehet onnan menni, ahol ennyire szeretik az embert,
ahol ennyire szeret Makk Joli? És most itt vagyok a
határ közelében Szombathely mellett valami bódéban és várom az embercsempészt, aki átvisz minket
a határon.”

SZENTANDRÁSNAPI MÁMOR zenés vígnépszínművelet
(18 óra, Fehér Csárda):

Makkoshotyka polgármesterének egyetlen lánya holnap tartja esküvőjét a falu
volt TSZ elnökének fiával. Az egész község lázasan készül, ám - ahogy az már leni szokott - a dolgok nem mennek simán. Az esküvő előtti éjjelen a falu kocsmárosa és a Sztárlájt partiszervíz által delegált
csapos - zenész - humánmanipulátor, fondortudományos pálinkájával jól megkavarják a
szerelmesek életét. Előbukkannak a legféltettebb titkok, meg a sámándob, meg a kisgömböc és minden szál összegabalyodik. Mert minek a varázslat, ha a valóság is meghökkentő dolgokra képes?
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Szabó Tibor és zenekara, zenés utazásra invitálja az
érdeklődőket. A műsor többnyire a 20. század első
felének nemzetközi dalterméséből ad ízelítőt négy
tételben.
Francia sanzonok, olasz szerenádok, néhány latinamerikai "szívprobléma", és természetesen magyar
kuplék, filmdalok - köztük néhány Karády-édesbús szerepel a repertoárban. Visszatérő vendég!!!

HADHÁZI LÁSZLÓ, HUMORISTA
(19 óra, Fehér Csárda):
A Dumaszínház társulatának egyik alapító tagja. 25 éve a pályán, Karinthy-gyűrűs humorista.
1971 óta ír, de csak a kilencvenes évek közepétől jelennek meg írásai vicces lapokban. Több
könyv társszerzője kollégáival. Korábban rádiós
műsorvezető, de ma már kizárólag a Rádiókabaré szerzője és előadója. Egy-két televíziós produkcióban is feltűnt, majd a Showder Klub nevettetője lett.

Kőhalmy Tamás festőművész kiállítása
Helyszínek:
- Alkotóház
- Hivatal díszterem

Nyitva tartás:

szombat-vasárnap
9-18 óráig,
hétfő 14-18 óráig.
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Június 5. hétfő

MESEAUTÓ
(17 óra 30 perc, Fehér Csárda):

Főszerkesztő: Ambrus-Rácz Ramóna, Takács Brigitta, (e-mail: kovesdihermesz@gmail.com)
Szerkesztők: Kazinczy Péter, Németh Terézia - Csöpi néni,
Fotók: Raffai család, szerkesztői fotók Nyomda: Rábaközi Nyomda
Kiadja és terjeszti: Sopronkövesd Község Önkormányzata, 9483 Sopronkövesd, Kossuth Lajos utca 77.
Tel: 06 99/536-000 , Facebook: Sopronkövesd hivatalos oldala, e-mail: polgarmester@sopronkovesd.t-online.hu
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Sopronkövesd - A zöldszívű falu

