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Kedves Olvasó!  
Ismét eltelt két hónap. Jó érzés volt az utolsó lapszám 
után találkozni olyanokkal, akik reklamáltak, miért nincs 
gyakrabban helyi újság. A cikkek íróinak ennyi telik az 
erejéből, az önkormányzat pedig ennyit tud anyagilag erre 
áldozni. Inkább várják a kedves Olvasók a következő  
számot, minthogy beleunjanak! 
Mi történt „fatornyos falunkban” az elmúlt két hónap 
alatt? 
A képviselő testület elfogadta a helyi támogatási  

rendelet módosítását. E szerint a gyermekek után járó 
100.000,- Ft nem csak az új építkezőket, hanem a  
használt házak megvásárlóit is megilleti, hiszen mindkét 

A lomtalanítás eredményeként a fuvardíjak kifizetése után  
250.000,- Ft-tal gyarapodott a helyi labdarúgó egyesület vagyona. 
Ennyi értéket dobtunk volna ki a szemétbe, illetve 1-2 konténert 
pluszban kellet volna rendelni, ha az érték a szemétben marad. 
Mind a Rekultiv Kft, mind a környékbeli falvak dicsérték a „zárt 
kapukon” belül végrehajtott lomtalanítást. Valóban nem volt  
veszekedés, nem volt hátrahagyott rendetlenség.       

Az eső és a sár ellenére 2 és fél nap alatt elértünk gyalogosan  
zarándoklatunk céljához a győri bazilikához. Börcsön és Osliban is 
szívélyesen fogadtak bennünket, és sokat segítettek mind az  
egyházi vezetők, mind a polgármesterek. Jó volt ott és akkor a 
kövesdi csapathoz tartozni, hiszen felnéztek ránk. Győrbe érkezé-
sünkkor lerohanták a csoportot az újságírók és a tv stábok. Így hírt 
adhattunk falunkról mind a Duna tv, mind az m1, m2 képernyő-
jén, valamint a Kisalföld hasábjain. 

   Eljött június, meghozta nekünk a meleg  
napsütést, a virágok pompáját a kertekbe és a 
madarak dalát az ereszek alá. Ezzel a szép  
hónappal a faluújság harmadik száma is  
megérkezett az iskola diákjainak jóvoltából, akik 
mindig lelkesedéssel juttatják el azt az Ön kezéig, 
kedves Olvasó.  
Az elmúlt két hónap tartalmas és közösségi  
programokban gazdag volt; szerkesztőink  
igyekeztek hiteles és színes lenyomatát adni eme  
élményeknek lapunk hasábjain.  
   A nyár első hónapja a már megszületett új élet  
kibontakozásának ideje a minket körülvevő, és 
bennünk élő természet rendje szerint. Rovataink 
is e témák köré szerveződnek: a Családi Napközi 
és Baba-Mama Klub cikke a fiatal szülőket látja el 
tanácsokkal az újszülött megérkezését követő első 
időszakkal kapcsolatban. Az Óvodai élet és a Suli 
hírek is az elvetett, s kikelő magról, a kertészke-
désről, a közös munka öröméről mesél, s a  
nevelési év végére való tekintettel mérleget is von, 
összefoglalva az elmúlt időszak eseményeit.  
A Sopronkövesdi Nyugdíjasok Egyesületének 
rovatában egy nyár eleji kirándulás élményének 
részesei lehetünk az egyesületi tagok  kirándulásá-
ról tett beszámolón keresztül. Az Egyházi hírek-
ben a lelkekbe vetett magról és az „elültetés”, a 
hitoktatás fontosságáról olvashatunk. A Mozgás-
ban a falu rovat egy „úton levő” ember történeté-
vel ismertet meg bennünket, akinek példáján  
keresztül felismerhetjük, hogy célként is tekinthe-
tünk saját utunkra. A legtöbb ember rohan;  
különböző dolgokat hajszolunk, s boldogságunkat 
e dolgok elérésétől reméljük: „elérem, megszer-
zem ezt vagy azt a dolgot, s akkor majd boldog 
leszek”. Közben elfelejtjük magát az „úton levést”, 

„Vidéken születtem. 
Sohasem tagadtam. 
Falun éltem amíg 
világgá szaladtam. 

Beszédjükön nőttem, 
gondjaik osztottam. 

Olyannak maradtam.   

 
 

Szót nem szaporítják. 
Kevéssel beérik. 

Nem kérnek „alássan”. 
Ők úgy nem beszélik. 

Tiszteletet adnak,  
amit visszavárnak. 
Emelt fővel járnak. 

… 
Virág sehol sem szebb! 

Se a rétek zöldje.  
Más népek országa, 

idegenek földje.  
Az esti harangszót  

ha hallom megkondul, 
szívem haza gondul.” 

 
Részletek  

Kovács Kálmán András  
A honvágy c. verséből 

s nem nézünk körül, hogy láthatnánk, milyen 
szép körülöttünk a táj. Most.  
A „most” megragadására szólít a Kövesdi 
Kulinária is: a szép nyári időben kimehetünk a 
szabadba, és szabad tűzön sütött-főzött ételeket 
készíthetünk: ebben két remek recepttel lesz segít-
ségünkre a Fehér Csárda séfje. A Kövesdi Kertész 
is a szabadba hív: az Agghegy kapcsán szólítja 
közös gondolkodásra a falu lakóit: hogyan tehe-
tünk közösen meglévő természeti értékeink meg-
őrzéséért, s hogyan tudnánk az elgondolt kezde-
ményezést gyakorlati tevékenységgé átültetni.  
Egyre több ilyen elgondolt kezdeményezés valósul 
meg falunkban: ennek legutóbbi példája a 
Kövesdi Majális rendezvénysorozata, melynek 
keretében a színes programokon túl két kiállítást 
is láthattak az érdeklődők: az Egymillió öltés 
Nagy-Magyarországból című hímzéskiállítást, és 
az Eltűnő kultúrák nyomában című fotókiállítást 
a Kövirózsa Kulturális Egyesület szervezésében.  
Jó érzés volt bemenni a magtár épületbe, és látni 
azt a csodát, ami lelkesedésből és sok munkából 
született. A kiállításon a kövesdi hímző asszonyok 
tartottak hozzáértő és színvonalas tárlatvezetést. 
Sok ember lelkesedése és munkája hozta létre 
ezeket a rendezvényeket, akik közül mindenkit 
köszönet illet, de engedje meg a kedves olvasó, 
hogy a kövesdiek nevében, akik örömmel fogad-
ták e kiállítást és szép perceket szerzett számukra, 
külön köszönetet mondjak a kiállítás megálmodó-
nak, Szalainé Rózsa Katalinnak a rengeteg,  
szívből jövő fáradozásért, ahogy összegyűjtötte 
ezeket a munkákat határainkról túlról is, és 
Lobkowiczné Széchényi Zsuzsannának, az  
otthonért, amit a rendezvénynek adott.  
Szép nyarat kívánok mindnyájuknak! 
        Gróf Judit 

I. évfolyam, III. szám 2011. június Sopronkövesdről Sopronkövesdnek. 

Önkormányzati hírek 



2  A Képviselő-testület az elmúlt időszakban két alkalommal 
ülésezett. 
 A márciusi ülésén elfogadta a 2011-2014. évre szóló  
gazdasági programját, meghatározva a fejlődés főbb irányait. 
Pályázat benyújtását határozta el, mellyel  az általános iskola 
épületének külső hőszigetelésére szeretne forrást szerezni. 
A korábbi év jó tapasztalatából kiindulva az idei évben is 
csatlakoztunk az EU élelmiszerprogramhoz, melynek  
keretében  több család ingyen juthat évente két alkalommal 
tartós élelmiszerekhez. 
A Corvinus rádió működéséhez 60.000 Ft támogatással járult 
hozzá a testület. 
Napirenden szerepelt  egy Turisztikai Egyesület létrehozása 
melyhez csatlakozott Sopronkövesd község Önkormányzata 
is, megismerve és elfogadva az alapszabály-tervezetét. 
A lakáscélú támogatásokról szóló 6/2009.(XII.8.) rendelet 
módosításával 2011. április 1-től az új építésű lakóházak  
mellett a használt lakás vásárlása esetén is - az alaptámogatá-
son felül - a 0-14 éves korú gyermekenként további 100.000 
Ft támogatás illeti meg a családot. 
 
 Áprilisi ülésén több rendelet is alkotott a testület. Így 
elfogadta az Önkormányzat és szervei 2010 évi költségvetés-
ének végrehajtásáról szóló rendeletét, 264.127 ezer forint 
bevétellel, 283.499 ezer forint kiadással és 47.407 ezer forint 
módosított pénzmaradvánnyal. 
Jogszabályi kötelezettségének eleget téve rendeletet alkotott a 
testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról, rögzítve a 
működésére vonatkozó szabályokat. 
A teniszpálya használati rendjének szabályozása mellett meg-
állapította a Képviselő-testület a pálya használat díját és a 
mentességek eseteit is. 
Az épületek és természeti értékek helyi védelme érdekében 
helyi védelem alá helyezte a Kossuth Lajos utca 84. szám  
alatti lakóház (volt kántortanítói lakás) homlokzatát és  
tetőszerkezetének kialakítását, valamint a Községháza épület 
É-Ny-i sarkánál lévő páfrányfenyőt. 
Döntött az Egyházközséggel való együttműködésről  a  
Plébánia-kert vonatkozásában, mely közcélú létesítmények, 
közösségi célú beruházások  megvalósításának alap-
megállapodását adja. 
Közbeszerzési tervében az idei évi költségvetés alapján előre 
tervezett közbeszerzéssel nem számol a Képviselő-testület. 
Megtárgyalta a testület az éves ellenőri jelentést, valamint a 
viziközmű rendszer közös működtetésére és vagyonkezelésére 
vonatkozó előterjesztést. 
Határozatot hozott a község belterületén az Önkormányzat 
tulajdonában lévő utak mellett lévő árkok lefedésének egyéni 
engedélyhez kötéséről. Az engedélyt a polgármestertől írás-
ban kell kérni, aki az engedélyben meghatározott feltételek 
mellett engedélyezi az árok lefedését. A lefedés költségét a 
kérelmező viseli. 
Szerződést kötött a testület a Kapuvári Vizitársulattal a Kos-
suth utca- Lajos major – Felszabadulás utcai árok tisztítására. 
A kivitelező a szerződés alapján a munkát már el is végezte. 
Az elfogadott rendeletek és hozott határozatok teljes szövege 
a www.sopronkovesd.hu honlapon olvasható. 
                 Antal Istvánné 

 
Ezért is éreztük természetesnek, hogy a húsvét hétfőjén falunkban  

megjelent olasz gyalogos utazót és Shira nevű ktyáját befogadja a falu egy 
éjszakára. Az eső és a kövesdi vendégszeretet miatt még egy napot maradt 
és riportot készített vele a Kisalföld. Kívánjuk Gianluca Ratta-nak, hogy 
ezzel a vállalkozásával megvalósuljon célja: bekerüljön a Rekordok  
könyvébe, és minden településen így elvarázsolja a lakosokat! 

9 falu és a kövesdi egyházközség részvételével megalakítottuk március 31-
én a Napnyugat Turisztikai Egyesületet. Célunk, hogy egyesületként  
kedvezőbben pályázzunk az alapító falvak céljaira. Elsőként falunkban egy 
kis parkra és biciklis pihenőre pályázunk a plébániakert területén. Nagy 
megtiszteltetés és felelősség, hogy az egyesület elnökének választottak. Az 
elnökhelyettes Zsira polgármestere. Elnökségi tag még Répcevis  
polgármestere és Bros Gergely plébánosunk is. 

Április 2-án az erdei-mezei szemétszedésen egy kocsi szemetet gyűjtöttünk 
zsákokba. Köszönjük az iskola tanulóinak, tanárainak és a falu önkéntesei-
nek a munkát. Külön köszönet, azoknak a szemetelőknek, akik ezt a  
tömérdek szemetet elszórták. Nélkülük nem jött volna létre ez a  
rendezvény… 

A tavaszi szárazság próbára tette a faluban elültetett csemetéket. Köszönet 
mindenkinek, aki gondjukat viseli és magáénak érzi őket. 

Egyre több jelzés érkezik engedély nélküli házalókkal kapcsolatban. Már a 
rendőrség is többször fellépett ellenük. Egy esetben feljelentés is született. 
A házalók is értékelik helyi rendeletünket, sőt olvasni is tudnak, hiszen a 
Lövő felől kihelyezett táblánk felét hetek alatt letörték. 

 A képviselő testülettel megtartottuk első falubejárásunkat. Ennek már két, 
kézzel fogható eredménye is van. Felfigyeltünk a patak habzására. A kör-
nyezetvédelmi szakemberek is megállapították a szennyezést. Mintát vettek 
két helyről. Bebizonyosodott, hogy a sógorok nem csak a Rába habzásáért 
felelősek, most már a Füles patakunk sem szent nekik. A laboreredmények 
kimutatták a mosószer nagymértékű jelenlétét a vízmintákban. Telefonon 
és bizottságon keresztül felkeresték az osztrák hatóságokat. Reményked-
jünk! (Lapzártakor polgármesteri egyeztetésre is készülünk Fülessel.)    

A Lajos major alatti allék és a Felszabadulás utca (Kismajor) környékén 
megoldást kerestünk a vízelvezetésre, amit időközben meg is valósítottunk 
a lakók többségének örömére.  A vízelvezetés az első esők idején jól  
vizsgázott. 

Ha már a Lajos majornál tartunk… A valamikori grófi major épületét a 
soproni Fehér Rózsa vendéglő tulajdonosai megvásárolták a nagylózsi 
tulajdonostól. Eredeti állapotában kívánják felújítani és lovastanyát,  
valamint panziót szeretnének létrehozni. A majori lakók szociális helyzete 
is jobbra fordult. A faluban házat kínáltak fel részükre kedvezményesen, 
albérletként. 

A kápolnához vezető út tulajdonviszonyának rendezése is  
elkezdődött ügyvéd bevonásával. Addig is ideiglenes tereprendezést  
végeztünk. 

Az óvodában is zajlik az élet. Folyik az óvoda előtti parkoló terveztetése. 
Több vállalkozótól árajánlatot kértünk be az óvoda vizesblokkjának teljes 
felújítására. 

Mire megjelenik az újság, elkészül az önkormányzat mögé tervezett  
közösségi ház terve. Aztán várjuk a kedvező pályázati kiírást. Már a  
második tervező adata le játszótéri tervét és árajánlatát. Tervezett helyszín 
a plébániakert. 

A falu-logó pályázat benyújtói közül a zsűri 3 pályázót kért fel egy  
második körös munka benyújtására. 

Nagy sikerrel, és nagy médiaérdeklődéssel megvalósult a kövesdi majális 
keretében Lobkowitzné Széchényi Zsuzsanna grófi magtárában  
megrendezett hímző és fotókiállítás és a Kövirózsa bál. 

Az önkormányzat kiemelt vendégei számára, reprezentációs céllal, aján-
dékcsomagot kíván összeállítani. Hogy igazán mi kövesdiek, és Kövesdről 
adjuk, helyben készült termékeket és kézi készítésű tárgyakat kívánunk 
belehelyezni. Várjuk a javaslataikat és a jelentkezéseket; aki termékével, 
élelmiszerével segíteni tud, vagy javaslata van, hogy kiket keressünk meg. 
A reprezentációs csomagba kerülő dolgokat az önkormányzat meg kívánja 
vásárolni és hosszabb távon is számít a termelőkre, készítőkre. 

  

Fülöp Zoltán 
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Óvodánkba is szép 
idővel köszöntött be 
a tavasz, lehetőséget 
adva a szabadban 

eltöltött idő minél gazdagabbá tételére. 
  A gyerekekkel közösen, nagy buzgalommal 
vágtunk bele a kerti munkákba. Gyomláltunk, 
kapáltunk, gereblyéztünk, veteményeztünk.  
A szépen fejlődő borsó- retek sorok dicsérik 
munkánkat, s a sárgarépa is jó terméssel  
kecsegtet. A gyerekek már alig várják, hogy 
megkóstolhassák.  

A költészet napját most először 
ünnepeltük meg óvodánkban, s a 
gyerekek örömét, jókedvét látva 
úgy gondoljuk, hogy megérte ez 
a próbálkozás. A két csoport  
közösen ünnepelt. Boldogan  
vállalkoztak a gyerekek arra, 
hogy a kis „ színpadon”, játék 
mikrofonnal bemutathassák pro-
dukciójukat. Az iskolába készü-
lőktől már komoly előadásokat is 
hallottunk, míg a kicsik a játékos 
mozgással kísért mondókáikkal, 
bájos előadásukkal nevettettek 
meg minket.  

      

Óvodai élet  
A nyár küszöbén 

Sopronkövesdi Családi Napközi és Baba-Mama klub 

A nagyok palántákat is nevelnek magról, amit 
az előkészített ágyásba közösen ültetünk ki. Így 
természetes környezetben, tapasztalva ismer-
kedhetnek meg a kerti munkákkal, s a  
növények fejlődését is lépésről- lépésre   
nyomon követhetik. 

Az első gyerekversek, melyeket megta-
nulunk szinte egész életünkön át elkísér-
nek. Ezen túl célunk még az is, hogy a  
3-6 éves korú gyerekekben természetesen 
meglévő szereplési vágyat felkeltsük és 
fenntartsuk, bízva, hogy a gyerekeink így 
könnyebben, bátrabban fejezik ki  
gondolataikat, önmagukat. S tehetünk 
valamit annak érdekében, hogy nyelvünk 
a jövőben gazdagabbá, változatosabbá 
váljon gyermekeink szájában. 
  Az Anyák napját és évzárót május 13-
án tartottuk óvodánkban, melyre a  
gyerekek saját készítésű ajándékokkal, 
kis műsorral készültek, örömet szerezve 
szüleiknek, nagyszüleiknek. 
  Május 27-én ballagási ünnepség kereté-
ben búcsúzkodtak a Maci csoportosok. 
Hat iskolába menő  gyermek, délután az 
egész óvodát bejárva, vállukon tarisznyá-
val, énekszóval köszönt el társaitól. 000 
A délelőtt folyamán vidám tánccsokorral 
kedveskedtek a Süni csoportosok. 
             
                                      
Szép nyarat kívánva:  
                                    Óvó nénik 
 

   2011. május 17-én ünnepelte a Sopronkövesdi Családi Napközi első születésnapját. A kezdeti kis  
létszámot követően úgy tűnik, hogy a kétéves korú gyermekek szülei közül egyre többen tartanak igényt 
erre a szolgáltatásra. Köszönjük a bizalmukat! A családi napközi nem tanintézmény, így tanévzárót nem 
tartunk, viszont júniusban egy nyárköszöntő kerti partira kerül majd sor. A Sopronkövesdi Baba-Mama 
Klub nyári szünet előtti utolsó találkozója a gyermeknap jegyében zajlott. Ebből az alkalomból szülők és 
gyermekeik ismét egy „Pacsirta” foglalkozáson vehettek részt. Szeptembertől szeretettel várunk mindenkit! 

Mindennapi élet a babával                           000000000   
   Amikor 9 hónap után végre magához öleli kisbabáját, sok 
édesanya teljesen elbizonytalanodik, hogy képes lesz-e  
tökéletesen nevelni gyermekét. Akinek már nagyobb gyermekei 
vannak, tudja, hogy nem létezik tökéletesen nevelt gyermek, 
azonban boldog, kiegyensúlyozott, felszabadult gyermek igen. 
Ha szeretnénk mindent megadni gyermekünknek a legfontosabb 
először is, hogy megismerjük őt. Már születéskor magukban 
hordoznak bizonyos személyiségvonásokat az újszülöttek, a  
nevelés során ezekre építve a szülők formálják elsősorban  
gyermekeiket. Az újszülöttnek fontos, hogy az igényeit a lehető 
leghamarabb kielégítsük. Ahhoz, hogy tudjuk, mire vágyik a 
baba meg kell figyelnünk a viselkedését. Rutinos szülő már a 
sírásból tudja is, hogy éhes, álmos, bepisilt, bekakilt, melege van, 
fázik, ölelésre vágyik a csecsemője. Jó ha gondozás közben  
beszélünk már az újszülötthöz is, megalapozzuk ezzel értelmi 
fejlődését, erősíthetjük a kötődést. A babának ahhoz, hogy  
biztonságban érezze magát elengedhetetlen a napirend.  
Fontos, hogy ez a baba igényeihez igazodjon, de nem azt jelenti, 
hogy minden úgy alakul, ahogy a kisbaba szeretné. Nekünk kell 
megtanítani, hogy mikor van nappal és éjszaka, séta, alvás, evés 
idő. Jó napirendben a teendők sorrendje és nem az időpontok a 
fixek: alvás után evés, majd játék. Este az evés után rögtön az 

alvás jön, ebből tudja a pici baba, hogy itt az éjszakai alvás 
ideje.  Persze néha még csecsemő is ellenáll, de ha következete-
sek maradunk a kicsi mindig tudja mi fog történni, mit várunk 
el tőle és ő is igényelni fogja a megszokott rendet. Az ébrenléti 
időszakok hosszabbodásával folyamatosan változik a napirend. 
A 0-3 éves korosztály számára a szülővel négyszemközt  
eltöltött pillanatok nagyon fontosak. Simogató, lovagoltató, 
csiklandozó stb. ölbeli játékokkal, mondókákkal az édesanya 
még szorosabbra fűzheti kapcsolatát gyermekével; és nem  
utolsó sorban, a baba magyar nyelvi/népi identitását is  
megalapozhatja. Ezek a mondókák segítik a kicsinek felfedezni 
saját testrészeit, én határát; boldog, szeretetteljes, minőségi 
perceket tölthetnek együtt. Ne felejtkezzünk el arról, hogy  
szülőnek lenni szép, de nehéz hivatás, amihez esetleg  
szakemberek segítségére is szükségünk lehet. Nem szégyen 
segítséget kérni! Végezetül pár könyvet szeretnék ajánlani 
azoknak, akikben kérdések merültek fel a gyermekneveléssel 
kapcsolatban:                     0000000000000 Lmldmlmfk              
Margot Sunderland: Okosan nevelni tudni kell 
Deákné Bancsó Katalin: Anya taníts engem 
Sándor Ildikó: Tücsökringató 
Hóc hóc katona 
Forrai Katalin: Jár a baba, jár               Raffainé Bíró Veronika 
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A hónap fogalmazása   

 

Aranyláz! Vagy mégsem? 
  Aranyláz tört ki a Mecsek vidékén.  
A hegység egyik patakjának medréből 
aranyszemcséket ásott ki egy pécsi  
ötvös. 
  A gazdagságra vágyó emberek rögtön 
munkához láttak. Heteken keresztül 
keresték az aranyat. Az ötvös pedig 
megvásárolt minden kicsi szemcsét, 
amit találtak. 
   Az aranykeresők a patak minden 
részét átkutatták. Eljutottak egészen a 
forrásig. Megvizsgáltak mindent,  
összeszedtek minden szemetet, amit 
csak a környéken találtak. Kitisztították 
a patak medrét, megtisztították a kör-
nyékét. Mikor már egy cigarettacsikk, 
egy műanyag flakon sem volt a  
területen, az ötvös – akiről kiderült, 
hogy természetvédő és nem ékszerész – 
elmondta az embereknek, hogy azt a 
kevés aranyat, amit megtaláltak, ő 
csempészte a patakba, ezzel a trükkel 
tudta elérni, hogy a felnőttek is szedje-
nek a szemet, ne csak a gyerekek. 

           Vincze Benjamin 7. osztály 

Ami a legjobb volt a tanévben 
  Az 1. osztályosok számára a legjobban 
sikerült program a korcsolyázás és a 
soproni mozilátogatás volt. „A korcso-
lyázásnak azért örültünk, mert megta-
nultunk korizni, még  Zsófi tanár nénit 
is meg tudtuk előzni. A moziban meg-
néztük a Csingilingi és a nagy tündér-
mentés című filmet. Szuper volt, hogy 
vonattal mentünk, barátkozhattunk egy-
mással, ehettünk pattogatott kukoricát.” 
 „Az idei tanévben szeptember 24-én 
volt a papírgyűjtés iskolánkban. Sokan 
már a nyáron nekiláttak a gyűjtögetés-
nek, melynek meg is lett az eredménye: 
második helyezettek lettünk. A jutalmat 
egy közös osztályprogramra fordítottuk: 
októberben megnéztük a SAMY NAGY 
KALANDJA – A titkos átjáró című 3D-
s mozielőadást. Mindnyájunknak nagy 
élmény volt. Sokan közülünk ekkor lát-
tak először 3D-s filmet.” 2. osztály 
  „Három alkalommal voltunk ebben a 
tanévben színházban. Különféle meséket 
és történeteket láttunk. Szépek voltak a 
díszletek és a színészek jelmezei.  
A szereplők énekkel és tánccal tették        
még érdekesebbé az előadásokat.  
Moziban is voltunk. Alfa és az Omega   
   című 3D-s filmet néztük meg.  

VESD BELE MAGAD! 
Dr. Weisz Miklós, iskolánk egykori diákja, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége 
nevében keresett meg bennünket. Elmondta, hogy országos mozgalmat indítanak, 
melynek keretében ingyen vetőmagot adnak a gyerekeknek, hogy ezzel kertészkedésre 
ösztönözzék őket.  Így a diákok saját kertjükben vethetnek, borsót, sárgarépát, retket. 
Az alsósok közül sokan kis kertészekként hónapról hónapra küldik a beszámolókat, a 
fotókat a növények fejlődéséről. Nagy öröm számukra, hogy a saját maguk által  
termesztett retekből már ehettek is, ami sokkal finomabb volt a boltban vásároltnál.  

A kertészkedéssel az egészséges élet-
módra is szoktatjuk a gyerekeket. 
Reméljük, hogy a következő évben 
újra indul a verseny, és még több 
diákunk csatlakozik hozzá.    

        
Konc Edina és Völfer Istvánné  

tanítónők 

Az én kiskertem 
Márciusban az iskolában kaptunk egy 
csomag vetőmagot. Boldogan vittem  
haza. Anyuékkal megbeszéltük, hogy 

mikor fogjuk előkészíteni a földet a vetéshez. 
Egyik hétvégén apa felkapálta a kertet, mi anyuval pedig gereblyéztünk, gyomláltunk. 
Anyu meghúzta a sorokat. A tesóm minden sor végére egy karót szúrt. Én a kihúzott 
sorokba egyenletesen beleszórtam a vetőmagot. Azóta is minden nap kimegyek a kert-
be, hogy megnézzem az ágyásokat. Ha szárazabb a talaj, megöntözöm a növényeket. 
     Már 6-7 cm-esek a zöldségek, sőt retket ettünk is. A spárgatököt csak nemrég  
ültettük el, mert ez a növény a meleget kedveli. Nagyon várom, hogy a borsó is  
virágozzék! Kívánom, hogy mindenkinek sikerüljön a kertészkedés, legyen sok  
vitamindús zöldsége! 
                                                                                   Márkus Viktória 4. osztály 

Télen a korcsolyapályára is elmentünk, 
nagyot csúszkáltunk, sokat viccelőd-
tünk, versenyeztünk egymással.” 00000  
                                           3. osztály 
„Ebben a tanévben nagyon jó volt, hogy 
sok versenyre eljutottunk. Igaz, nem 
értünk el mindig dobogós helyezést, de 
szépen szerepeltünk. Különösen tetszett 
a költészet napi szavalóverseny. Jó volt 
az is, hogy széppé tettünk a falu  
környékét az április 2-ára szervezett 
szemétszedéssel. Rengeteg hulladékot 
összeszedtünk. Jó volt az idő, és nagyon 
ízlett Balics Józsi bácsi gulyáslevese a 
munka után.” 4. osztály 
„Szeretjük a sulirendezvényeket, sőt 
örülnénk, ha még több is lenne.  
Szívesen emlékszünk a nagylózsi  
tekézésre – mindig a lányok nyertek-, a 
lutzmansburgi fürdőzésre, az „olvasós 
délutánokra”, a hangversenyekre. 0000 
Jó volt a közös mozi az osztállyal, a 
farsangi buliban a tánc. Számunkra a 
legeslegjobb program a 24 órás kosár 
volt. Köszönjük a sok lehetőséget.” 
a 6. osztály nevében Fülöp Noémi 
 

Március végén sokat gondolkodtunk, hogy 
mivel viszonozzuk a tanárok„mindennapi 
kínzásait” legalább április elsején”. „Aztán 
kitaláltunk valamit! Április 1-jén korán érkez-
tünk, hogy legyen időnk előkészülni.  
Becsöngettek. Matekórával kezdődött a nap. 
Szegény tanárnő, nem is sejtette mi vár rá. A 
kilincset folyékony szappannal kentük be. Ha 
azt gondolta, hogy ennyi volt, tévedett, mert 
majdnem beleragadt a ragasztószalag-
tengerbe. Föciórán ugyanezeket a csínyeket 
követtük el, kiegészítve a jelentéshez használt  
bohócorral. Nyelvtanórán az öltözőben és a 
WC-ben rejtőztünk el, hasmenést színlelve. 
Végül Kati néni megtalált bennünket. Miután 
jót nevettünk, vissza kellett mennünk órára. 
Angolóra előtt kimásztunk az ablakon keresz-
tül az előkertbe. Beni jóvoltából ördögpatro-
nunk is volt, de mikor kellett volna, nem 
durrant. A kertben ibolyát szedtünk, míg 
vártuk a tanár nénit. Szerencsére elég nagy 
csokor jött össze, amellyel kiengeszteltük a 
Judit nénit, mert kicsit mérges volt ránk. Az 
órák első 10 perce eltelt, de utána  
kénytelenek voltunk tanulni, bár remekül 
szórakoztunk.” 0000000 
a 7. osztály nevében Egyházi Zsófia 

Keresztes Patrik, a kis kertész 

Suli hírek 



5  A Sopronkövesdi Nyugdíjasok Egyesületének rovata 

A Kövirózsa Kulturális Egyesület hírei 

 

                                                     

Tőzike nézőben   

    A nyugdíjas egyesület már fél éve 
heti rendszerességgel tartja összejövete-
leit. Első közös kirándulásunkat  
tervezett programunknak megfelelően, 
márciusban szerveztük. Buszt béreltünk 
és több mint harminc fő részvételével 
útra keltünk. Eredeti programunk előtt, 
elnökünk szervezésében vezető fogadott 
minket a nicki gát telepén, ahol a  
csoportnak bemutatta a csodálatos  
környezetben lévő létesítményeket.  
A fájós láb, az idős kori gyengeség,  
senkit sem akadályozott abban, hogy 
mindent megnézzen, felfedezzen. 
A következő – fő – úti célunk a 
csáfordjánosfai tőzike-telep volt. Töb-
ben még sosem jártak ezen a mesebeli 
tájon. Már a hely megközelítése is  
különleges élmény nyújtott. A folyó és 
patak ágak által keresztülszelt terület 
sejtelmes fái, a régi vizimalom maradvá-
nyai, érdekes megoldású hídjai, felkészí-
tettek bennünket a természeti csoda  

befogadására. Az erdőt körülvevő lankás 
réten átsétálva, szinte sokkolta a csopor-
tot az ódon fák alatt megbúvó millió és 
millió tőzikéből álló virágszőnyeg. Elva-
rázsolva jártuk végig az erdőt, fájlalva, 
hogy védett virágként nem hozhatunk 
emléket belőle a kertünkbe. 
A természet szépségével jóllakottan már 
gondoskodnunk kellett korgó gyom-
runkról is. Répcelakon a Margaréta  
étteremben megebédeltünk, majd ismét 
buszra szállva a fertődi Eszterházy  
kastélyt vettük célba. A kívülről már 
csodálatosan felújított kastély restaurált 
termeit, idegenvezető segítségével jártuk 
végig. A sok látnivaló és a még több 
lépcsőzés sem akadályozott bennünket, 
hogy nótázással, adomázással, ugratással 
töltsük el hazáig az időt. 
A kirándulás sikerét mi sem bizonyítja 
jobban mint az, hogy május 17-én ismét 
útra kelünk. Kőszeg-Velem-Jeli Arboré 
tum az úticélunk. Később –nyárvégén és 
ősszel-, még két csodálatos helyet látoga-
tunk meg, Tihany és a Balaton-felvidék,  

Pannonhalma és Zirc. Ezekre a kirán-
dulásokra várjuk azok jelentkezését is, 
akik nem tagjai egyesületünknek. 
Kedvcsinálóként megemlíteném, hogy 
rendszeres heti találkozóinkon is színes 
programokat szervezünk. Megünnepel-
jük a születés- és névnapokat, - erre 
sütünk, főzünk. Részt veszünk a falu 
közös programjain is. Legutóbb a  
Kövirózsa rendezvényére süteményeket 
sütöttünk, férfitagjaink főztek, közülük 
egyikük a gyerekprogramok vezetője is 
volt. A vendégek elszállásolásában, és 
patronálásában is jelentős mértékben 
kivettük a részünk. 
    Mi olyan közösség szeretnénk lenni, 
akik nem csak kapni akarunk, hanem a 
megszerzett tapasztalataink alapján 
képességeinknek és lehetőségeinknek 
mértékében adni és segíteni is tudnak. 
    Továbbra is várjuk azok jelentkezését 
egyesületünkbe, akik nyugdíjas koruk 
ellenére szeretik a kirándulásokat és az 
aktív programokat. 
         Biczó Szabolcsné 

Kedves Olvasóink! 
Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy arra a pozitív  
felismerésre jutottunk, remek dolog szép és tartalmas  
programokat szervezni a falu lakosainak és szűkebb  
pátriánknak! 
Önök szép számmal tisztelték meg majálisi programjainkat! 
Köszönjük, reméljük örömükre szolgált. Sokan voltunk a 
hímzés és fotókiállítás megnyitóján, nagyszerű gondolatokat 
hallhattunk és megismerhettük a jelenlévő kiállítókat is. Az 
arcokat nézve nem bánták meg, hogy eljöttek és talán  
büszkék is voltak a szervezőkre… (mi azok voltunk.) 

Kérjük, biztassák továbbra is ezeket a lelkes, nagyszívű Embereket, 
mert csak így és ilyen közönségnek érdemes, Aki befogadja a jót, s 
ez által lélekben gyarapszik, majdan Ő is adni akar másoknak.  
Köszönet Mindenkinek, aki bármit is hozzátett a megvalósuláshoz! 
A báli részvétel is gazdagnak mondható és sokan tanúsítanak  
nagyvonalúságot. Reméljük műsoraink és fellépőink tetszést  
arattak. Megőrizni kívánjuk velük a kapcsolatot. 
Az ötletes és értékes tombolatárgyakért szintén köszönet minden 
felajánlónak. Higgyék el, nagy örömet szereztek vendégeinknek, 
kik lázas kutakodással keresték nyereményeiket és sokan találtak is. 
A csoportoknak megköszönjük a részvételt és elvárjuk őket jövőre 
is, mint ahogyan Önöket is! 
Kívánunk szép napokat, jó egészséget és köz-érzetet továbbra is! 
Szeretettel a Kövirózsa nevében:                                   
                            Iváncsicsné Horváth Krisztina 

  
  

Fotók: Farkas Károly 
A nagylózsi óvodások tánccsoportjának előadása 

  

A Kövirózsa tánccsoportja a báli mulatságon 
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Mozgásban  
a falu 

Túrázás, gyaloglás, mint életforma  

Kedves olvasó! Bárhol jár az ember és 
találkozik egy másik túrázóval, rögtön 
megtalálják a közös hangot és nyelvet a 
kommunikációhoz. Így történt ez itt 
Kövesden is, amikor Húsvét hétfőn 
megjelent egy fiatalember szállást  
keresve. Baráti társasággal a kápolnánál 
bográcsoztunk és már visszafele menet 
a faluba kaptuk róla a hírt. 
 Tudatták velünk, hogy szállása  
megoldódott, a plébánián biztosítottak 
neki szállást. A kis csapattal hamar 
meglátogattuk a fiatalembert. Kiderült, 
hogy Olaszországból, Torinóból  
érkezett, Gian Luca Ratta a neve és 39 
éves. Elég hamar leküzdöttük a nyelvi 
nehézségeket és elkezdtünk beszélgetni. 
Nagyon érdekes és tanulságos volt.  
A földrajz szerelmese és minden vágya 
hogy ne csak olvasson különböző orszá-
gok szépségéről, tájairól, hanem saját 
szemével lássa, csodálhassa ezeket.  
Életformája a túrázás a gyaloglás, febru-
ár elején indult útjára, és gyalogosan,  

Svájc, Ausztria, Magyarország, Szlovákia, 
Csehországon át tér vissza. Így ejtette 
útjába Sopronkövesdet Ausztriából  
érkezve. Társa ebben a kalandban egy 
Shira nevű kutya.    Európa szívét akarja 
most felfedezni, elmondása szerint és 

ehhez 1173 napon át gyalogol, megtéve 
40 ezer kilométert. Átlagosan 40 km-t 
tesz meg naponta és a sorsra bízva keres 
és talál szállást. Sikeresen teszi mindezt, 
mert mint mondta az emberek jók, és 
nagyon ritkán utasították vissza, így rit-
kán kell hálózsákjába tölteni az éjszakát.  
Két napot töltött nálunk Kövesden, mert 
nagyon rossz volt az idő, de ő minden  
nap, amikor felkel, tervezi meg újabb 

napját. Ha úgy gondolja, megy tovább, ha 
nem, pihen még egy napot. Bevallom kicsit 
irigykedve hallgattam beszámolóját.  
Vidám, mosolygós, barátságos embert  
ismertem személyében, és nagyon tetszett 
az a törekvése, hogy megismerjen magyar 
szavakat, kifejezéseket. Meg is kérdezte 
tőlem hogy mondják nálunk „Jó reggelt!” 
ezt elismételte párszor, majd felírta tollal 
tenyerére, hogy minden vele szembe jövő 
embert üdvözölni tudjon.  
Ez egy életforma, egy sajátságos szabadság, 
ahol nem nyomasztják az embert a  
mindennapi gondok, számla kifizetések. 
Minimális költségből egy hátizsákkal a 
vállán az ember gyűjt élményeket és csodá-
kat. Hosszasan beszélgettünk, mindent 
nem is lehet egyszerre leírni. Tanulságos és 
érdekes volt. 
      Gian Luca „barátunk” nagyon jól  
érezte magát itt Sopronkövesden, nagyon 
jószívű, barátságos és rendes embereket 
ismert meg állítása szerint. Kívánom, neki 
legyen szerencséje, egészsége és kitartása 
sajátságos álmához, és tapasztalja, lássa, 
fedezze fel többek között kis hazánk  
szépségeit.  

Kottrik Zoltán 

     Egyházi hírek      Hitoktatás Sopronkövesden    

   A katolikus hitoktatás az általános iskolában történik mind a 
8 osztályban. A hittan órákat osztályonként heti két alkalommal 
az órarendbe beépítve tartjuk. A 2010/11-es tanévtől az óvodá-
sok is részesülhetnek hitoktatásban, keddi és szerdai napokon, a 
plébánián, Tóthné Kocsis Edit vezetésével. A hitoktatást három 
hitoktató végzi: Bros Gergely plébános, a 7. és a 8. osztályban, 
Ölbei Lászlóné hitoktató, az 1,2. és a 3. osztályban, Tóthné 
Kocsis Edit hitoktató, az óvodás csoportban, 4, 5, és a 6.  
osztályban. A hittan órákra a beiratkozás a tanév elején, az isko-
lai hittan órákon vagy a templomban a misék után lehetséges. 0           
000Mi is a hittan oktatás? Hittan a hit-tanítását kifejező elneve-
zés, amely a teremtő Isten, a Szentírás, és az Egyház tanításának 
és megismerésének folyamata. A korosztálynak megfelelő hitta-
ni ismeretek elsajátítását jelenti magába foglalva minden hittel 
kapcsolatos témakört (biblikum, dogmatika, liturgia, egyháztör-
ténet, erkölcstan stb…). Minden korosztálynak mindegyik  
témakörről lehet beszélni a neki megfelelő módon. A hittan óra 
a hit megismerése mellett, nevelési eszköz, melyben a gyerekek 
a hit megélésének élményét is megtapasztalják, gyakorolják. 
Míg a hit ismerete elsajátítható a tanórai keretek között, addig a 
hitélmény megtapasztalása és gyakorlása csak részben történik 
az órákon, túlnyomó részben a családban, templomban és az 
Egyház közösségében valósul meg. Egyházi ünnepeinkre együtt 
készülünk a gyermekekkel, hogy mindnyájan erősítsük egymás 
hitét a közösségben. A nyári hittan táborok, hittan versenyek, 
karácsonyi pásztorjátékok, a ministrálás, pedig formálja  
bennünk a hitet, az Egyházhoz tartozást erősíti.                      
Sokszor halljuk ezt a kérdést: „Minek a gyereknek a hittan?” 

Néhány mondattal szeretném ennek szükségét megértetni min-
denkivel, de főleg a keresztény szülőkkel. Ma sokkal fontosabb-
nak tartjuk az egyéni fejlődés megteremtésének lehetőségét, a 
tehetséggondozást, mind egy-két évtizeddel ezelőtt. Ez nagyon 
jó! A szülők felelősséggel tekintenek gyermekeikre, áldozatot 
hoznak értük. Hozzák, viszik őket szakkörökre, táncórákra, 
edzésekre. Öröm látni minden szülőnek, gyermeke képességei-
nek kibontakozását. De a gyermeknek lelke is van! Amikor a 
Jóisten ránk bízta őket, szülőkre, akkor a lelkét is ránk bízta! 
Olyan lelkületűvé lesznek, amilyenekké mi neveljük őket.  
Tőlünk szülőktől, felnőttektől kapnak hitet vagy hitetlenséget. 
Igyekezzünk a gyermekünknek mindent megadni, amire szük-
sége van, de a legfontosabbat se felejtsük el: az Isten szereteté-
nek hitére nevelni őket.0000000000000                              0  
A következő sorok így jelentek meg egy újságban:”A gyerekek 
intelmei szüleikhez”. Gondolkozzunk el ezeken! „Az Isten sze-
retetét csak tőled ismerhetem meg igazán. Ne felejtsd el! Amit 
tőled hallok és látok, az tanít engem hitre, szeretetre. Ne fe-
lejtsd el! Ahogy gondolkozol, amilyen értéket te tartasz fontos-
nak- én is ilyen leszek. Ne felejtsd el! Ahogy te viselkedsz má-
sokkal, ismerősökkel, idősekkel, szüleiddel- én is ilyen leszek. 
Ne felejtsd el! Ha nem velem léped át a templom küszöbét, az 
nekem csak egy ház marad egész életemben. Ne felejtsd el! Ha 
nem érzem, hogy neked fontos, hogy hittanos legyek, én sem 
akarok az lenni. Ne felejtsd el! Ha vasárnaponként el akarsz 
küldeni szentmisére, de neked sok dolgod van, akkor nekem is 
fontosabb dolgaim lesznek. Ne felejtsd el! 000000000000000000       
A Jóisten rád bízott: Ne felejtsd el! Imádkozunk érte és remé-
lünk abban, hogy a hittant tanulók hitükből élő felnőtt keresz-
ténnyé válnak, akik hitükkel, életpéldájukkal építik mindazokat 
a közösségeket, aminek tagjai lesznek!              Ölbei Lászlóné 

Olasz vendégünk: Gian Luca Ratta. 
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    Tavasszal, amikor az első rügyek  
kipattannak a fák ágain, és a madarak hangos 
éneklésbe kezdenek, szinte azonnal  
megfogalmazódik legtöbbünkben a gondolat: 
„gyerünk ki a szabadba”!  0000000000000000 
     A kiránduláson kívül az egyik legkelleme-
sebb élmény a szabadtűzi sütés-főzés  
családunk, rokonaink vagy barátaink  
társaságában. Van, aki ilyenkor a bográcsozást 
részesíti előnyben, mások viszont egy kis  
grillezésre vagy nyárson sütésre esküsznek. 
Sőt, napjainkban újra divatba jött a kemence 
használata is. Semmihez sem fogható ezen 
technológiákkal a szabadban készült ételek 
jellegzetes, kissé füstös aromájú ízvilága, arról 
nem is beszélve, mennyire összehozza a  
résztvevőket, hisz mindenki a finom lakoma 
készítésének egyes folyamatain serénykedik. 
Használjuk ki a jó idő- és természet adta  
lehetőségeket, süssünk, főzzünk hangulatos 
környezetben, kint a szabadban! 0000000000 
Bográcsos kakashere pörkölt 
Hozzávalók 10 főre: 

3 kg kakashere 
10 dkg zsír 

1 kg vöröshagyma 
fűszerpaprika, zöldpaprika,  

paradicsom, fokhagyma, vegeta 
 

Kövesdi Kulinária  
Szabad tűzön és kemencében 

Aztán minden megváltozott. A szürethez már nem volt fogat, 
mert a teheneket közös istállóba hajtották. A fiatal életerős 
emberek nagy része elhagyta a falut, városba költözött egy 
jobb élet reményében. Aztán rövidesen elhúzták a  
szögesdrótot a falu, és az Agghegy között. Ezen a kerítésen 
csak engedéllyel, időkorlátok között géppisztolyos katonák 
jelenlétében lehetett átlépni. Innentől kezdődött el az Agghegy 
romlása, ami mély nyomokat hagyott a területen. 
    De talán hagyjuk a múltat. Ha most teszek erre egy sétát az 
egyik szemem nevet, a másik sír. Pár éve elkezdődött valami, 
ami reményre ad okot. Az Önkormányzat, az Erdőgazdaság, 
és a helyi szorgalmas emberek összefogásával megújult a 
Kotecs, és az itteni parkerdő egyre szépül. Elkészült az  
Agghegy alatti út, a patakhídtól a Jókai utca végéig, és ha jól 
tudom tovább épül a kápolnáig. Hangulatos kis faházak  
épülnek, és egyre többen látják úgy, hogy jó kint eltölteni a 
szabadidő egy részét. Viszont ha kicsit odébb megyek, azt 
látom hogy ott vannak az elhagyott területek, amelyek 10-20 
éve nem láttak dolgos kezet. Még odébb hogy a frissen  
elültetett gyümölcsfacsemetéket letördelte a túlszaporodott őz, 
és szarvas, a szépen rendben tartott gyepet feltúrta a  
vaddisznó. Másik gond az, hogy alig van olyan tevékenységre 
mód, ami gazdaságos lehet. Talán el kell fogadnunk azt, hogy 
itt elsősorban azért dolgozunk, hogy közben jól érezzük  
magunkat. Hogy lehetne segíteni ezeken a gondokon? 
Kérjük, hogy elképzelését írja le, és dobja be az  
Önkormányzat alsó szintjén elhelyezett dobozba!  

 
        Kustor József 

 
 

Ismerősökkel, barátok-
kal való beszélgetése-
ink során vetődött fel 
az igény arra, hogy 

lapunk névadójául is szolgáló Agghegy sorsáról, jelenlegi álla-
potáról, jövőjéről, tennivalókról jó lenne rovatunk sorai közt 
írni, mely elindítója lehet egy közös gondolkodásnak melynek 
eredményeként elérhetnénk, hogy Agghegyünk visszanyerje a 
régi szép állapotát, vagy akár annál szebb is lehetne. 
    Idősebb kövesdiek emlékszünk arra az időre, amikor majd-
nem minden falubeli embernek volt ezen a területen szőlője  
amelyet nagy gonddal művelt. A szőlők között elfért még a 
cseresznyefa, és a finom agghegyi őszibarack, melyeken  
különösebb permetezés nélkül megtermett a gyümölcs.  
A szőlő felett az erdőig gyümölcsös volt, melynek az alját 
évente kétszer kaszált a jó gazda, hogy az állatainak hazavigye 
az agghegyi szénát. A terület legalján orgonasövény volt, az 
orgonasövény és a szőlő közti területen pedig szintén  
gyümölcsös, és az árnyas fák alatt gyalogösvény vezetett végig.  
Gyerekkoromnak egyik nagy élménye volt, ha ezen az  
ösvényen végig biciklizhettem. Ebben az időben bizony nagy 
szégyennek számított, ha valaki elhanyagolta a területét.  
A környezet szinte idilli volt, a patakkal, az Aggheggyel, és a 
felette levő erdővel együttesen. Sok ember érte meg - bár  
szegényen - a 90-95 éves kort a faluban, és ehhez biztosan 
köze volt annak, hogy egy szép és egészséges környezetben  
dolgozhatott. 

Bográcsgulyás marhalábszárból 
Hozzávalók 10 főre: 

1,5-2 kg marhalábszár 
1 kg vöröshagyma 

10 dkg zsír 
1 fej fokhagyma 
1 kg burgonya 

pár szál sárgarépa 
fehérrépa, zeller, zöldpaprika,  

paradicsom, köménymag, vegeta, 
bors, fűszerpaprika,  

csipetke 
 

Elkészítése:  
a bográcsot kizsírozzuk, majd a  
kockára vágott húst rétegenként 
ízesítjük a felaprított vöröshagymá-
val, fokhagymával, köménymaggal, 
vegetával.  
A zöldpaprikát, paradicsomot a  
tetejére tesszük. Gyakori mozgatás 
mellett a húst közepes tűzön zsírjára 
pirítjuk. Fűszerpaprikával meghint-
jük és kb. 5 liter vízzel felengedjük. 
Lassú forralással főzzük, kb. 2-3 órát. 
Mikor a hús puhulni kezd,  
hozzáadjuk a kockázott krumplit, 
zöldségeket, csipetkét és nagy lángon 
készre főzzük. 
Jó étvágyat kíván: 

        Balics József 

Elkészítése:  
a kakasheréket megmossuk és 
megtisztítjuk. A felaprított  
vöröshagymát a bográcsban 
zsíron megpirítjuk, fűszerpapri-
kával megszórjuk.   
A fokhagymát szétzúzzuk és a 
kakasherével együtt hozzáadjuk. 
Lassú tűzön fél órát főzzük, 
majd belekeverjük a zöldpapri-
kát, paradicsomot. Fűszerezzük 
és készre főzzük. Különleges 
étel, érdemes megkóstolni. Főtt 
burgonyával tálaljuk.  

Kövesdi Kertész 



       
 
             

Kövesd válaszol 
Mit gondol az Egymilló öltés Nagy-Magyarországból című kiállításról? 

 

     Farkas Mihályné 
 

Köszönet a  
szervezőknek,  

hogy elhozták ezt a 
kiállítási anyagot, hogy 

megismerhessük  
a hímzéseket az ország 
minden tájáról. Úgy 

gondolom, hogy  
egyre kevesebben  

foglalkoznak  
kézi munkával.  
Örülök, hogy  

élnek közöttünk,  
akik tovább  
viszik népi  

hagyományainkat.  

Kárászi Sándor   

 
Nagyon nagy kíváncsi-

sággal tekintek az 
esemény elé. Pécsről  

jöttem, a Kövirózsa jó 
híre odáig is eljutott. 
Nagy örömmel indul-
tam útnak, hogy végre 
élőben is lássam őket. 
Eddig az interneten 

követtem  
az egyesület életét. 
Nagyon örülök,  

hogy más programok 
is vannak,  

ezek csak színesítik a 
programkínálatot.  

Dr. Fisi Istvánné 
Általában aki  

hímzéssel  
foglalkozik azoknak  
a fél életét jelenti. 
Akik kiállításra  

dolgoznak  
beleadják minden   

tudásukat a  
munkájukba.  

Mert:  
„Mi más adhatná 
meg az  ember  

méltóságát, mint a   
hit, hogy valamihez 
ért,valamit jól tud 

végezni, amire  
másoknak is   

szüksége van.” 

      Szabó Orsolya  
és Tószegi Krisztina  
 

 A hímzés annyira 
nem áll  

közel hozzánk, de 
úgy  gondoljuk, hogy 

az idősebb  
korosztály számára jó 

elfoglaltság.  
Jó ha a fiatalok is  

látnak ehhez hasonló  
kiállításokat.  

A fotók   
tetszettek, mert a régi   
világot idézték vissza  

számunkra.  
 
   

      Maráz Kristóf 

 Főszerkesztő: Gróf Judit (e-mail: kovesdihermesz@gmail.com) 
Szerkesztők: Antal Istvánné, Balics József, Biczó Szabolcsné, Bros Gergely, Dani Krisztina, Dani Lajos, Egyházi Mónika,  
Fülöp Zoltán, Gráczol Kitti, Gróf Gábor, Horváth-Pálla Barbara, Iváncsicsné Horváth Krisztina, Kelemen Csaba,  
Kelemen Dávid, Kottrik Zoltán, Kustor József, Maráz Kristóf, Raffainé Bíró Veronika, Reisz Lajos, Szőke Katalin és az iskola 
diákjai, Takács Tivadarné, Vargáné Bánfi Tünde 
Terjesztik: a Sopronkövesdi Általános Iskola diákjai és a „Menő-kör” (Nordic Walking csapat) 
Kiadja:  Sopronkövesd Község Önkormányzata, 9483 Sopronkövesd, Kossuth Lajos utca 77.  
            Tel: 06 99/536-000 Fax: 06 99/536-001 , e-mail: polghiv@sopronkovesd.t-online.hu  

 

Háztartási Praktikák 
Vegyszerek helyett  

használjunk természetes  
anyagokat! 

Az ecet és a hagyma 

A háztartási evőeszközökön lévő 
rozsdafoltok ellen a hagyma a leghatásosabb fegyver.  
A késsel nincs más teendőnk, mint néhányszor beleszúrni egy nagy  
hagymába, és ezt annyiszor megismételni, amíg az összes rozsda el nem 
tűnik róla.           000000000000000000000000000000000000000 
Az ecet is nagy segítséget jelent a háztartásban, nem csak a lefolyóban 
lévő rozsda ellen tökéletes, hanem a rozsdás szerszámokat és a konyhai 
eszközöket is könnyedén megtisztíthatjuk vele.   
                                                                 Takács Tivadarné 

„SOPRONKÖVESD MEGÉR EGY PRÓBÁT.” 

   A kövesdi 
MAJÁLIS 
képekben 

Fotók:  
Fülöpné Farkas Gyöngyi 

Kövesdi
APRÓ  

Zsirai panzió takarítási 
munkáira megbízható  
munkatársat keresek. 
Tel.: +36/20/919-1950 

Apróhirdetések  
feladása e-mailben: 

kovesdihermesz@gmail.com 
vagy az önkormányzat-

nál kihelyezett  
dobozban. 
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