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Önkormányzati hírek 

MOZAIK
MOZAIK
MOZAIK   

Boldog vagyok és elégedett! Ismét túl vagyunk egy sikeres 
Örökségvédelmi Napon, immár a harmadikon. Kaptunk 
hozzá jó időt (jobbat, mint nyáron), rengeteg érdeklődőt, 
és csillogó szemeket. Azt hiszem, ennél nem kell több, 
ezért csináljuk szervezőtársaimmal együtt. Ezért segítenek 
a helyiek és vidékiek egyre önzetlenebbül. Egy soproni 
úriember szerint hihetetlen, mennyi értéket vonultattunk 
fel két nap alatt, akiket a plázák érdekelnek azok meg 
úgysem értik és értékelik, ami Kövesden megvalósult, 
mondja ő. Egy 70 éven felüli néni (kövesdi gyökerek nél-
kül), csak azért utazott ide Budapestről, hogy megtapasz-
talja ezt a kis csodát, amiről már hallott. Mivel minden 
helyszín emlékkönyvébe szívhez szóló szavakat írt, úgy  

tűnik, nem csalódott. 
A fiatalokkal beszélgetve pedig egyszerűen: „Tök jó volt az egész”.   
Javaslom, gyűjtsük össze a kiemelkedő véleményeket, hiszen ebből 
erősödünk, és kapunk bíztatást a jövőre vonatkozóan. Tehát, várjuk a 
KÖN történeteket! De történt itt más is a két hónap alatt… 
Ha megengedik, visszafele haladok az időben. Volt egy jól sikerült 
búcsú délutánunk, amelyen megint mozgott az egész falu. Gólt a 
focipályán láttunk eleget. Kár, hogy a mi hálónkban a többet.  Majd 
legközelebb… 
Szépen fogynak a használt házak a faluban. Személy szerint is  
örülök, hogy sok házba újra élet költözik, nem állnak tovább  
gazdátlanul, gondozatlanul és nő a falu lakossága. Mivel sokan  
érdeklődnek a hivatalban a használt házak iránt, kérem, aki eladásra 
kínál ilyet jelezze, hogy segíthessünk! 

   Vagyis „Isten veletek, kedves Olvasók!”  A búcsú 
ideje jött el most számomra az Agghegyalja Mozaik 
főszerkesztőjeként.  
Tavaly ősszel vetődött fel bennem e lap ötlete, s az 
alapkoncepciót felvetettem Fülöp Zoltán polgár-
mesternek, aki lelkesen fogadta kezdeményezése-
met. November 24-én összehívtuk a faluban  
működő intézmények, egyesületek képviselőit, s 
néhány lelkes embert, akikről úgy gondoltuk, hogy 
munkájukkal hajlandóak jótékony módon a  
faluközösséget szolgálni. Velük álmodtuk meg ezt 
az újságot. Ebben az évben 5. alkalommal jelenik 
meg lapunk, vagyis az álomról elmondható, hogy 
megvalósult. Elindult ezzel a szerkesztői gárdával, 
akik személyiségükkel, stílusukkal kiszínezik a  
Mozaikot. Ahány cikket olvas a kedves Olvasó, 
annyiféle világgal találkozhat benne.  
Egy ilyen „falu-szintű” lap összefogása és szerkesz-
tése - méretei ellenére - sem egyszerű feladat, kitar-
tó munkát és sok időt igényel. De nem az ezzel 
járó feladatok nehézsége vagy a munkára fordított 
idő indít arra, hogy leköszönjek, hanem az, hogy a 
munkám egy időre külföldre szólít.  
Szeretem ezt a lapot, és nagy elismerés számomra, 
és szerkesztőtársaim számára, hogy a kövesdiek 
többségének is örömet okoz, és mindig várják az új 
lapszám megjelenését. Csak ezért éri meg dolgozni 
rajta. Éppen ezért nem távoznék úgy, hogy nem 
bízom rá valakire, ezt az „összefogó” munkát.  
A polgármesterrel  közösen egy tördelőt és két 
szerkesztőt kértünk fel arra, hogy a főszerkesztői   
munkákat a jövőben ellássák. Remélem, hogy a 
feladatot vállalják és ők is örömüket lelik majd 

 

Sopronkövesd Meseországban 

 

Varázslat történt vagy csoda? 

Hová tűnt a plébánia? 

Meseország lett belőle 

egy szép, őszi hétvégre.   

 

Nyitva állott minden terme, 

zsongott a sok gyerek benne. 

Vígan tekergett a kígyó, 

Kísérte hangos énekszó.  

 

Udvarán egy bábparaván, 

életre kelt Kacor király. 

Fészerében kiállítva 

szorgos kezeknek munkája.  

 

Játszóháza műhelyében 

könyvjelző készült serényen. 

Diafilmek vetítése 

kicsit-nagyot megigézte.   

 

Járdán rajzok sorakoztak, 

a legjobbak tortát kaptak. 

Ugrálóvár, póniló, 

az volt ám csak csudajó!  

 

Volt egy álom, s egy álmodó: 

Meseország alapító, 

Kinek legnagyobb jutalma: 

a sok gyerek boldog arca.    

 

 

 

Vargáné Bánfi Tünde 

benne, s a következő számban már ők 
köszöntik az Olvasót. Bizalommal adom 
át nekik a szerkesztést.  
Engedjék meg, hogy mindezek után egy örömte-
li hírt közöljek, s ezzel együtt egy délutáni  
programot ajánljak: 2011. november 24-én,  
lapunk megalakulásának 1 éves évfordulóján 
falunkba látogat a jeges Duna-átúszásairól híres 
sportember és jógaoktató, Schirilla György. A 
’70-es évek végén édesapja, a szupermaratonista 
id. Schirilla György már járt falunkban: akkor is 
épp egy hosszúfutását teljesítette Bécs és Buda-
pest között, s az idősek elmondása alapján a 
kövesdiek vendégül látták őt egy ebédre a Lakta-
nyában, ahonnan Lövő irányába futott tovább.  
Ifj. Schirilla György az egészséges életmód és 
gondolkodás képviselőjeként hiteles személyiség, 
ezért örömmel tölt el, hogy tanítványaként az 
Innovatív Platform Nonprofit Kft. és a Sopron-
kövesdi Önkormányzat együttműködésének 
jóvoltából meghívhattam őt falunkba. Az  
említett napon előadást és ingyenes jógafoglalko-
zást fog tartani az iskola tornatermében az  
érdeklődőknek. Lehetőség lesz könyvei  
megvásárlására és dedikálásra is. Szeretettel  
ajánlom mindenkinek ezt a programot. 
Köszönöm, hogy olvastak, köszönöm, hogy  
írhattam, s kérem Önöket, kedves Olvasók,  
továbbra is támogassák a lap szerkesztőit egy-egy 
jó szóval. Mert ez mindennél fontosabb.  
  

Szeretettel és tisztelettel: 
     Gróf Judit 
                főszerkesztő 

I. évfolyam, V. szám 2011. október Sopronkövesdről Sopronkövesdnek. 
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A falu jegyzőjének tollából 
 
Az idei évben a 2011. október 1-i állapot szerint NÉPSZÁMLÁLÁST 
kell tartani, melynek sikeres végrehajtásához minden állampolgár 
együttműködése szükséges. 
2011. október 1-je és október 31-e között keres fel mindenkit a  
számláló biztos és kérdőíveket tölt ki  a lakásokról és a benne élő 
személyekről. Már szeptember végén mindenki megkapja a kérdőíve-
ket, amit kérünk megőrizni addig amíg a számlálóbiztos  
jelentkezik érte, tehát NEM SZÓRÓLAP! 
 
Az adatszolgáltatás név nélkül történik és a válaszadás kötelező, 
kivéve a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartósbetegségre 
és a fogyatékosságra vonatkozó kérdéseket. A kitöltött kérdőívek 
adatai csak statisztikai célra használhatók. 
A számlálóbiztosok egyedi, névre szóló, a személyi igazolvánnyal 
együtt érvényes igazolvánnyal rendelkeznek, hivatalos személynek 
kell tekinteni őket. 
Kérem, hogy kísérjék folyamatosan figyelemmel a közzé tett  
hirdetményeket és pontosan tájékozódjanak a népszámlálással  
kapcsolatos aktuális feladatokról, hírekről. 

   Antal Istvánné 

A Leader kiadvány postaládákba kerülése után, sokan jelezték  
miért nincs a nyertes pályázatok között kövesdi. Ezek a nyertes 
pályázatok 2007-2010 között kerültek kiírásra, nem a jelenlegi  
képviselő testület idején. Idén már hét pályázatot indítottunk  
útjára. A sikerekről és lehetőleg minél kevesebb kudarcról  
igyekszem beszámolni. 
Mivel az ország gazdasága és a világ dolgai is egyre nehezednek, az 
önkormányzatunknak sem lesz könnyebb. Éppen ezért látja a  
képtestület is úgy, komolyan kell venni a kintlévőségeinket. 
Akiket ez érint nem biztos, hogy megértik törekvéseink lényegét, 
pedig egyszerű: a be nem szedett, jogos követelésekkel a település, 
közösségünk lesz szegényebb. Továbbá a fizetési morálnak sem 
tesz jót, ha valaki úgy hiszi neki nem, csak a szomszédjának kell 
fizetnie. Anyagi és jogszabály adat lehetőségeink keretein belül, 
igyekszünk olyan megoldásokat találni, mely mindkét fél számára 
valamilyen szinten elfogadható.  
Jelenthetné a szegénységet az is, hogy a faluközpontban kihelyezett 
gyűjtőkonténerről leverik a lakatot és lopják a ruhát. Kérem,  
akinek ilyen problémája van, jelezze, de ne csináljon üzletet a  
dologból, mert, el fogják szállítani a gyűjtőkonténert a faluból. 
Jeleztem ezt annak is, akit egyik reggel 6 órakor derékig a  
konténerbe bemászva sikerült üdvözölnöm. 
Többen hívtak, hogy az egyik buszmegállóból ellopták a padot.  
A padokat lefestettük, emiatt tűntek el. Immár ismét a helyükön  
állnak. Köszönjük, és továbbra is várjuk a közös vagyon féltését, 
óvását! 
Hurrá! Lefestették a zebrát! Kár, hogy ez csak a sokadik megkere-
sés után történt, és lassan egy ilyen esemény megvalósulása után 
falusi ünnepet kell szervezni. Bezzeg 5 kilométerrel odébb a határ 
túloldalán… De ne adjuk föl! 
Teljesen megújult az óvodai vizesblokk. Köszönet a kivitelezőknek. 
Kívánom, hogy mindig sok-sok gyerek legyen, aki használja! 
Kátyúztattunk, a falu több pontján, az iskolaudvar betonos része 
aszfaltburkolatot kapott, és az Autoliv felé megszüntettük a  
hullámvasutat. A visszajelzések pozitívok, bár lenne még a  
lakosoknak ötletük. Ez is több millió forintba került, de a  
képviselőkkel elhatároztuk, minden évben igyekszünk szánni  
útfelújításokra pénzt. 
Ez évben is biztosította az általános iskolásoknak az önkormányzat 
az ingyenes tankönyveket, valamint a közép és felsőfokú nappali 
tagozatos tanulóknak 8.000,- Ft támogatást osztunk október 20-ig, 
iskolalátogatási igazolás benyújtása ellenében. 
152 gyerekkel, új testnevelő és új angol tanárral indult az idei  
tanév az iskolában. Az óvodában a nyár végi kezdéssel 4 fő állású 
óvónő dolgozik. Az új óvónő sopronkövesdi.  
Előkészítés alatt áll a soproni gyepmesteri szolgálattal egy szerző-
dés megkötése, így kérjük a kutyatulajdonosokat, ne hagyják  
kutyáikat kóborolni, mert ez esetben csak a gyepmesternél lehet 
kiváltani pénz ellenében az elkóborolt kedvenceket. 
A szervezők jóvoltából augusztus 20-án, immár másodszor  
tarthattunk a Széchenyi körúton utcabált. Nagyon jól éreztük  
magunkat, várjuk a következőt!  Köszönjük. 
Falu pólót készíttettünk, melyet önköltségi áron árusítunk. Darabja 
2.000,- Ft. A KÖN programjain 50 darab már gazdára talált.  
További vásárlási lehetőség a hivatalban. 

Egy kis morgás még az utolsó téma előtt. Örömmel  
tapasztalom, hogy a fiatalok az önkormányzat mellett, előtt 
gyülekeznek, beszélgetnek. Nem zavar, mert egy átutazó is 
azt látja, hogy van élet a faluban, vannak fiatalok.  
Ami zavar, hogy e fiatalok egy része nem érzi magáénak a 
faluközpontot: cigarettacsikk, óvszer, ételmaradék, italos 
dobozok jelzik, hogy tegnap megint „buli volt”. Pedig van 
szemetes az önkormányzat előtt. Ha kell, rakunk ki  
továbbiakat, csak jelezzétek, hogy hova tegyük, hogy  
megszűnjön a szeméthegy! 
Folyamatban van a helyi köztéri szobraink állapotfelmérése 
és a felújításukra vonatkozó árajánlatok bekérése. Amennyi-
ben az anyagi lehetőségek engedik egyesével, fokozatosan 
megkezdjük felújításukat. A szobrok látszólag jó állapotúak, 
talán már megszoktuk őket, elmegyünk mellettük. Közelről 
nézve és a szakembert meghallgatva kettő állapota is  
kritikus a korábbi évek „felújításai” miatt, melyeken olyan 
műanyag alapú festékkel kenték be őket, ami lezár, és alatta 
porlani kezd a kő. 
Mit rejt a sárga láda a Kotecsben? A ládában elhelyeztünk 
egy kis vendégkönyvet. Kíváncsiak vagyunk a parkerdőnkbe 
érkezők véleményére, javaslataira. A vendégkönyvben már 
több bejegyzés van. A kövesdi ovisok kedves bejegyzése 
mellett meghatott egy vendég látogató bejegyzése: 
„Sopronkövesd rengeteg ember számára nem más, mint egy 
főútvonal mentén elhúzódó falu. De ha az ember vesz elég 
bátorságot és elhagyja a betoncsíkot, rádöbben arra, hogy 
egy gyöngyszemre talált. Gyönyörű a kilátás, meseszép a 
természet. Jó érzés leülni a fűbe és nézni a messzeségbe 
elhúzódó Fertő-tavat, a szélkerekeket, a rohanó vonatot, a 
munkába siető embereket.” Kívánom, hogy tudjunk mind 
többen megállni egy-egy pillanatra, és rácsodálkozni a  
bennünket körülvevő természet és falunk szépségeire!    

 

Fülöp Zoltán 
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Sopronkövesdi Családi Napközi és Baba-mama klub 

            Augusztus közepén, a nyári leállás után ismét  
megnyitotta kapuit az óvodánk. Friss lelkesedéssel, szépen  
feldíszített csoportszobákkal, örömmel vártuk a gyerekeket. Az 
újonnan érkezőket a Maci csoportban Márti óvó néni, és ettől a 
tanévtől Fülöpné Hidegh Csilla óvó néni fogadta sok-sok  
szeretettel. Így már mindkét csoport teljesen vegyes korcsoportú-
vá vált: mini, kis, középsős és nagycsoportos gyerekekkel.  
A leállás ideje alatt megtörtént a fürdőhelyiség teljes felújítása, új 
WC-kel, elválasztó panelekkel, esztétikus kis tükrökkel,  
mosdókkal felszerelve, zuhanyzó sarokkal, gyönyörű, vidám, 
színes burkolattal ellátva- a gyerekek és felnőttek nem kis  
örömére. Reméljük, hogy a jövő évben is tovább folytatódhat 
óvodánk szépítése, korszerűsítése.    00000000000000000000000 
A szeptember nyári kánikulát idéző meleggel kényeztetett  
minket, így nagyon sok időt a szabadban töltöttünk pancsolással, 
vizes játékokkal, labdázással, hancúrozással. Az otthonról hozott 
gyümölcsökkel-zöldségekkel, illetve a családdal gyűjtött  
terményekkel sokat ismerkedünk, játszunk, barkácsolunk,  
mindennapi tevékenységeink során sokrétűen felhasználjuk. 

 Óvodai élet  
Ősz szele zümmög... 

Továbbá a gyerekekkel közösen folytatjuk kiskertünk  
terméseinek betakarítását. A paprikát, paradicsomot az ovisok  
örömmel fogyasztják a tízórai vagy uzsonna mellé. 
A hűvösebbre forduló időben szívesen megyünk kirándulni a 
falu határában lévő erdőbe, szőlőhegyre, rétekre, s a közösen 
gyűjtött csipkebogyóval, kecskerágóval, kökénnyel szívesen 
öltöztetjük őszi színpompába óvodánkat. 
A megrendezésre kerülő KÖN-napokon szép számmal vettek 
részt óvodásaink, köszönhetően a plébánián, gyönyörű  
környezetbe megálmodott Mesebirodalom változatos  
programkínálatának. Nagy érdeklődés övezte a helyi Kucorgó 
bábcsoport előadását, ez a frissen alakult lelkes csapat  
szülőkből és óvó nénikből szerveződött. Az ovisok aktív  
részesei voltak a Kacor király című mesejátéknak, bátran  
kiabáltak a rókának, buzdították az erdei állatokat. A bábjáté-
kon kívül mesefelolvasások, diafilmvetítés, póni lovaglás,  
arcfestés, ugrálóvár, kreatív játszóház, aszfalt rajzverseny várta 
a lurkókat. Köszönjük a szervezőknek, hogy a legkisebbekre is 
gondoltak és élményekben gazdag hétvégét szereztek 
mindannyiunknak.               Óvó nénik 

    A nyári leállás után augusztus 15-én a Sopronkövesdi Családi Napközi ismét megnyitotta kapuit. Az első  
napok nagy örömöt jelentettek a hozzánk járó immár 7 gyermeknek, mert a nyári takarítás ideje alatt szülői 
segítséggel sikerült leraknunk a gumilapokat az udvarra. Ezeken a gyermekek már biztonságosabban  
közlekedhetnek kedvenc udvarai járműveikkel, a motorokkal. Köszönet a segítségéért a résztvevő apukáknak. 
A baba-mama klub előreláthatón októbertől várja ismét a 3 év alatti gyermekeket és szüleiket. 

A kétéves gyermek, már egyáltalán 
nem hasonlít arra a magatehetetlen 
csecsemőre, akit szülei két évvel ezelőtt 
hazavittek a kórházból. Kétévesen a 
kicsi már totyog, mindent megfog, 
megnéz, minden érdekli, mindent ki 
akar próbálni, kezdi felfedezni a  
világot. Általában a 2. születésnap  
környékén beköszönt a „dackorszak” a 
gyermek és ezzel a család életébe is. 
Szeretné a kicsi, ha mindent ő  
csinálhatna, akkor, ott, és úgy, ahogy ő 
szeretné. Ennek azonban akadályai 
vannak, amik saját fejletlenségéből 
fakadnak, vagy a szülőktől származnak. 
Az akadályoztatások miatt sokszor 
dühbe gurulnak a gyermekek, azonban 
ez a méreg, akaratosság, hamar el is 
múlik, ha a szülő jól kezeli. Az empati-
kus, segítő vagy elterelő szülői  
magatartás nagy segítség ebben. Fon-
tos, hogy a gyermeket ne vegyék körül 
folyamatos tiltásokkal, mert akkor  

világban a gyerekek. Ezeket a szabályo-
kat a szülők következetesen, de mindig 
a szereteten alapulva kell, hogy  
betartassák gyermekeikkel. A kicsik 
sokszor cselekszenek a felnőttek  
számára nem megfelelő módon; ilyen-
kor fontos, hogy a szülők, családtagok, 
nevelők ne a gyermeket, hanem a  
cselekedetet minősítsék! Magyarázzák 
el annak következményeit, és maxi-
mum a cselekvést minősítsék! Soha ne 
mondják azt egy gyermeknek, hogy 
„buta, ügyetlen, kétbalkezes, rossz 
vagy”, mert ezek a mondatok hamar 
címkeként ragadhatnak a kicsikre és 
egy idő után valóban ilyenekké válnak! 
Helyette inkább a „butaságot, rosszasá-
got csináltál” kifejezéseket használják! 
Azonban az a kisgyerek, akiben a  
szülei hisznek és akit nem minősíte-
nek, a sikertelen kimenetelű helyzetek-
kel is újra mer próbálkozni, mivel bízik 
önmagában és kompetenciájában.    

 

Raffainé Bíró Veronika 

természetes kíváncsisága, felfedező kedve is 
alábbhagy, ami azonban egy kisgyermek 
egészséges fejlődésének a gátja lehet. Olyan 
életteret kell biztosítani, ahol a kicsi lehetőleg 
minél ritkábban találkozik tiltásokkal, például 
a törékeny és veszélyes tárgyakat egyenlőre 
vegyük ki a kicsi látóteréből! 
A szülőknek figyelembe kell venniük az is, 
hogy a kisgyermekeknek azért szükségük van 
néhány konkrét, következetesen betartott 
szabályra, korlátra is. Ezek által érzik  
magukat biztonságban, igazodnak el a  
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Tanév végén az 1., a 3., a 4. osztály együtt kirándult a Fertő tó környékén. 
A Fertő-Hanság Nemzeti Parkban túráztunk a Király-tóig. Sarródon, a 
tájházban gyékényből és sásból apró játékokat készítettünk. Hajóztunk a 
Fertő tavon, sirályokat etettünk. Fertőrákoson az Ásványmúzeumban meg-
csodáltuk az érdekes kőzeteket. A vásárolt kövekkel pedig volt aki elkezdte, 
volt aki tovább bővítette az otthoni kőzetgyűjteményét. 
„Jutalom” kirándulás 
  Nagyon örültünk, amikor tavaly tanév végén kiderült, hogy a mi osztá-
lyunk nyerte az alsósok között a tisztasági versenyt. Igaz, csak néhány pont 
volt az előnyünk, de a jutalom a miénk lett. 
Egy szép napot tölthettünk el a Fertő tavon a Gyermekekért Alapítvány 
jóvoltából. Fertőrákoson ültünk fel egy sétahajóra, a sirályok serege kísért 
bennünket. A fedélzeten napoztunk a ragyogó napsütésben. Az osztrák 
parton kötöttünk ki, ahol már várt bennünket egy lovas kocsi. Arra felülve 
megfigyelhettük a Nemzeti Park madárritkaságait. Visszatérve még 
fagyiztunk. Köszönjük Marika néninek és Gyuri bácsinak a kísérést, az 
anyukáknak pedig a szállítást.        000000000000000000000000000000000                                                                                                     
        A volt 3., most már 4. osztály 
„Ráadás” kirándulás a 4. osztályban 
A 4. osztály a múlt tanév végén elég szép összegű osztálypénzt takarított 
meg. A tanévzáró ünnepély után az volt a gyerekek és a szülők kérése, 
hogy ezen a pénzen szervezzünk még egy utolsó, közös kirándulást.   
Örültem a kérésnek, és már arról beszélgettünk, melyik lesz az a hétvége, 
ami mindenkinek megfelel. 
Július 16-át, szombatot találtuk a legmegfelelőbbnek. Megbeszéltük, hogy 
Sopronba megyünk, és a nap nagy részét a Kalandparkban töltjük. Nagy 
öröm volt számunkra, hogy 6 szülő is eljött: 3 újkéri és 3 sopronkövesdi. 
Jó volt látni, hogy gyerekek, felnőttek egyaránt rácsodálkoztak az egyre 
nehezedő kötélpályákra. Ennél is jobb volt, hogy néhány tanuló a  
legnehezebb útvonalat is kipróbálta. Volt olyan gyerek is, aki először csak a 
földről ismerkedett a fára erősített kötelekkel, de később bátorságot  
gyűjtött, és megpróbálkozott a kezdő pályával. A „hideg” ebéd  
elfogyasztása után felsétáltunk a Károly-kilátóhoz. A kilátó tetejéről néztük 
a várost és a környező tájat. 
Délután 4 óra körül sétáltunk le a hegyről. Mindenkinek jól esett a fagyi. 
A jó idő, a sok élmény, a jókedve mindenkiben kellemes emlékeket  
hagyott. Bízom abban, hogy volt tanítványaim szívesem emlékeznek majd 
vissza erre a kirándulásra. 

 Erzsi tanító néni, a volt 4. osztályosok osztályfőnöke   

 
 

A tavalyi 5. osztály a soproni Kalandparkba kirándult. Fárasztó erdei túra 
után érünk felé a parkhoz. Az oktatók beöltöztettek bennünket a speciális 
mászó ruhába, aztán irány a „nagy kaland”. A csúszópálya volt a  
legizgalmasabb. A bátrabbak a felnőtt pályákra is felmerészkedtek. A nap 
vidám hangulatban telt. Ebben az évben is tervezünk ide kirándulást. 
A tavalyi 6. osztály biciklitúrán volt a tanév végén. Egészen Fertődig  
kerekeztünk. Hegykőn strandoltunk. Jó érzés volt, hogy mindenki bírta a 
több 10 km-es távot. 
A tavalyi 7. osztály az Őrségben járt.  
Nagy örömünkre az idei kirándulás 3 napos volt. Hegyhátszentjakabon, a 
Vadása-tó partján volt a szállásunk. A tó vize hátborzongatóan hideg volt, 
de azért a bátrabbak minden nap megmártóztak benne. Az első nap elő-
adást hallgattunk a környék nevezetességeiről, amelyek a következő napok-
ban meg is néztünk. Jártunk a Hármas határnál, Nemesmedvesen, a Pityer 
szeren, Őriszentpéteren, Zalaegerszegen. Hazafelé megmásztuk a Ság-
hegyet. Ez az osztálykirándulás ugyanolyan jól sikerült, mint az eddigiek. 
A 2. osztály is kirándult 
A tavalyi tanév végén Kőszegre mentünk kirándulni. 
Legelőször a madárkórházat néztük meg, ahol Pista bácsi nagy szeretettel 
mesélt nekünk munkásságáról, az állatok iránti szeretetéről. Megetethettük 
és megsimogathattuk kedves kis állatait. 

Garázsmúzeumát is 
megszemléltük, ahol 
különböző ruhákat, 
felszereléseket aggatott 
ránk. A legizgalma-
sabb pillanatokat meg 
is örökítettük. 
Második állomásunk a 

Chernel István Madárvédelmi Mintatelep és Emlékmúzeum volt. Itt 
először egy gólyalabirintuson haladtunk végig, majd megnéztük a  
madárvédelmi központ bemutatótermét, végül végigjártuk az arborétu-
mot is. Nagyon jó időnk volt, így délután túráztunk. Felsétáltunk az 
Óház kilátóhoz, a magasból gyönyörködtünk a városban és  
környékében. Aztán fagyiztunk és játszóterezéssel zártuk a napot. 

  
 

Új tanév 
Bár az augusztus végi és a szeptemberi időjárás a legforróbb nyarat 
idézte, azonban halkan útra kelt a nyár, csendben beköszöntött az ősz. 
Augusztusban diák, tanár és szülő egyre többet gondol növekvő  
izgalommal és várakozással az iskolára. Vajon mit hoz a tanév?  
Megvannak-e a régi osztálytársak? Jön-e új tanár az iskolába? 
  Felnőtt és gyerek egyaránt lelkesedéssel, új tervekkel kezdi a tanévet. 
A tervek azonban a kemény munka, a közös erőfeszítés, a szeretetteljes, 
vidám együttlét eredményeként valósulhatnak meg. 
A 2011-2012-es tanévben 152 tanulója van iskolánknak. A 
sopronkövesdi gyerekek mellett nálunk tanul sok újkéri, nagylózsi, 
pinnyei kisdiák is, sőt ebben a tanévben peresztegi, nemeskéri, soproni 
tanulóink is vannak. Új tanárok kezdtek dolgozni nálunk szeptember  
1-jétől: Tóth Alexandra testnevelést, Megyeri-Fejza Patrícia angolt, 
Andréné Dorka Viktória pedig óraadóként német nyelvet tanít. 
    A leírtakból kitűnik, hogy iskolánkba sok településről járnak diákok. 

Nehéz helyzetben vagyok, amikor döntést kell hoznom, hiszen sokféle 

érdeket kell szem előtt tartani, és sajnos óhatatlanul születik olyan 

döntés, amely valakinek, valakiknek az érdekeit sérti. Egy-egy döntés 

meghozatalakor – eddig is és a jövőben is - a gyerekek érdekeit,  

életkori sajátosságait, illetve az intézmény nyugodt működését tekintem 

elsődleges szempontnak. 

A tanév kiemelt feladatainak tekintjük a szülőföldhöz, a hazához való 

kötődés erősítését, a magyarság történelmének, tárgyi és szellemi  

értékeinek megismertetését; az olvasás megszerettetését; egymás  

elfogadását, tiszteletét; a másság elfogadását; mások érdekeinek  

figyelembe vételét. 

Kedves Szülők! Egész napos iskola vagyunk, törekszünk arra, hogy a 

diákok az iskolában felkészüljenek a következő tanítási napra, ehhez 

azonban kell a gyerekek akarata, erőfeszítése is. Sőt semmi nem pótolja 

az Önök érdeklődését, amellyel figyelemmel kísérik gyermekük iskolai 

munkáját. Nem elsősorban gyakorlati segítségről van szó, hanem arról 

az érzelmi pluszról, amellyel jelzik gyermekük számára, hogy Önöknek 

is fontos, a tudás, a műveltség. Kérem, szánjanak időt arra, hogy  

érdeklődjenek az iskolában történtek felől – ne csak a jegyekről –  

hallgassák meg, hogy már milyen szépen olvasnak a kicsik, mi  

foglalkoztatja a nagyokat.  

  Az első iskolát 1013-ban Szent Márton hegyén, Pannonhalmán  

alapították. Azóta sok minden változott. De iskola még mindig van! Az 

iskola túlél minden változást, minden modern és modernnek tűnő 

elgondolást. Az iskola a tudás műhelye, az értékek őrzője és közvetítője. 

Nem tudhatunk mindent, de fontos, hogy képességben, tisztességben, 

jellemben fejlődjünk. A tanulás munka. A tisztességes munkának meg 

lesz az eredménye. „Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.” Éljetek, 

éljünk a lehetőséggel! Diáknak, pedagógusnak, szülőnek kívánok  

boldog, új tanévet!           

                     Szőke Katalin 
 
  
 

Suli hírek 
Országjárás - kirándulás 
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A Sopronkövesdi Nyugdíjasok Egyesületének rovata 
Rőzseláng 

A Kövirózsa Kulturális Egyesület rovata 

 

Amikor egy kirándulásról hazatér egy 
csoport, sokan megkérdezik: „Milyen 
volt?” 
A válasz sokféle lehet: jó-rossz, érdekes-
unalmas, fárasztó, szép, tanulságos, 
emlékezetes. Egy  kirándulásban mind-
egyik benne van. Kinek milyen. 
Nekem olyan volt, mint a  
rőzseláng. Hol fellángolt, hol csak 
izzott egy kicsit, de elég volt egy 
ágacska a hamvadó parázsra, s újra 
lobogni kezdett. Olyan volt, mint 
mi, a résztvevők. Hatvanon túl 
már változékony az ember, de 
szívesen szabadul ki a mindennap-
ok rácsai közül, még akkor is, ha 
az életkora rácsait nem tudja  
szétfeszíteni. Hát mi próbálgattuk 
az erőnket. Kalandoztunk időben 
és térben. Elindultunk 996-tól, és 
eljutottunk a XXI. századig.  
Felkapaszkodtunk Szt. Márton hegyére, 
legyőztük a Tihanyi Apátsághoz vezető 

Köszöntöm Olvasóinkat! 
Vegyes hangulatú cikkel készültem. Kezdeném a pozitív  
részével. Többektől visszajelzést kaptam, hogy örömmel és jó 
érzésekkel olvassák rovatunkat is. 
Ez motivál az írásban, s nagyon jól esik, viszont szeretném, ha 
mindig más tagtársamnak mondhatnák el ugyanezt. Az eredeti 
szándék lapunk megalapításakor az volt, hogy minden számban 
más-más egyesületi tag osztja meg az olvasóval a Kövirózsa ak-
tualitásait, hogy több szemszögből mutathassuk be egyesületünk 
életét és mások gondolatvilágát is megismerhessük. Remélem ez 
ügyben változás áll majd be! 
Visszavágyom a lelkesedést, ami a csoport első éveiben jellemző 
volt és bevallom, aggódom, hogy ez most lankadni látszik. Volt, 
aki jó példával akart elől járni a felnövekvő ifjúság előtt. 
Volt Ifjúság, kiket igazi lelkesedés fűtött. Volt, akit a tánc  
szeretete ’űzött’a közösségbe és azt hiszem, mindannyiunkat a 
közösséghez tartozás igénye és egymás szeretete tart itt a mai 
napig. Remélem, ez az igény összetart minket egy ideig és  
persze a Falu szeretete, lelkesítése, hogy ezt nem szabad veszni 
hagyni, ez fontos mindenkinek és nem csak az leli benne  
 

örömét, aki viseletet öltve felmegy a színpadra minden év  
májusában. Új tagokra lenne szükségünk! 
Kérem, ajánlják a lehetőséget a környezetükben élőknek és 
küldjék őket közénk! Köszönjük! 
November közepén Nagycenkre kaptunk meghívást, a ’Hársfa- 
Fesztivál’ szereplői közé. Gyimesi táncokat fogunk előadni, 
szeretettel várjuk az érdeklődőket! 
Nyarunk közös táborozással színesedett, melyet a Balaton-
felvidéki Nemzeti Parkban, egy szép erdei iskolában töltöttünk 
Vigántpetend és Nagyvázsony között, távol a világ zajától. 
Felüdülés volt mindannyiunk számára. Kirándulást tettünk a 
Monoszlói Hegyestűre. Megmászva a bazaltvulkánt nagyszerű 
kilátás nyílt a Káli-medencére. Bicikli és gyalogtúrákat tettünk, 
együtt főztünk (jobbára Jozsó), énekeltünk, kézműveskedtünk 
és persze táncoltunk is. Azt hiszem, nagyon jót tett ez a pár 
nap minden résztvevőnek, főként azoknak, akik első ízben 
tartottak velünk. 
Köszönöm figyelmüket és kívánok Önöknek még sok szép, 
meleg napot az Őszön, jó egészséget és további jó ’köz’-érzetet! 
    

    Szeretettel:  Iváncsicsné H. Kriszta 

  

 

emelkedőt. Közben megpihentünk Zircen, 
Balatonfüreden, Badacsonyban. Emlékez-
tünk: amikor a gyerekekkel..., unokák-
kal..., amikor fiatal korunkban itt  
jártunk... Mindenkinek volt emléke vala-
honnan, amit felidézett, megoszthatott a 
többiekkel. Gyönyörködtünk a csodákban, 

de közben jutott idő meghitt beszélgeté-
sekre. Mindenki figyelt a másikra.  

Melegedtünk a „rőzselángnál”, senki nem 

volt egyedül. 

Emlékezetes pillanata volt a kirándulás-

nak Tihany. Az Apátság templomában a 

Máriacelli-oltár előtt felcsendült az a  

Mária-ének, amivel a gyalogos zarándok-

csoport tisztelgett az eredeti helyszí-

nen a kegykép előtt. Pár percre meg-

állt minden látogató. Hallgatták a 

csodálatos akusztikájú templomban a 

kövesdi nyugdíjasok énekét. 

Hazafelé a buszon újra dalra fakadt a 

csapat. Badacsonytól Lövőig zengett 

az ének. Így csak a jó hangulatú ki-

rándulások fejeződnek be. 

Mindannyiunk nevében köszönöm a 

két szervezőnek, Németh Csöpinek és  

     Mentes Gyurinak ezt a szép napot.                                  

            Dákai Gáborné 

Tábor az Északi-középhegységben  
35 tanuló 2 pedagógus kíséretével június végén az Északi-középhegységben, Felsőtárkányban táborozott. Jártunk Hollókőn, 

Mezőkövesden, Egerben. Megmásztuk a siroki várat. Megtaláltuk az erdő mélyére rejtett recski tábort. Megrázó élmény volt mindannyiunk számára. 
Túráztunk a Szalajka völgyében, és felkapaszkodtunk az ősember barlangjába is. Igazi rejtély számunkra, hogy miért olyan magasan ütött tanyát  
elődünk. Megcsodáltuk az Aggteleki-cseppkőbarlangot. Mivel jó idő volt, sokat strandoltunk. Az esték hangulatát pedig még a fiúk által vásárolt  
bűzbombák „illata” sem rontotta el. A táborban elhangzó utolsó kérdés minden évben. Hova megyünk jövőre? 

Suli hírek 
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Mozgásban a falu  

 

Szeretettel üdvözlök mindenkit. Nagy örömmel írom soraim, 
mivel van bőven miről beszámolni. Most tényleg  
mozgásban volt a falu. Gondolom, mindenki tudja, mire  
gondolok… igen, a KÖN-re. Arra a rendezvényre, melynek 
szervezői között magam is ott vagyok, az elsőtől kezdve.          
000Azt hiszem az idei program is meghozta gyümölcsét,  
valamint elérte célját. Mi volt a célja?  Nem más, mint az hogy 
megmozduljon a falu apraja nagyja, hogy mindenki egy séta 
keretében megnézze a rendezvény valamelyik helyszínét.  
Persze az sem baj (sőt), ha mindegyik helyszínt meglátogatta. 
Volt látnivaló bőven. Most nem kezdem felsorolni, engedjék 
meg, hogy az általam szervezett programokról ejtsek egy-két 
szót. Akár konklúzióként is felfoghatjuk. 000000000000 
Első program a „Tatabánya város Fesztivál Fúvózenekar”  
programindító menetzenéje. Sajnos nem tudták bejárni az 
egész falut, de a templomtól a tóig is elég táv volt, és aki  
hallotta őket remélem meg volt elégedve. 00000000 
Második szereplésük a szombat délután 13.30 kor adott  
koncert a horgásztónál. Bevallom több közönségre számítot-
tam, belső csalódásom betudható annak, hogy nagyon meleg 
volt és sajnos nem volt lehetőségünk árnyékot teremteni.  
A zenekar is szóvá tette, hogy beültettük őket szembe a  
Nappal, és nehézségeket okozott a kottaolvasásban. A spontán 
napernyőknek - melyeket közben szereztünk -  örültek ugyan, 
ezektől viszont nem látták a karmestert… igaz a karmester sem 
őket. Gondolom azért kitettek magukért, élvezetes volt a  
 
 

          
      
 
 
 

    2011. szeptember 17-18-án a Kulturális 
Örökség Napjai programsorozat keretén 
belül újra megnyitotta kapuit a 
sopronkövesdi plébánia épülete, amely  
épület az elmúlt évek során közösségépítő 
céllal otthont adott egyes kulturális,  
művészeti és közösségi rendezvényeknek. 
Itt őrizzük községünk helytörténetének 
tárgyi emlékeit. Nagy terme kiválóan  
alkalmas művészeti értékek bemutatására, 
fotók, festmények kiállítására. Január óta 
helyet biztosít a Kövesdi Kucorgó  
Bábcsoport megbeszéléseinek, próbáinak és 
kellékeinek. Udvara füvesített, virágokkal, 
bokrokkal, árnyat adó fákkal teli. 
Hátsó épületében több kisebb helyiség  
található. A szeptemberi rendezvényre való 
tekintettel az önkormányzat dolgozói, az 
egyházközség tagjai és néhány önkéntes a 
nyár folyamán azon fáradozott, hogy fészere 
is alkalmas helyszínné válhasson gyerek-
programok lebonyolításához. 
Egy nagyobb lomtalanítás és takarítás után 

kiállító teremmé alakult, ahol meséket, ver-

se 
a koncert, és aki jelen volt jól érezte magát. Én meg ismét 
tanultam valamit, mert mindig tanulunk. 00                000 
Következő programom a vasárnapi „Pásztor kép túra”, ami 
valójában Szent Vendel Túra. Miért? Azért mert túránk során 
megérkeztünk az ÚJ pásztor képhez, ami ez alkalommal lett 
elhelyezve és megszentelve.  

csatlakoztak még hozzánk. A „kép” avatásra, sokan jöttek fel 
autóval, lovas kocsival, hogy részt vegyenek az ünnepélyes 
pillanaton. Ezt követően 12 órakor visszaérkeztünk a faluba.     
000Kellemes túra volt, ragyogó időben, szép létszámmal. 
Minden résztvevőnek, bízva abban, hogy élvezte a programo-
kat nagyon szépen köszönöm. 0000000000  00 00000000000   

  

                                                                                                                                                                                                                                     Kottrik Zoltán  

 

                                                                            

 

Magam faragtam a pásztor 
képet, ami Szent Vendelt 
ábrázolja, a pásztorok védő-
szentjét. Az eredeti pásztor 
kép helyére igyekeztünk  
helyezni. Ebben nagy segítsé-
gemre volt Csigó Ferenc, 
valamint ífjabb Csigó Ferenc.
(ezúton is nagyon szépen 
köszönöm.) 0000 0000000000    
   A túra nagyon kellemes 
időben indult, reggel 7.30 
kor. Induláskor 27-en vol-
tunk, majd a kápolnánál 

Egy nagyobb lomtalanítás és takarítás után 
kiállító teremmé alakult, ahol meséket, verse- 

seket és mesejeleneteket tekinthettek 
meg a látogatók. Kemencés helyiségé-
ben előadás és diafilmvetítés folyt. 
Az épület mögötti lekaszált, füves 
területen ugrálóvár és pónilovaglás 
várta a gyerekeket. 

Udvara helyet adott a Kucorgó  
Bábcsoport szabadtéri előadásának, 
továbbá aszfalt rajzversenynek, mese-
és babasaroknak is. 
Köszönjük az egyházközség vezetésé-
nek és tagjainak, hogy az egyházi szín-
tér közösségi színtérré szélesedhetett, 
ahol méltón találkozhat a hit, a vallás, 
a közösség és a kultúra.    

 

Vargáné Bánfi Tünde 

Egyházi hírek       

A Kucorgó Bábcsoport Kacor király c. 
előadásának lelkes közönsége. 
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  Nálunk aztán van hagyománya a  
szüretnek. Igen, a kövesdi Agghegynek 
történelmi múltja van, még ha mára meg is 
változtak a körülmények. Néhány  
generációt visszatekintve, még élnek  
köztünk, akik sokat tudnak mesélni a régi 
Agghegy világáról, a szőlőhegy történetei-
ről, melyeket nosztalgiázva emlegetnek.  
A kövesdi delevárinak aztán párja  
nincsen. Ha nem is teljességében, de azért 
még vagyunk, akik továbbvisszük őseink 
nagy szeretetét. Igaz, már új fajtákkal,  
modern módszerekkel. 

Kövesdi Kulinária  
A szüret időszaka 

 

 
 

Itt az almaszüret ideje, ha az alma magja sötétbarna, és egy  
csavarással elválasztható a fától. Csak az egészséges sérüléstől 
mentes gyümölcsöt tároljuk be, mert a sérült a betároltak között 
betegséget okoz. A hulló gyümölcsöt is szedjük össze a fa alól, 
mert betegségeket terjeszt, például a monília.  0000000000 
Ősz van, de a kertész, már a következő tavaszra gondol. Most 
van itt az ideje a hagymás virágok ültetésének. Földbe kerülhet a 
nárcisz, a tulipán, a krókuszok hagymája. Szerencsés ha a  
lombhullató fák és bokrok alatt van megfelelő helyünk számára. 
Itt az ültetés után jó ha lombbal, de még jobb ha érett  
komposzttal befedjük a területet, mely megvédi a talajt a túlzott 
kiszáradástól, és a tápanyagot is pótolja. Elültethetjük a  
hagymákat, a gyepbe is, ekkor azonban figyelnünk kell arra, 
hogy a tavaszi fűnyírásnál a virág leveleit csak annak  
visszahúzódása után vágjuk le. Az örökzöld növények őszi átül-
tetésének ideje is most van. Az átültetett növények télig még 
begyökeresednek, és elég vizet tudnak felvenni az átteleléshez. 
Az átültetett növények tövét lombbal, komposzttal, vagy mulcs-
csal takarjuk be, lehetőleg akadályozzuk meg, hogy a talajuk 
átfagyjon, ugyanis az örökzöldek lombja télen is párologtat, így 
ha a gyökér nem tud elég vizet felvenni a fagyott talajból tavasz-
szal elszáradhat a növény.                    0000  
A balkonládák növényeinek tápanyagpótlását be kell fejezni, 
hogy a növény felkészülhessen az áttelelésre. Az érzékeny  
edényes növényeket még a fagyok előtt vigyük be az átteleltetés 
helyére.  

Elkészítése: a szőlőleveleket leforrázzuk, az 
összegyúrt tölteléket belecsavarjuk.  
A paradicsomot meghámozzuk, 1 liter 
vízzel, sóval, cukorral összeforraljuk, majd 
szétturrmixoljuk. A lábasba rakott töltelék-
re öntjük, majd egy órát főzzük.  
 
 Szezámmagos  
  mézes szőlő  
fahéjas fagylalttal  

Hozzávalók 4 főre:  
40 szem szőlő 

6 evőkanál méz 
6 evőkanál szezámmag 

A leszemezett szőlőt megmossuk, a mézet 
egy serpenyőben felforrósítjuk. Beleszórjuk 
a szőlőt, fél percig rázogatjuk, hogy a méz 

a szőlőt bevonja. A szezámmagot egy  
serpenyőben szárazon aranysárgára  

pirítjuk, majd a mézes szőlőhöz vegyítjük. 
Fahéjas fagylaltot kínálunk hozzá.  

                                      Balics József 

Töltött szőlőlevelek (10 adag) 
20 db szőlőlevél 

Töltelék: 80 dkg darált hús 
20 dkg főtt rizs 

2 db tojás 
só, bors, majoranna 

1 nagy fej pirított vöröshagyma 
Főzőlé: 1 kg paradicsom 

cukor, só, delikát 

  Kövesdi Kertész 
A továbbiakban ismét két gyógynövényt mutatok be, mely a régi 
népi gyógyászatban fontos volt, de helye van a mostani  
vegyszerekkel tele világunkban is.  

Több változata van, ezek  
közül kettő a legfontosabb, a 
nagy-papsajt, és a kislevelű 
mályva. Mindkét fajta tartal-
maz a levelében, szárában, és 
termésében nyálkát és cserző-

anyagot. A papsajt elsősorban gyulladt nyálkahártyák, a szájüreg 
gyulladásos megbetegedéseinek gyógyítására alkalmas tea  
formájában. Külsőleg használható sebek, fekélyek törések helyén 
fellépő dagadások kezelésére fürdőként, vagy borogatással.  

Nedves helyeken patakparton,  
réteken, árkok mentén fordul elő  
elsősorban. Egész nyáron át hozza a 
világos rózsaszíntől a sötét liláig  
változó színű virágait. Szárát, levelét 
használhatjuk nyáron borogatásként 
reuma, ízületi duzzanat megerőltetés, 
ficam, vagy rándulás esetén. Télen 
ujjnyi vastag gyökerét kiásva, és  

péppé zúzva kevés meleg vízzel, és pár csepp étolajjal elkeverve a 
beteg testrészre helyezzük, és rákötjük.        0000000 
Örömteli kertészkedést, és jó egészséget kívánok! 0000000000000  
                                                                          

                             Kustor József 

Papsajtmályva 0000000000000 

Fekete nadálytő  

A bor himnusza 
A bornak lelke van  

és felszáll a gyöngye,  
vedelni nem szabad,  
mert ledönt a földre. 

Tiszteld az Agghegy levét,  
a fényt, a Nap sugarát, 

kortyonkét, lassan, megrágva, 
úgy meg nem árt. 

Kevéssel érd be, dalra úgy fakadj, 
Igyál, igyál, de ember maradj. 



       
 
             

 Kövesd válaszol 
Mi a véleménye a 2011-es Kulturális Örökség Napjairól? 

 

Antal László 

 

Balmazújvárosról érkeztem  
 a könyvbemutatóra.  

Jó  kezdeményezésnek 
tartom,  ahogy a  

programok felölelik a szép 
régi hagyományokat is.   

A túrát is nagyon jó  
ötletnek tartom.  

A csárdában vettem  
 részt az éneklésen majd  
 a néptáncosok egyedi és 
szemet gyönyörködtető 

táncát néztem meg.   

Varga Ferencné 
Győrből érkeztem. 

Nagyon sokszínűek a 
programok és látszik, 

hogy rengeteg munka van 
mögöttük. A plébánián 

lévő rendezvényeket kísér-
tem figyelemmel, amelyek 
nagyon sokrétűek voltak. 
A kupakból készített játé-
kok a környezetvédelemre 
is felhívták a figyelmet. A 
gyerekek és a felnőttek is 
élvezték a játékokat. A 

diavetítés, s a bábkiállítás 
is remek volt. A gyerekek 
táncháza és a kézműves 
foglalkozás is nagy siker 
szerintem. A baba sarok-
ban pedig mindenki talált 

magának valót.   
.  

Papp Kinga 

 

Nagyon élvezem a  
programokat a Laktanyában.  
A csárdában megnéztük a 

hastáncosokat, ezt az  
előadás is nagyon  

tetszett. Voltam a póni 
lovagláson a plébánián, és 
lovagoltam a fülesi úton 
lévő tanyán is. Nagyon 

tetszetek az idősek  
otthonában kiállított  
kézimunkák is. Eddig  

minden évben részt vettem 
az eseményen és jövőre is 
szívesen jövök majd el.   

Payrits Andrásné   
 

Nagyon tetszik a  
program, több ilyen  

rendezvény is  kellene a 
faluba. Nagyon  meg  

vagyok elégedve.  
A szombati programok 

mindegyikén  részt vettem. 
A kápolnánál is  jártam 

fenn. A csárdában  
megrendezett színdarabok 
is nagyon színvonalasak 
voltak. A tábortűznél í 

nagyon jó hangulat volt.  
A Laktanyában helyet 

kapott kiállítás is  
 nagyon színvonalas volt.   

                  

Főszerkesztő: Gróf Judit (e-mail: kovesdihermesz@gmail.com) 
Szerkesztők: Antal Istvánné, Balics József, Biczó Szabolcsné, Dani Krisztina, Egyházi Mónika, Fülöp Zoltán, Horváth-Pálla Barbara,  
Iváncsicsné Horváth Krisztina, Kelemen Dávid, Kottrik Zoltán, Kustor József, Maráz Kristóf, Raffainé Bíró Veronika, 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 
Praktikák a szúnyogok, legyek és molyok ellen 

„Sopronkövesd megér egy próbát.” 

 

A  kellemes esti szabadtéri tevékenységünket könnyen tönkreteheti egy éhes  
szúnyogsereg. A testünk ruhanélküli felületét kenjük be almaecettel vagy háztartási 
10%-os ecettel, ez úgy egy órán keresztül hatásos ellenük. Gesztenye vagy diólevél 
főzete és egy-két szelet citrom egy tálkában, az ablakpárkányon, segíthet az esti 
szellőztetésnél a szúnyogok és legyek távoltartásában. 00000000000000 0000000      
A legyek a levendula illatától is irtóznak, akárcsak a molyok, ezért a szekrényeink, 
az éléskamránk igen jó védelmezője a szárított levendula. A vérszívók átvészelik az 
enyhe teleket, kedvelik az esős időjárást. Elszaporodásukat megakadályozhatjuk, ha 
letakarjuk az udvarunkon lévő víztároló edényeket, különben az edényekben lévő 
vízben egy-két nap múlva, ha figyelmesen megnézzük millió kis szúnyoglárva  
úszkál, ezek majd mindegyike a vérünkre pályázik (csak a lárvát rakók azaz a  
nőstények csípnek, a vér egy bizonyos hormonja szükséges a petézéshez, a „fiúk” 
csak a növények nedveit szívogatják, párzás után elpusztulnak).      00000000000000 
       Takács Tivadarné 

Maráz Kristóf rovata 

Amint az már a logopályázat kapcsán is kiderült: 
Kövesden sok a tehetséges ember. A K.Ö.N.  
 rendezvényén is több kiállítást láthattunk az itt 
élők munkáiból: fotókat, festményeket, grafikákat. 
Az itt látható kép szintén szerepelt a rendezvényen. 
Alkotója egy ifjú tehetség, Tóth Ferenc, aki a  
rajzoláson és a festésen túl különböző anyagok - 
üveg, textil - és különböző technikák  
felhasználásával is dolgozik. A kép címe: Idegen. 

 Egészség Klub  
Sopronkövesden   

 

Az Innovatív Platform Nonprofit Kft. 
2011. májusa óta szervez ingyenes 

egészség klub foglalkozásokat a zsirai 
Napvirág-Házban. A programban  

20 település vesz részt, köztük  
Sopronkövesd is. A falubeliek az 

eddigi foglalkozásokról  az 
önkormányzatnál kihelyezett  
plakátokról tájékozódhattak.   

A legközelebbi foglalkozás helyszíne 
a mi falunk lesz.  

2011. november 24. 
Vendégelőadó:  

Schirilla György 
a Nemzet Rozmárja  

és jógaoktatója 

Program:  
17.30  

Schirilla György előadása       
Test-Lélek-Szellem  címmel 

18.30  
Jógafoglalkozás 

A programok külön-külön is 
látogathatók. 

Helyszín: az iskola tornaterme 
A belépés DÍJTALAN.  


