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Önkormányzati hírek 

MOZAIK
MOZAIK
MOZAIK   

   Bíztató kora tavaszi napsugarak, aztán 

újra szürkeség, eső, csípős szél.  Így 

vagyunk önkormányzati terveinkkel is. 

Elindítunk számos jó dolgot, amiről azt 

hiszi az ember, csak akarat és fedezet 

kell hozzá. Aztán elkezdett dolgaink egy 

időre elakadnak a hatóságok bürokrati-

kus útvesztőiben. De mégis közeledik a 

tavasz, a jó idő, csak ki kell tudni várni. 

Fontos, hogy mindig legyen, ami az 

átmeneti időszakokra erőt ad. Nézhe-

tünk ilyenkor előre és hátra is. Míg 

előttünk a még be nem teljesült dolog 

megvalósulásának lehetősége bíztatóan 

hathat, visszatekintve beteljesült, megva-

lósult terveinkből is erőt meríthetünk, 

hogy a pillanat tehetetlenségét feloldjuk. 

Aztán dolgaink újra egy varázsütésre 

beindulnak, és az elindított tervek közül, 

megint megvalósul valami. 

Így működünk falu szinten, de szerin-

tem kicsiben is.  

Néhány példa: Problémáink voltak a 

decemberi szám környékén újságunk 

nyomdájával. Úgy sikerült zökkenőmente-

sen nyomdát váltani, hogy ebből a kedves 

Olvasó már az elmúlt szám esetében sem 

tapasztalt semmit. Illetve talán mégis: 

sokan keresték a várva-várt falunaptárt. 

Sajnos a naptár ennek a váltásnak lett az 

áldozata. Pénzben nem buktunk, csak 

ígértünk valamit a kövesdieknek, ami 

rajtunk kívül álló okok miatt, mégsem 

valósult meg. Lehet, hogy elkezdett ügye-

inkről nem, csak a befejezettekről kellene 

írni? Arról nem, hogy mennyi buktató 

adódik egy-egy témában, ami próbálja 

elvenni az ember kedvét, lelkesedését? 

Úgy látom, jobb, ha Önök is tisztában 

vannak elkezdett dolgainkkal, azok fordu-

lataival, nehézségeivel. Talán így jobban 

magukénak érzik őket, és toleránsabbak e 

dolgainknál. Bár aki Magyarországon él, 

rutint szerzett ebben, és megtapasztalhatta 

saját bőrén is azt, amikor bürokratikus 

dolgok nehezítik terveik megvalósulását. 

II. évfolyam, VIII. szám 2012. április Sopronkövesdről Sopronkövesdnek. 

 

       Szeretettel köszöntjük ismét!  
Mikor kézhez kapja Lapunkat, már javában benne járunk a 
tavaszban, mely több szempontból is megújulást hoz 
nekünk, Kövesdieknek. 
   Zarándokaink, túrázóink lélekben és fizikailag megerő-
södve, élményekkel gazdagodva járták be ismerős útjukat, 
elismerésünk Nekik! 
   Szépül és szépülni is fog lakóhelyünk: ismét köztéri alko-
tással gazdagodtunk. Aki nem arra lakik, pattanjon biciklire, 
vagy sétáljon el a Petőfi utcába! Köszönet az Alkotónak! 
Május végére pedig – remélhetőleg - elsétálhat az új köz-
parkba, amely a Nyugdíjas Klub szervezésében és sokak 
közös munkájával fog megvalósulni mindannyiunk örömé-
re. Részleteket Biczó Szabolcsné tollából tudhat meg. 
   Aztán Dani Krisztina írásában megpróbálja leleplezni a 
Húsvéti Nyulat. Érdekes cikke eme kérdést feszegeti: 
Miért éppen Ő?  Kelemen Dávidtól érdekes írást olvashat: 
egykori plébánosunkra emlékezik ezúttal. 

   Aztán ismét remek receptek, praktikák az ünnepkörhöz, 
állandó Szerkesztőinktől. Kulturális Egyesületünk citerásai 10. évfor-
dulójukat ünneplik az idén. Gratulálunk fiatal zenészeinknek az eddi-
gi munkájukhoz, az Arany Páva minősítésekhez, a jövőre nézve pedig 
további sikereket kívánunk! 
   Nagyon büszkék vagyunk Iskolásainkra is, akik remekül szerepel-
tek országos helyesírási, valamint meseismerő versenyeken! Élmény-
beszámolóikat szokás szerint a Suli hírekben osztják meg. 
   Április végén ellátogat hozzánk Schäffer Erzsébet, Pulitzer–díjas 
újságíró, író, publicista! Iskolánk vezetője hívta meg Őt egy remek-
nek ígérkező író–olvasó találkozóra. Aki ismeri szeretettel, érzelmek-
kel átszőtt írásait, történeteit, az tudja, hogy remek estre számíthat. 
Aki még nem ismeri, jöjjön el és hallgassa meg Őt! Érdemes! 

Mindenkinek nagyon szép, tevékeny napokat 
és kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk szeretettel: 

          Iváncsicsné Horváth Krisztina és Vargáné Bánfi Tünde 
               

K e d v e s  O l v a s ó !  

Ilyen ügy falunk szégyene, a homokbá-

nya rekultivációja is. A nyertes pályázat 

tény, csak mégsem indul a dolog… Leg-

utóbb épp 15 millió forintot vártak volna 

a falutól (nem jogos indokokkal), hogy 

kezdődjék már a munka.  Köszönöm a 

bányával szomszédos tulajdonos önzetlen 

felajánlását e témában, mely szükség 

esetén segíthet a továbblépésben. 

Szintén köszönet a kápolnához felvezető 

szőlői út tulajdonosainak, akik felajánlá-

sukkal lehetővé tették, hogy ügyvédünk, 

most már az egész úthossz felújításának 

lehetőségével foglalkozzon. 

A településrendezési–terv módosításához 

kapcsolódó hivatali procedúra is lassan 

befejeződik. Így már fejleszthet többek 

között településünk legnagyobb vállalko-

zása is (csak most épp az építéshez kap-

csolódóan, az egyik hatóság aszfaltozást 

és az Iskola utca-84-es főút kereszteződé-

sének átalakítását írta elő neki). Mivel ez 

nem 2 forint, az önkormányzat is kényte-

len ebből részt vállalni, 
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    hiszen közös érdekről van szó. 

Indulhatna a már korábban beharango-

zott óvoda melletti parkoló építése is, a 

régészekkel sikerült megegyezni, csak 

most az évtizede (évszázada?) rendezet-

len tulajdonviszonyok miatt futnunk kell 

még egy kört. De legalább a felek komp-

romisszum készek, így nem lassul még 

tovább a folyamat. 

Beadott nagyobb pályázataink még ver-

senyben vannak. Egy-egy telefon, levél, 

ellenőrzés jelzi, hogy valaki épp a kezébe 

vette őket, de hogy mikor lesz belőle 

valami, talán ők sem tudják. 

Panasszal fordultam a közvilágítást mű-

ködtető és a szelektív hulladékgyűjtést 

végző cégekhez. Egyikük a szeles időjá-

rás (ami ugye nálunk gyakori) utáni 

rendszeres üzemzavar hosszú távú elhá-

rítását, míg másikuk a szelektív gyűjtők 

rendszeres ürítését ígérte meg. Az ígéret 

szép szó… 

Alakulóban van a jövő januártól kezdő-

dő, a kis falvak közt előírt párválasztás. 

Már jegyben állunk Ebergőc, Pinnye és 

Röjtökmuzsaj településekkel. Bízom a 

sikeres, korrekt együttműködésben és 

köszönöm e települések bizalmát irán-

tunk. 

A képviselő testület szándékát fogalmaz-

ta meg iskolánk és óvodánk (mely jelen-

leg egy intézményként, egy vezetővel 

működik) szétválasztásáról. Ha nem 

tesszük meg, az iskolák közelgő államo-

sítása kapcsán, a sok bizonytalanság 

révén óvodánkat veszélybe sodorhatjuk. 

E probléma felmerül az iskolához tarto-

zó egyéb elemekre is (szolgálati lakás, 

kert).  

Köszönetemet 

fejezem ki a 

Fricikli 
Kerékpárboltnak, 

hogy a tavasz 

során immár 

kétszer is biciklijavítást vállalt. 

Őt is meglepte az, hogy mekkora igény 

van erre a szolgáltatásra, így tervezzük 

az akció folytatását. 

Nyert a Sopronkövesdi Nyugdíjas Egye-

sület a Mol és az Ökotárs Alapítvány 

„Zöldövezet” pályázatán! Így megkez-

dődtek a parképítési munkálatok az Idő-

sek Klubja mögött. Várunk erre minden-

kit, hiszen feltétel, hogy a park közössé-

gi összefogással valósuljon meg. Ne fe-

ledjék, magunknak, gyermekeinknek, 

unokáinknak készítjük! 

Sikeres volt a Mély-út falicitje, folytatjuk 

a licitet, és bízunk a valamikori út újjá-

születésében és a szomszédos mezőgaz-

dasági terület megóvásában! 

A Cifra hídtól 

fölfele induló 

kitisztított utat, 

a Téltemető-túrán 

résztvevő 60 fő 

már kipróbálhatta. Jó volt együtt. Kö-

szönjük a bennünket fogadóknak is a 

gondoskodást! Folyamatban van a híd 

megújításának tervezése is.  

Továbbra is várjuk a honlapra a kövesdi 

gazdálkodók adatait. Éljenek az ingyenes 

reklám lehetőségével! Az Agg-hegyi sző-

lők, nyitott pincék kezdeményezés nap-

ját augusztus 20-ra módosítottuk. Még 

várunk további jelentkezőket! 

További fejlesztések is várhatóak telepü-

lésünkön a vállalkozók jóvoltából. Fej-

lesztési tervek készültek a gyümölcsösre 

vonatkozóan, valamint beindulhat újra 

az üresen álló panzió is, részben más 

funkcióval.  Örülök, hisz az ő sikerük a 

falué is lesz. 

Petőfi szoborral gazdagodott falunk! 

Köszönet az alkotónak, Kottrik Zoltán-
nak. Így most már van egy hely, amihez 

kapcsolódva a tavaszi ünnepségünket 

megtarthatjuk, egy újabb pont a faluban, 

ahol helyi és vendég is megállhat, elgon-

dolkodhat, valamint megcsodálhatja, 

mire képes az alkotó emberi kéz. 

Az ígéret szerint húsvétra elkészültek a 

kőfaragónál a felújított szobrok is.  

Külön köszönetemet szeretném kifejezni 

Mentes Györgynek és feleségének akik a 

Szentháromság szobor felújítását finan-

szírozták. 

Végezetül kívánok mindenkinek áldott 

tartalmas húsvéti ünnepeket, a lányok-

nak és  asszonyoknak sok locsolót, bízva 

abban hogy egy kis égi locsolás most 

már jut földjeinkre, kertjeinkre is! 
 

Fülöp Zoltán 

 

 

Fotók: Farkas Károly 

Így emlékeztünk 1848. március 15-ére 
a Petőfi és a Jókai utca találkozásánál 
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Programajánló 
Író-olvasó találkozóra hívunk mindenkit április 27-én –pénteken - 18 órakor az általános iskolába. 

Vendégünk lesz Schäffer Erzsébet!  

Január 23-án első alkalommal látogatott el hozzánk a soproni 
Csemete Bábszínház, akik Nyuszkó havas élményeivel örvendez-
tettek meg minket. A gyerekek aktív részesei lehettek a vidám 
történetnek, segédkeztek a „hónyuszi” építésben is. 
Február 14-én tartottuk farsangi bálunkat. A gyerekek boldogan 

vették fel a jelmezeiket, türelme-
sen várták, míg az óvó nénik 
kifestették őket, a lányokat igazi 
hercegnők módjára. A mulatsá-
gon királylányok ropták a tán-
cot a tűzoltóval, kalózzal, orosz-
lán az indiánnal. A szülők jóvol-
tából ínycsiklandó svédasztal 

örvendeztette a táncban megfáradtakat, pufók fánkok mosolyog-
va sorakoztak a tányérokon. Ma is boldogan elevenítjük fel ezt a 
napot! 
Március 6-án a nagycsoportos Macik (7 fő) Márti óvó nénivel 
látogattak el az iskolába. Az iskola legfiatalabbjai és a tanító néni 
kedves műsorral fogadták az ovisokat. Közösen barkácsoltak, 
majd egy hangulatos torna után kipirulva, kellemes uzsonnával 
zárták a délutánt. Élményeikről több napon át beszélgettek, 
örömmel újságolták kisebb társaiknak is. 

 Óvodai élet 
Jer, jer kikelet, ereszd be a meleget! 

    Március 15-re, Nemzeti Ünnepünkre a két csoport közösen 
emlékezett:  énekeltünk 
vidám katonanótákat, mene-
teltünk jókedvűen zászlót 
lobogtatva, beszélgettünk a 
huszárokról, készítettünk 
ujjfestéssel kokárdákat, 
barkácsoltunk joghurtos 
pohárból Pejkó lovacskát, 
játszottunk huszár fogócskát. Úgy érezzük, hogy sikerült gyer-
mek-közelivé tenni ezt a komoly ünnepet.  

„Írásai olyanok, mint a szemünk előtt nyíló virágok. Egyszerre 
habkönnyűek és súlyosan fénylők. A vele való találkozás után az 
ember azt hiszi: létezik egy másik Magyarország, ahol látni a 
nagyszerűt az emberben” – írta Kovács Nándor az írónőről.  

Schäffer Erzsébet 
Pulitzer-díjas újságíró, író, publicista. 
2009-ben Prima Primissima díjat kapott; 
2000-ben pedig a Magyar Köztársaság Lovagkeresztjével tüntet-
ték ki. 
2011-ben az elmúlt 10 év legsikeresebb női írói közé választották, 
és az 50 legbefolyásosabb magyar nő között tartják számon.  

   Ercsiben született, ott is töltötte gyermekkorának első éveit. 
Édesapja uradalmi számtartó, édesanyja temesvári polgárlány 
volt. Saját bevallása szerint fiatalon többféle dologba belekezdett: 
segédmunkáskodott, színházat csinált, bábozott, ugyanakkor már  

írni is elkezdett. Az 1990-es évek elejétől a Nők Lapja 
munkatársa, azelőtt a Gyermekünk című lapnál dolgozott. 
Lázár Ervint tartja kedvenc meseírójának.  

Művei 
 Legkedvesebb meséim – meseválogatás  
 Pipacsvirágom 

 Bodobács 
 Egyszer volt 
 Hol nem volt 
 Lábujjhegyen 

 Ómama és a főpincérek 

 Toronyiránt 
 Pókfonálon 

 A temesvári lány 

 A szőlővirág illata                                                                                                                 

FELHÍVÁS ÓVODAI BEÍRATKOZÁSRA 

Kedves Szülők! 

A leendő óvodások beíratása 

2012. április 16-án, hétfőn délelőtt, 
         április 17-én, kedden délután lesz az óvodában. 

Kérjük, hozzák magukkal:  születési anyakönyvi kivonat 

  lakcímkártya, TAJ kártya. 

Várjuk mindazon szülők jelentkezését, akiknek gyermeke 

2013. augusztus 31-ig tölti be a 3. életévét. 

Köszönjük!  

Óvó nénik 

„ A találkozásokban hiszek, s abban, hogy jó felmutatni: a világ és az élet akármilyen zűrös, őrült és reménytelen, az emberek-
ben igenis ott a jóság, a segítőkészség. Él még bennük az összekapaszkodás iránti igény, s elég csak egy kicsit megkapargatni  
a felszínt, hogy a pozitív tulajdonságok napvilágra kerüljenek” - írja Schäffer Erzsébet.  

Várjuk a találkozást!!! Ugye Önök is eljönnek?!     Szőke Katalin igazgató   

http://hu.wikipedia.org/wiki/Prima_Primissima_d%C3%ADj
http://hu.wikipedia.org/wiki/Temesv%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/1990-es_%C3%A9vek
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C5%91k_Lapja
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1z%C3%A1r_Ervin
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Suli hírek   Lotz János helysírási verseny 

A bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium 
első alkalommal hirdetett 7-8. osztályos tanulóknak 
országos helyesírási és szövegértési versenyt. A mi 
diákjaink is részt vettek a versenyen. A házi forduló 
után kettő 7. osztályos és négy 8. osztályos tanuló 
jutott a megyei fordulóba. Diákjaink remekül szere-
peltek, hiszen Hajtó Cintia 7. osztályos tanuló me-
gyei 3., Fülöp Noémi megyei 5. helyezést ért el. A 8. 
osztályosok versenyében Szabó Bettina 1., Németh 
Boglárka 2., Szabó Orsolya és Sinkó Elizabet megyei 
4. helyezett lett. Nagyon büszke vagyok tanítványa-
imra, hiszen a soproni, győri, mosonmagyaróvári 
gimnáziumok 7-8. osztályos diákjait is megelőzték. 

Szőke Katalin 
magyartanár 

Meseismerő verseny 

   Hét csapattal neveztünk ebben a tanévben a bőnyi meseismerő 
versenyre. Két csapat a 2. osztályból, három a 3. osztályból és kettő a 4. 
osztályból jelentkezett a többfordulós vetélkedőre. 2 forduló az iskolá-
ban zajlott; 4 csapatunk jutott tovább a területi fordulóba. 
  A területi versenynek is a mi iskolánk adott helyszínt. 
7 csapat vetélkedett egymással; a sopronkövesdi 4 csapat mellett a 
zsirai, a hegykői és a rábatamási gyerekek mérték össze tudásukat.    
    A feladat nem volt egyszerű, hiszen 12 mesét kellett a résztvevőknek 
nagyon pontosan ismerniük. Nagy volt az izgalom, a lelkesedés, 
természetesen mindenki győzni akart. Végül számunkra kedvező 
eredmény született: két 4.-es és egy 3.-os csapatunk jutott tovább a kör-
zeti fordulóba, ahol 4 újabb mesével kell a versenyzőknek megismer-
kedniük. 
Nem jutottak tovább, de nagyon ügyesen küzdöttek a területi verseny-
ben: Balogh Ákos, Kovács Liliána, Péter Dorina, Csuka Rita 
2. osztályos diákok.  
 A három továbbjutó, győztes csapat tagjai: 
VERDÁK: Kalocsa Péter, Vincze Kristóf, Újvári Laura, Keresztes Patrik 
HARISNYÁS PIPPIK: Papp Kinga, Kovács Noémi, Zselenkó Adél, 
Varga Milán 
FEKETE SEREG: Nagy Roland, Kovács Dániel, Sági Bence, 
Szabó Dorián 
Gratulálunk a győzteseknek! Eredményes versenyzést kívánunk területi 
fordulóban.                         Raffainé Takács Piroska 

a verseny koordinátora 

 A magyar-bolgár labdarúgó mérkőzésen 

Barátságos focimeccset láthattunk február 29-én a 
győri ETO Stadionban, ahol rajtunk kívül közel tíz-
ezer ember szurkolt a magyar válogatottnak. A veze-
tő gólt csak az első félidő vége előtt 3 perccel szerez-
te meg Szalai Ádám, ekkor minden magyar szurkoló 
ujjongott a hatalmas stadionban. Az örömöt az sem 
befolyásolta, hogy a gólszerző 1 perc múlva sárga 
lapot kapott szabálytalanság miatt. A második félidőt 
rengeteg kihagyott helyzet és egy újabb sárga lap 
tette izgalmassá. Már azt hittük, hogy megnyerjük a 
mérkőzést, amikor a meccs vége előtt kapuscsere 
történt nálunk. Király Gábor ment a pályára, aki a 
válogatott szereplési örökranglistáján a 3. helyre ke-
rült Grosics Gyula mellé. Sajnos a bolgárok ennek 
ellenére egyenlítettek. A hosszabbítás alatt gólt nem, 
csak egy újabb sárga lapot sikerült szerezni. Az élmé-
nyért köszönet Németh Gábornak, a nagylózsi sport-
kör vezetőjének, aki az ingyenes jegyeket biztosította 
az MLSZ közreműködésével; illetve Rasztovics tanár 
úrnak, aki megszervezte az utazást és elkísért minket 
a meccsre. 

  Mészáros Tamara 8. osztály 

Küzdelem a NAGYDÍJÉRT! 

Március 10-én fél 7-kor kis csoportunk 
elhagyta Sopronkövesd „Viszontlátásra! – 
Jó utat!” tábláját. Buszunk 15 fővel megcé-
lozta Kaposvárt. Raffai Géza bácsi szervez-
te az utazást, így a családtagok is elkísér-

hettek bennünket, és megnézhették a műsort. 
Kaposváron – ebben a szép városban – rendezték a népzenei minősí-
tőt. Kér évvel korábban Győrben Raffai Katalin, Csigó Brigitta, Csigó 
Regina, Lakatos Barbara, Raffai Péter és művészeti vezetőjük: Horváth 
Krisztina Arany Páva minősítést kapott. Ez a minősítés 2 év elteltével 
elévül, és aki nem indul a következő megmérettetésen, elveszíti a ko-
rábban megszerzettet. 

Most telt el a két év, így megérkezett a meghívó az „Arany Páva Nagydíjra”. Mivel a korábbi együttes néhány tagja nem tudott 

részt venni a fellépésen, ezért velünk, „fiatalokkal” egészítették ki a citerazenekart. Az együttes tagjai: Németh Boglárka, Kurucz 

Dávid, Egyházi Zsófia, Raffai Katalin, Csigó Brigitta és tanárunk: Horváth Krisztina. 

Rábaközi és moldvai népdalokat játszottunk. Mindenki gratulált, hogy fiatal korunk 

ellenére úgy játszottunk, mint a tapasztalt zenészek. 

Az Arany Páva Nagydíjat sajnos nem sikerült megszereznünk. Műsorunkért Arany Páva 

minősítést kaptunk; ez azt jelenti, hogy 2 év múlva ismét indulhatunk a nagydíjért. 

Nagy élmény volt ezen a versenyen megméretni a tudásunkat, és remélem, még sokáig 

együtt zenélhetünk; egyszer talán a NAGYDÍJAT is a kezünkben tarthatjuk. 

         Egyházi Zsófia 8. osztály Az együttes tagjai 
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   Még meg sem szólalnak a hangszerek, de már előre jó tudni 
azt, mindent megtettek a fellépés sikeréért, és nem szoktak 
csalódást okozni a hallgatóságnak. 
  Haladnak ezen az úton ma már elég sokan, fiatalabbak is. 
Lépegetve, meg-meg állva, elkalandozva néha, de a szép terel-
gető szóra azért visszatérnek. Különösen, ha nyári „citerás tá-
bor” varázsszót meghallják. Sok-sok türelemmel gondozva a 
tehetségüket, újra és újra építhetünk felnőtt csapatot. 
 
(Bejegyzés egy megrongyolódott füzet első lapján. „első citerás 
próba Sopronkövesden – 2002. április 10.”) 

 Raffai Géza 

A Kövirózsa Kulturális Egyesület rovata 

 

  Megint ünnepelni készülünk. Eltelt 10 év. Történelmi léptékkel 
mérve semmi, de aki végigéli, végigdolgozza, annak sok. 
  Ki emlékezik már arra az áprilisi napra, amikor Kövesden 
megszólaltak a citerák? Mai szemmel nézve gyámoltalan hangok 
voltak azok, de egy út kezdetét jelentették.  
  Egy út, amelyről többen kishitűen lemaradtak, nem adván 
hosszú életet a kezdeményezésnek.  
  Egy út, amelyről ketten elszólíttattak az égi zenekarba.  
  Egy út, amelyre azóta is szüntelenül hívogatunk mindenkit.  
  Egy út, amely ugyanolyan, mint a többi: tele van alattomos 
akadályokkal, amelyekben elbotolhatsz, a sima, egyenes szakasz 
pedig olyan ritka, mint a fehér holló.  
  Egy út, amelyen többen azóta is járnak, elkötelezetten és egyre 
eredményesebben. Őket ünnepelni szeretnénk. Dolgoztak. Néha 
fáradtan, kedvetlenül is talán, de mindig sikerült új erőt meríte-
niük. Mindenkinek el kell jutnia arra a szintre, hogy sajátjának 
érezze a közös zenélés ügyét. Amikor nem a kibúvókat keresi, 
hogy miért nem ér rá próbára menni, otthon gyakorolni, hanem 
azt keresi, hogyan lehet egyre jobb, megbízhatóbb tagja a zene-
karnak. E nélkül nincs igazi eredmény. Akiket ünnepelünk, Ők 
képesek voltak valami hasonló csodára. Akár itthon, akár vidé-
ken, öröm hallgatni Őket.  

A nyugdíjasok kezdeményezésére park 
épül a falunak. 

A MOL és az Ökotárs Alapítvány 
„Zöldövezet” programjára sikeresen 

pályázott a Sopronkövesdi Nyugdíjas Egyesület. A tervezett 
700.000 Ft 80 %-át, azaz 560.000 Ft- ot kapunk, ha az általunk 
vállalt feladatokat elvégezzük. A fennmaradó 20 %-ot az 
Önkormányzat biztosítja. 

   A benyújtott és elfogadott terv az Önkormányzat tulajdoná-
ban lévő Idősek Klubja kertjének parkosítását, közösségi hellyé 
való kialakítását tartalmazza. Ennek megfelelően fákat, bokro-
kat, élő sövényt telepítünk. Padokat, szeméttárolókat állítunk 
fel, utakat alakítunk ki, füvesítünk, gyógynövényeket, virágokat 
ültetünk. A kert egy részén a még fellelhető gyümölcsfajták 
„génbankját” szeretnénk létrehozni. A terület nagysága lehetővé 
teszi az Újszülöttek Kertjének létrehozását is, ahol a szülők 
gyermekeik érkezésekor fát ültethetnének, megmaradásáról, 
növekedéséről gondoskodhatnának. 

   A ház körüli, udvari részt úgy szeretnénk kialakítani, hogy 
helyet adjon közösségi programoknak. Itt a pályázatban megje-
lölteken túl az Önkormányzat támogatásával és közösségi mun-
kával kemencét építenénk – a hozzávaló téglát nyugdíjasaink a 
szeméttelepről már összegyűjtötték -, mellette árnyas lugast 
alakítanánk ki. Ugyancsak rendelkezésre állnak a helyi mező-
gazdasági és egyéb néprajzi gyűjtemények számára építendő 
szín faoszlopai is.  

Az összeállításhoz önkéntes jelentkezők 
vannak már, a kemence építésről szakember-
rel tárgyaltunk, költségvetést kértünk. 
      A pályázat elnyerését követően azonnal 
elkezdtük a tereprendezést. Március 3-án a 
Nyugdíjas Egyesület férfitagjai és néhány 
aktív korú, „markos” legény a régi kerítést 
lebontotta, a betonlábakat kiszedte, a kiszá-

radt fákat, bokrokat kiásta, a területet letisztította, a hátsó részt 
lekaszálta. A felszántott részt ugyancsak társadalmi munkában 
megboronálták, az összegyűlt szemetet az Önkormányzat elszál-
líttatta. Március 21-én az utak kijelölését, kiásását, az azt követő 
hétvégén növények ültetését tervezzük. Ezután sor kerülhet a 
már készülőben lévő padok összeállítására és felállítására, 
füvesítésre, az utak kaviccsal való feltöltésére, virágok ültetésére. 
Természetesen szükség van folyamatos öntözésre is, melyben 
számítunk az Iskolások segítségére. 

   A munkák időpontjáról a hirdetőtáblákon tájékozódhatnak a 
segíteni akarók és jelentkezhetnek Mentes Györgynél, vagy 
Biczó Szabolcsnénál, de naprakészen informálja Önöket Fülöp 
Zoltán polgármester is. 

   Remélem, hogy lelkesedésünk és közös munkánk eredménye-
ként május 19-én a Kövirózsa Bállal egy időben átadhatjuk a 
Parkot a falu lakóinak és megvalósul a pályázat mottója: 

„ Adni jó, együtt lenni – együtt tenni jó.” 

Biczó Szabolcsné 

 

 

Raffai Katalin, Németh Boglárka, Horváth Krisztina, 

Egyházi Zsófia, Kurucz Dávid, Csigó Brigitta 
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   Aerobic  

 

 

Mozgásban a falu  

          A mai rohanó, stresszes világunkban a szervezetünknek 
sok mindennel meg kell küzdenie. Ahhoz, hogy testileg és lelki-
leg is bírjuk a kihívásokat, egészségesek maradjunk a megfelelő 
étkezés mellett testmozgásra is szükség van. Rengeteg a lehetőség 
és mindenki mást szeret csinálni. Az általunk kínált aerobik is 
remek alternatíva lehet a mozogni vágyóknak. 

     Az edzés időtartama 90 perc. Az órát egy intenzív koreográfi-
ás résszel kezdjük 
néha a talajon, de 
többnyire a step pa-
don. A koreográfia 
nem túl bonyolult, de 
azért figyelni kell, 
ezáltal javítja a kon-
centrációs készségün-
ket és kikapcsol.  

Erre az időre elfelejtjük az otthoni és munkahelyi gondja-
inkat. A tartósan emelt pulzusszám pedig gondoskodik a 
zsírégetésről és az állóképesség javításáról.  
Majd erősítjük a felsőtestet, melyhez súlyzót, gumiszalagot 
használunk. Mindig mást, hogy ne legyen unalmas. 
Ezután jönnek a " problémás " helyek, mint comb, fenék 
és has. A tornát nyújtással fejezzük be. 

   Aki ide jön, ne számítson tehát unalmas, lassan múló 
foglalkozásra. Itt rohan az idő, ami pedig marad 
az a formás alak és a másnapi izomláz. Ahogy egyre fitteb-
bek leszünk, úgy válunk magabiztosabbá és kiegyensúlyo-
zottabbá az élet egyéb területén is. 

    Az edzések szerdánként 18.30-kor vannak, részvételi díj 
felnőtteknek 500 Ft, gyermekeknek ingyenes.  

Szeretettel várunk mindenkit! 
Molnár Ildikó 

Tel: 0630/5493293  

 „Té l temető” túra  
     Szeretettel üdvözlöm a kedves Olvasókat. Eltemettük 

a telet. Igen, elkezdődött az év és lezajlott az első túránk. 

Gondolom, mindenki tudja, miről kapta a túra a nevét. 

A gyönyörű kis apró sárga virág, mely a Kotecsben terem - 

védett, és az első, mely a tavaszt hirdeti. 

   Nagyon szép időt fogtunk ki, ennek köszönhető a létszám 

is. 60 fővel vágtunk neki a 7 km-es távnak. A Csárda elől 

indultunk a Patak hídig, ott meg a patak parton a Cifra hídig. 

Ezt követően a szántóföld mellett haladva a Hősi emlékműnél 

tartottuk első nagyobb pihenőnket. Itt tisztelegve az elhunyt 

katonák emléke előtt elénekeltük a Himnuszt. 

   Folytatva utunkat, elérkeztünk a Határsorompóhoz, ezt 

követően a Báránylegelő felé vettük az irányt. Mindenkit 

magával ragadott a Báránylegelő szépsége, a patak és másik 

oldalán az erdő. Követtük a patak parton a víz lágy csobogá-

sát, és megérkeztünk a Cifra híd másik oldalára. Innen az 

újonnan kialakított Régi úton haladtunk a szőlő aljáig. A 

szőlők fölött eljutottunk a Kápolnához, a sétányon végig a 

csodálatos téltemető virágzását néztük meg. 

   Kellemes séta volt ez, a helyszínen már vártak bennünket 

tűzzel, így a létszámunk is 70 főre nőtt. Szalonnasütéssel és 

jó hangulatú beszélgetéssel zártuk a túrát. 

   Mindenkinek köszönöm a részvételt, és bízom benne, 

hogy a következő túrán is ilyen szép létszámmal csodáljuk 

meg Kövesd erdejének szépségét.  

Kottrik Zoltán 
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Kövesdi Kulinária  
 

 

 
 

Ebben a számunkban a sövények ültetéséről, és gondozásáról 
írnék néhány mondatot, mivel itt a tavasz, és itt van a sövények 
ültetésének ideje is. 
A sövények funkciója a legtöbb kertben a telekhatár jelzése, 
illetve bizonyos védettség, elzártság, intimitás, valamint szélár-
nyék megteremtése. A sövény fajtájának megválasztásánál 
hosszú távra el kell döntenünk, hogy mit szeretnénk. Nagyon 
sok fajta áll rendelkezésünkre. Lombhullatók közül virágzó 
sövény is lehet, mely állhat akár több fajtából is. Ajánlhatók a 
gyöngyvessző félék, a berberisek, vagy a tűztövis, mely ősszel 
élénk vörös, vagy sárga bogyóival is díszít. A virágzó fajták 
nyírását elvirágzás után kell elvégezni. Kövesden (az öregek 
még emlékeznek rá) hagyománya volt a gyertyánból telepített 
sövénynek, mely évi kétszeri nyírással szintén szép lehet. Örök-
zöld sövények előnye a lombhullatókkal szemben, az hogy télen 
is díszít, és jó szélárnyékot ad. Ezek közül ajánlható az örök-
zöld fagyal, mely gyorsan nő, és viszonylag olcsó. Jó sövényt 
készíthetünk az ilex (más néven magyalból), mely szúrós fényes 
leveleiről és télen piros bogyóiról közismert. Előnye, hogy 
árnyékban is díszlik. Elterjedten használják sövénynek a nyuga-
ti tuja különböző változatait is. Részesítsük előnybe az oszlopos 
fajtákat, mert ezek nyírás nélkül is jól fenntarthatók. Elég, ha a 
kívánt magasságnál visszavágjuk. Ilyen a malonyai tuja, vagy 
talán legszebb a smaragd tuja. Öreg kertekben találkozhatunk 
buxus (más néven puszpáng) sövényekkel.  

  Kövesdi Kertész 
Ezek a sokszor 80-100 éves növények azt bizonyítják, hogy ebből 
nagyon időt álló strapabíró sövény nevelhető. Nem véletlen, hogy 
napjainkban újból kezd teret hódítani. Kiválóan nyírható, és 
tetszés szerinti formára alakítható. Bírja a tűző napot és az árnyé-
kot is, de nem szereti a száraz talajt. 
Telepítési távolságnál vegyük figyelembe a növény igényeit. 
Figyelnünk kell arra, hogy a sövény pár év múlva összefüggő 
legyen. Ehhez a virágos növények esetében 80-100 cm tő távolság 
elegendő. Tujánál ez a távolság ne legyen nagyobb 80 cm-nél, 
még a fagyal, és buxus esetében dupla sorban méterenként 5-6 
növény ültetése ajánlott. Ültetés utáni első évben fontos a növé-
nyek vízzel való jó ellátása. A sövények nyírásánál inkább sűrűn 
vágjunk le keveset, mint egyszer sokat. A sövény keresztmetszete 
kúpos legyen (az alsó rész szélesebb legyen, mint a felső), így 
elkerülhető a sövény felkopaszodása. 
Menjünk ki a kertünkből a szabad 
természetbe is, és ismerkedjünk meg 
két szolid, és nagyon kedves kora tava-
szi vadvirággal. 
Lombfakadás előtt gyertyános-tölgyes 
erdőkben néha réten, vagy a réttel 
határos erdő szélen találkozhatunk 
egy hagymás növénnyel, a kétlevelű csillagvirággal. 

Egy másik, mely ugyanebben az időben 
nyílik, a salátaboglárka. Árok partokon 
erdőszéleken, utak mentén, gyomos 
helyeken tömeges. Fiatal levele salátá-
nak alkalmas. Mindkét kedves virágot 
megtalálhatjuk a báránylegelő melletti 
erdő szélen is. 

Jó munkát, és szép kirándulást kívánok!         Kustor József 

   Húsvét idején adódik a 

lehetőség, hogy felelevenítsük 

népszokásainkat. Régi gyakorlat, 

hogy ahol még mód van disznóvá-

gásra, a sonkát már azzal a célzat-

tal készítik, hogy abból lesz a 

húsvéti szentelt. Szinte szertartás-

szerű a sonka főzése, a torma elő-

készítése, a fonott kalács sütése. 

Utánozhatatlan gasztronómiai 

élmény, amely csak évi egy alkalommal, húsvétkor adódik. 

 A tojások festése, pingálása ugyancsak szívderítő tevé-

kenység. Aztán, ha minden jól sikerült, s az asztalra került, 

együtt a család apraja-nagyja, boldogan üljük körül az ünnepi 

asztalt és hálát adunk a jóistennek. 

 A hétfői locsolkodás, a vidám virtuskodás, főleg a 

fiatalság körében aztán már csak hab a tortán! 

 

 

Pikáns nyúlbecsinált petrezselymes rizzsel: 

Az egész nyulat kisebb darabokra vágjuk, 

megmossuk, lecsepegtetjük. Ezután forró 

olajon megfuttatjuk az apróra vágott vörös-

hagymát, fokhagymát, majd hozzáadjuk a húst 

és fehéredésig sütjük, vegetával ízesítjük. 

Annyi csontlevest öntünk hozzá, hogy félig 

ellepje, hozzáadjuk a borsot, mustárt, babérle-

velet és lassú tűzön, fedővel lefedve puhára 

pároljuk. Az elfőtt levet vízzel pótoljuk. 

Mielőtt lehúzzuk a tűzről, hozzáadjuk a gyöngyhagymát, a koc-

kára vágott pritamin paprikát, zöldpaprikát. Aprított petrezse-

lyemmel, kakukkfűvel ízesítjük. Legvégül kevés liszttel elkevert 

tejszínes habarással besűrítjük a szaftját. 

Forrón tálaljuk, petrezselymes rizzsel körítjük. Próbálják ki, jó 

étvágyat és szép Húsvétot kívánok Önöknek!  

Balics József 

Kétlevelű csillagvirág 

Salátaboglárka 



 

       
 
             

 Egyházi Élet: Zarándoklat képei 

A zarándokútról szóló élménybeszámolót  
következő lapszámunkban olvashatják. 

          /Szerkesztők/ 

Főszerkesztő: Iváncsicsné Horváth Krisztina, Vargáné Bánfi Tünde  (e-mail: kovesdihermesz@gmail.com)  
Szerkesztők: Balics József, Biczó Szabolcsné, Dani Krisztina, Egyházi Mónika, Fülöp Zoltán, Horváth-Pálla Barbara, Kelemen Dávid, Kottrik Zoltán, 
Kustor József, Molnár Ildikó, Raffai Géza, Szőke Katalin és az iskola tanárai, diákjai, Takács Tivadarné, Virágh Imréné 
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 

„Sopronkövesd megér egy próbát.” 

 

Agg-hegyben 

sopronkövesdi lakos 

szőlőterületet venne. 

Telefon: 30/463-9007 

 

Közeleg a húsvét! A húsvéti ételek közül először mindig a sonka jut eszünkbe, és ott is van minden 

család asztalán a húsvéti tojással együtt. A sonkát /lapockát/ már az ünnep előtt egy-két nappal 

főzzük meg, és a főzőlében hagyjuk kihűlni, így nem szárad ki, és finom omlós lesz a hús. A főzőle-

vet viszont ne öntsük ki, mert ebből nagyon finom sonkalevest készíthetünk az ünnepi ebédhez. 

Elkészítési módja: a sonkalevet leszűrjük és felhígítjuk annyi vízzel, hogy ne 

legyen a kelleténél sósabb. Vegyes leveszöldségeket vékony hasábokra vágunk 

és a főni tett léhez adjuk egy kisebb apróra vágott vöröshagymával együtt. 

Ha a zöldség megfőtt, akkor egy maréknyi sonkakockát adunk hozzá, és liszt-

tel, tejföllel behabarjuk. Mintegy öt percig még forraljuk, eközben hozzáadunk 

2-3 gerezd apróra vágott fokhagymát és egy kevés /kb. 3 evőkanálnyi/ tejszínt 

és 1 dl száraz vörösbort (ez el is maradhat). A tányérba kimert forró levest ízlés szerint reszelt 

tormával hintjük meg. 

Mint minden ünnep, így a húsvét sem csak egy napos ünnep, éppen ezért az előre félkészre előké-

szítet húsokkal sok időt és energiát spórolunk magunknak a következő egy-két napra, és főleg nem 

kell az egész napot a konyhában töltenünk. Sertés és szárnyas húsokat olaj-fokhagyma és mustár 

elegyével pácolva tepsibe rendezve, alufóliával szorosan letakarva, már este előkészíthetjük a másna-

pi sütéshez, éjszakára a hűtőben tárolva, csak be kell tenni a sütőbe és akár melegen akár hidegen 

nagyon finom ünnepi eledel. 

Kedves Olvasóim! Kívánok mindnyájuknak kellemes ünnepet, és ha az idősebb háziasszonyoknak 

nem is, a fiatalabbaknak remélem, segíthetnek a fenti praktikák az ünnep teljesebbé tételéhez. 

Takács Tivadarné  

 
Tisztelt Adófizetők! 

Ebben az évben is rendel-
kezhetnek adójuk 1%-ával. 
Felajánlásaikat a következő 
helyi társadalmi szervezetek 
várják: 

Gyermekekért Alapítvány 
Adószáma: 18536216-1-08. 

Maráz-Gráczol Családsegítő 
Alapítvány—Nagycenk 
Adószáma: 18980550-1-08. 

Kövirózsa Kulturális 
Egyesületet 
Adószáma: 18972883-1-08. 

Sopronkövesdi Labdarúgó 
Club 
Adószáma: 18530100-1-08. 
 
A támogatást előre is kö-
szönik a szervezetek tagjai. 

/Szerkesztőség/ 

Fotók: Farkas Károly 

A Kövesdi KUCORGÓ 
Bábcsoport újabb elő-
adásra készül a szeptem-
beri KÖN programjainak 
keretén belül. A díszletek, 
bábok elkészítéséhez szí-
vesen fogadunk felesle-
gessé vált textilt, vatelint, 
tömőanyagot, tépőzárat, 
színes anyagokat, melyek 
leadhatók az óvódában 
Horváth-Pálla Barbara 
óvónőnél. 

Felajánlásaikat előre is 
köszönjük! 


