
 

 

Agghegyalja Agghegyalja Agghegyalja    MOZAIK
MOZAIK
MOZAIK   

A változások korát éljük - kicsiben és nagyban egyaránt. Ha a 
kedves Olvasó a világvégére fittyet hányva az Agghegyalja Mozai-
kot lapozgatja, hiszem, hogy a világ jó irányban változik! Szükség 
van a változásra, a tisztulásra! Higgyünk ebben, különösen így 
advent idején, s tegyünk érte magunk is!  

Egy októberi délutánon megélt, idilli képet látok magam előtt 
Kövesdről: Az erdőjárásból hazafele tartva érintettem a kotecsi 
kápolna környékét. Jó volt látni, hogy egyszerre több család élvezi 
a jó időt, a természet közelségét, piknikeznek, játszanak. A szőlők 
aljában futókat pillantottam meg, akik mozgással teszik kelleme-
sebbé a kora estét, s köszönik meg, hogy egészségesek. A patakhoz 
közeli körbálákon ugráló, viháncoló gyerekek, a kis mellékutcában 
békésen beszélgető nyugdíjasok, a járdán több babakocsit tologató 
anyuka – mely egyébként is külön boldogsággal tölti el a szívemet. 
Az ember e kép láttán úgy érzi, a béke, az öröm szigetén, vagy 
legalábbis annak partján jár, itt mindenki jó és jót akar.  

De közeledem a főúthoz, ahol a „civilizált” világ egyre erősza-
kosabban tolakszik elém: dudaszó, gyorsulási verseny, zaj... A falu-
ban egy újabb kört kerekezve pedig már csak a rosszat látom! A 
Homokluk hiányába bele nem nyugvók illegális szemétlerakási 
próbálkozásai a Kotecsben és más helyeken, az Ausztriából hazaté-
rő magyar munkások szemérmetlenül lerakott szeméthalmai a 
határátkelő után… Néhány ingatlantulajdonos kapun belüli precíz 
rendje, ellentétben a háza előtt elhanyagolt területtel, szándékosan 
letört és a fenyők közé hajított hintadarabok a körúti játszótéren, 
családi erőszakok híre… Óriási a kontraszt, ám én azt az előbbi 
idilli falut szeretném megvalósítani – Önökkel együtt! 

Nézzük sorra, mi minden történt az elmúlt lapszám megjelené-
se óta! Koltói családok jártak nálunk, akik jól érezték itt magukat, 
s régi és új barátaikat jövőre várják Koltóra.  

(Élménybeszámolójukat e lap hasábjain megtalálják). Az  ad-
venti sötétség idejére, úgy tűnik, világosságot teremtettünk az 
utcákon. A közvilágítás szakaszos hibáját - remélem - sikerült 
megoldani a szolgáltatónál tett erélyesebb fellépéssel és a jogi 
út kilátásba helyezésével. Az Iskola utca lakói lassan megszok-
ják a nagy mozgolódást, hiszen elkészült az iskola felújítása, a 
kereszteződés bővítése – ez utóbbi Autoliv-Önkormányzat 
összefogással. Készül a játszótér, alakul az óvodai parkoló, és 
talán még ez évben elkezdődik a biciklis pihenőpark építése 
is. Köszönöm eddigi türelmüket, ahogy a Táncsics utca lakóiét 
is, akik végre megszabadulnak a nagy teherautóktól, hiszen a 
Troges Kft. a fejlesztések során a Fülesi 
út felől alakította ki behajtási lehetősé-
gét. Magánszemélyek, egyesületek is 
egyre több jó kezdeményezéssel keres-
nek meg, mind többen féltik a közva-
gyont, a falu biztonságát, ami jó érzés és 
nagyon fontos. Az idősek napjával kap-
csolatban több köszönetet, hálás puszit 
kaptunk. Bízom benne, hogy még sokáig 
köszönthetjük őket! A fiatalokra is gon-
dol a képviselő testület. Az 5000 fő alatti 
települések közül azon kevesek közé tartozunk, akik úgy dön-
töttek, hogy az iskola üzemeltetését visszavesszük a januári 
„államosítás” után. Ez plusz kiadást jelent, de a képviselők 
teljes egyetértésben bíznak abban, hogy a finanszírozással 
valami ráhatásunk mégis lesz iskolánk sorsára, hosszú távú 
megmaradására. Volt egy őszi lomtalanításunk, amely során 
rekordmennyiségű szemetet sikerült összegyűjteni. Az elszállí-
tás 1 millióba forintba került. Érdemes viszonyítani, mibe 
került volna, ha a Homokluk rekultivációját mi magunk fizet-
jük! A lomok közül kigyűjtött vas értéke 160.000 Ft,  ami  
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körülölelő babonák, szokások bemutatása. Megismerhetik polgár-
mesterünk beszámolóját a nem mindig akadálymentes fejlesztések-
ről, beruházásokról, élményeket és véleményeket az adventi progra-
mokról, vendéglátásról és vendégeskedésről, valamint szűkebb pát-
riánk egészségi állapotát – védőnőnk vizsgálatai alapján. 

Színes, tartalmas szórakozást kívánunk, és remélhetőleg kíná-
lunk Önöknek! Találkozzunk a még előttünk álló, közös adventi 
programokon és éljük meg együtt a karácsony szép élményét ismét! 
József Attila soraival kívánom ezt minden szerkesztőnk nevében, 
sok szeretettel: 

„Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplő ruhákat gondosan őrizzük 
meg, hogy tiszta legyen majd az ünnepekre.”  

Iváncsicsné Horváth Krisztina  

Kedves Olvasók! 

Önkormányzati hírek 

Ismét eltelt két hónap, egy év, újságunk életében immár a második, 
ami nagy örömünkre szolgál! Új munkatársakkal gazdagodtunk, akik 
ebben a lapszámban már aktív közreműködők, név szerint: Horváth 
Eleonóra, aki olvasószerkesztőként lesz jelen, valamint Kucsera Balázs, 
aki a tördelés nem egyszerű feladatát végzi. Köszönjük, hogy időt és 
energiát szánnak ránk, kívánom, hogy az Önök megelégedésére is ered-
ményesen dolgozzunk együtt. 

Főszerkesztőnknek, Vargáné Bánfi Tündének jó egészséget és meg-
hitt gyermekvárást kívánunk. Ez az örömteli esemény még az ünnep 
előtt megtörténik, így az ez évben született babák sora még nem teljes… 
Ebben a lapszámban a hiteles adatokat anyakönyvvezetőnk osztja meg 
velünk. Olvashatjuk egy kedves, jubileumi osztálytalálkozó élményeit, 
egy régi „középület” történeti leírását, s folytatódik az anyaságot  
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 Egészségnap Sopronkövesden 

November 29–én hetedik alkalommal rendeztünk közsé-
günkben Egészségnapot. A fő cél idén is szűrővizsgálatok 
végzése volt. Lehetőséget biztosítottunk ingyenes testsúly, 
vérnyomás, vércukor és koleszterinszint-mérésre, látásvizs-
gálatra. Az eredményeket mindenkinek névre szóló köny-
vecskébe jegyeztük fel. Nagy örömmel láttam, hogy sokan 
hozták magukkal élőző évek eredményeit tartalmazó Egész-
ségkönyvüket, így lehetőségünk volt összehasonlítani az 
értékeket. A délután folyamán 52 főnél történt szűrővizsgá-
lat. A megvizsgáltak között kb. 60% a túlsúlyos, és kb. 10% 
az elhízottak aránya. Magas vérnyomást 14 esetben mér-
tünk, emelkedett koleszterin szintet 18 főnek. A vizsgálatok 
után lehetőség volt kipróbálni a visszeres lábak terápiáját, a 
lávaköves arcmasszázst. Megismerkedhettünk gyógyhatású 
készítményekkel, reform élelmiszerekkel, az egészséges 
ételkészítés lehetőségeivel, a házi, allergén mentes, szappan-
készítés módjával. Támogatóink jóvoltából finom, egészsé-
ges falatkákat kóstolhattunk. Köszönet ezért nekik: Hor-
váth Pékség Fertőszentmiklós, Szopori Pék Kft. Újkér, 
Vizmati Gyuláné Zöldség-Gyümölcs kereskedés Sopronkö-
vesd, Cserpes Tejüzem Kapuvár, Polgármesteri hivatal Sop-
ronkövesd. A délután jó hangulatban, gyorsan eltelt. Öröm-
mel láttam, hogy az idősebb korosztály mellett sok fiatal is 
belátogatott hozzánk, szívesen kóstolgatták a kicsit szokat-
lan ételeket. A legnagyobb sikere a napraforgómagos szend-
vics-krémnek volt, íme, a receptje:  
10 dkg hántolt napraforgó magot serpenyőben szárazon 
megpirítunk 1 gerezd fokhagymával, kevés őrölt borssal 
ízesítjük és 4-5 kanál Oliva olajjal bot mixerrel pépesítjük, 
pár órát állni hagyjuk, majd magos, teljes kiőrlésű kenyérre 
kenve fogyasztjuk. 
 Jó egészséget kívánok mindenkinek. Szeretettel várom 
Önöket jövőre is az Egészségnapra! 

Virágh Imréné  
védőnő 

a Labdarúgó Club kiadásainak finanszírozását szolgálja. Ezért is 
kérem, ne adják oda házalóknak a fémet, hanem tűrjék meg a 
következő lomtalanításig az udvar sarkában! Az újság szerkesz-
tői novemberben megbeszélést tartottak, melyen Vargáné Bánfi 
Tündének, egyik főszerkesztőnknek a közelgő anyai örömökhöz 
minden jót kívántunk, s egy kis pihenést szavaztunk meg szá-
mára. A cikkírók közül van, aki csak eddig tudta vállalni a mun-
kát, de vannak újabb segítségek. Bíztatok mindenkit, hogy - 
akár egyszer, akár rendszeresen - írjanak lapunkban! Ezáltal lesz 
színesebb, szerethetőbb újságunk. Szabó Béla fotóművész egy 
győri középiskolában állította ki a 
Sopronkövesd- Mariazell zarándokla-
ton készített idei fotóit. Megtisztelő 
felkérést kaptam tőle, hogy a megnyi-
tón magam is közreműködjem a meg-
nyitóbeszéd erejéig. Lobkowiczné 
Széchényi Zsuzsanna szervezésében 
tanulmányúton jártunk az UHUDLER nohabor nyomában bur-
genlandi boros gazdáknál. De nem csak mi mentünk, hozzánk 
is jöttek… Az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület jóvoltából 
és szervezésében december elsején egy 17 tagú csoport érkezett 
Sopronkövesdre, egy pár órás túrára. A tanulmányútra a felvidé-
ki Nyitra környékéről, Szlovákiából magyarok és szlovákok is 
érkeztek, s érintették Kövesdet. A háromnapos program kis 
szeleteként kíváncsiak voltak a kövesdi ötletekre és turisztikai 
fejlesztéseinkre. A túra során csak meséltem-meséltem nekik 
falunkról, elért eredményeinkről, s magam is megdöbbentem, 
hogy már mennyi mindenről be tudok számolni! Némi megle-
petéssel és büszkeséggel konstatáltam, hogy ez mások számára is 
érdekes és követendő lehet. Következő lapszámunkban a 
„Mozgásban a falu” rovatban részletesen beszámolunk a kül-
döttség benyomásairól. Már kapható a falu-falinaptár! A nagy-
szerű fotók láttán volt, aki meg is jegyezte: „Nem is gondoltam, 
hogy ilyen szép helyen lakunk!” Bízom benne, hogy kedves 
mindnyájukkal találkozom valamelyik decemberi rendezvényün-
kön! Adjon a Jóisten Sopronkövesdnek, a kövesdieknek és va-
lamennyi olvasónknak áldott karácsonyt és szerencsés új eszten-
dőt!  

Fülöp Zoltán 
polgármester 

HIÁNYPÓTLÁS 
Tisztelt Olvasók! 

Az Agghegyalja Mozaik 11. számában, a 2. oldal lap alján talál-

ható utolsó mondat hiányosan szerepel. 
Az eredeti tartalom a következőképpen szól: 
„Örülni egymásnak és megállapítani azt, hogy ennek a prog-

ramnak is van jövője Kövesden.” 

A hibáért szíves elnézésüket kérjük!  Főszerkesztők 

Karácsonynak, szeretettel! 
Köszönöm, karácsony, hogy minden évben eljössz, és nem 
adod fel. 
Pedig ekkorra már elhomályosul a látásunk, por és hamu 
borít mindent, és olyan nehéz észrevenni a homályon 
átderengő fényességet! 
Köszönöm, hogy fényeid helyes utat mutatnak. 
Más utat, nem azt, amin tévelygünk, hanem olyat, mely 
talán vezet valahová. 
Köszönöm, hogy fehérrel feded, puhasággal borítod a 
halmokat, árkokat, redőket. 
Köszönöm, hogy megszólítod az embert. Hogy szavadra ő 
is választ küld. 
Köszönöm, hogy üzeneteket küldesz. Három rossz hír 
után csak egy fél jó is megmelegíti a szívünket, és elülteti 
bennünk a kikelet reményét. Köszönöm! 

 

Karácsony előtti gondolatok (1. rész) 

Összeállította: Szőke Katalin  

Köszönetet mondunk az I. és II. világháborús 
sopronkövesdi hősök emlékére rendezett szép és meg-
ható halottak napi ünnepségért a szervezőknek és a 
résztvevőknek. 

Az elesett katonák hozzátartozói 
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 Óvodai élet 

Szürettől-lombhullásig 

Szeretném összefoglalni, hogy mi is történt velünk ebben a néhány 
hónapban.  
A jelenlegi csoportlétszám 4fő. Bálint, Flóra, Sára és Vince jár a napközibe. 
December 10-től pedig Blanka érkezik hozzánk. 

Szeptember 28-án tartottuk a Baba-mama klub összejövetelét. Kati 
védőnővel friss gyümölcsöket facsartunk a gyerekeknek.  

Ez érdekes volt számukra, és ízlett nekik. Sokan 
el tudtak jönni, és azt hiszem mindenki jól érezte 
magát. Várunk mindenkit sok szeretettel a következő összejövetelre is. Október hónap-
ban festettünk faleveleket, nyomdáztunk szőlőt, sokat sétáltunk. Megnéztük a tavat, a 
fákat, a lehullott leveleket. Az őszhöz kapcsolódó mondókákat, dalokat tanultunk. Mesét 
is az őszhöz kapcsolódva választottam. 

Novemberben készültünk a Márton-napra. Tanultunk mondókát, és éneket is. A gye-
rekek ragasztottak libát. Élvezték a készülődést. Készítettem lámpást nekik, amit maguk-
kal vihettek a felvonulásra. A felvonulás jó hangulatban telt, sokat énekeltünk, és az idő is 

kedvezett nekünk. 
Beszélgettünk az öltözködésről, mit viselünk ősszel, és télen. Festettek kesztyűt, sálat.  
Elérkezett a december. Készülünk a Mikulás eljövetelére, és a karácsonyra. Feldíszítettük a csoportot. Téli és egyben ünnepi han-
gulatot varázsoltunk, már nagyon várják a gyerekek az eljövetelét. Tanultunk Mikulás-váró dalokat, meséltem mesét a Mikulásról, 
és mondókát is tanultak. Hallgatunk és énekelünk karácsonyi dalokat. A gyerekek ezeket nagyon szeretik. Közösen készítünk majd 
mézeskalácsot. December 20-án ünnepeljük a csoportban a karácsonyt. A két ünnep között a napközi zárva tart. Januárban várom 
vissza a gyermekeket. 

Ezúton szeretném megköszönni a napközis gyerekek szüleinek, a vásárra való felkészülésben a sok segítséget, és persze szeret-
nék köszönetet mondani mindazoknak, akik támogatták a napközit. 

Mindenkinek Meghitt, Békés Karácsonyt és Sikerekben Gazdag Új Évet kívánok. Csigó Adrienn 

A 2012-es ősz is szép és maradandó élményekkel gazdagította óvodai 
életünket. Lelkesen készültünk az idei szüretre, hiszen elmondhatjuk, 
hogy igazi tapasztalt szüretelők vagyunk! Már másodszor folydogált a 
mézédes must poharunkba, amit verejtékes munkával préseltünk ki a 
közösen szedett szőlőből. Köszönet ezért Maráz Endre bácsinak és az 
egész Maráz család apraja- nagyjának, akik türelemmel és kedvesen 
segítettek a sok szorgos kéznek. Az elfáradt munkások, Horváth Berti 
lovas hintóján utazhattak vissza az oviba. Köszönjük ezt a ritka, nem 
mindennapi élményt. 

Októberben nálunk járt a Csemete bábszínház. Történetük mesehőse Bárány Bendegúz, egy igazi gézengúz, akinek születés-
napjára a gyerekek készíthették a tortát. Jó volt egy kicsit a felnőttek szerepébe bújni. 

A Márton- nap kedves lámpásai vidáman világítottak rejtélyes pincénkben, s finom sütemény 
és sült tök illata töltötte be az óvodánkat. A nagyok szép műsora tette teljessé ezt a napot. 

November végén képzeletben az Őrségbe utazhattunk a Sopron Trió igazán kisgyerekeknek 
szóló koncertjén. „Lovaskocsikáztunk”, segítettünk a kovácsnak patkolni, a juhásznak beterel-
ni az állatokat s munkánk végeztével egy igazi táncházba rophattuk a táncot. Örülhetünk, 
hogy a mi gyerekeink még el tudták képzelni ezt az időutazást. 

Most már túl vagyunk egy fergeteges ádventi forgatagon, amiért köszönet minden segítő, 
támogató szülőnek, s mindenkinek, aki bármivel is hozzájárult az első gyertyagyújtás méltó 
megünnepléséhez. 

Mindenkinek áldott, örömteli ünnepeket kívánunk: Óvó nénik 
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Duatlon verseny 2012. október 5-én  

1. Kovács Liliána Sopronkövesd 9 pont 

2. Gottlieb Laura Pereszteg 6 pont 

3. Újvári Laura Sopronkövesd 4 pont 

Első alkalommal szerveztem meg a Kistérségi Iskolák Duatlon Versenyét. Nagy öröm volt számomra, hogy a versenyző 

iskolák (Lövő, Kópháza, Pereszteg, Sopronhorpács, Sopronkövesd és Fertőszentmiklós) tanulói lelkesen vettek részt a verse-

nyen. A helyszín a sokak számára már ismert nikitschi bekötőút volt. Három korcsoportban versenyeztek a gyermekek, a 

rendezvényen 105 tanuló vett részt. Nagy küzdelem volt a kupáért, melyet végül a Peresztegi Általános Iskola vihetett haza. 

II. korcsoport lány  

1. Balogh Botond Pereszteg 9 pont 

2. Friedrich Dávid Kópháza 6 pont 

3. Jáger Boldizsár Kópháza 4 pont 

II. korcsoport fiú  

1. Balogh Erik Lövő 9 pont 

2. Karsai Attila Kópháza 6 pont 

3. Menyhárt Marcell Lövő 4 pont 

1. Keresztes Lídia Pereszteg 9 pont 

2. Steiner Szófia Fertőszentmiklós 6 pont 

3. Kelemen Annabella Lövő 4 pont 

1. Rokob László Pereszteg 9 pont 

2. Edvi Dominik Fertőszentmiklós 6 pont 

3. Maros Csaba Sopronkövesd 4 pont 

1. Horváth Veronika Lövő 9 pont 

2. Bendes Anna Fertőszentmiklós 6 pont 

3. Szabó Orsolya Fertőszentmiklós 4 pont 

III. korcsoport fiú  

IV. korcsoport fiú  

IV. korcsoport lány  

III. korcsoport lány  

1. Pereszteg 41 pont 

2. Lövő 35 pont 

3. Fertőszentmiklós 29 pont 

4. Sopronkövesd 25 pont 

5. Kópháza 20 pont 

6. Sopronhorpács  0  pont 

Csapatverseny 

Köszönetet mondok minden kedves versenyzőnek és segítőnek; gratulálok a pontszerző diákoknak! További sok sikert kívánok 

Mindenkinek!  Szabó-Kovács Zsuzsa testnevelő tanár  

Bortúra Ausztriában  

2012. november 7-én reggel, a 
posta elől tizennégy izgatott em-
ber indult Ausztriába, a 
Lobkowiczné Széchényi Zsuzsan-
na ötlete által szervezett bortúrá-
ra. A bortúra olyan direkt terme-
lők számára szerveződött, akik még ma is termesztenek a 
Sopronkövesden hagyományos szőlőfajtákból. Az esemé-
nyen Balics József, Csigó Lászlóné (Márta néni), Fülöp 
Zoltán és felesége, Horváth Istvánné, Lobkowiczné Széché-
nyi Zsuzsanna, Maráz József és felesége, Mentes György, 
Németh Lajos és felesége, Pete István, Polgár Sándor és 
neje vettek részt. 

A csoport tizenegy órakor érkezett meg 
Moschendorfba, ahol a résztvevők egy múzeumot tekintet-
tek meg, mely a régi pincék hangulatát idézte. A múzeum-
ban préseket, permetezőket és régi eszközöket tekintettek 
meg. A látogatóközpont tavasztól-őszig tart nyitva. A falu-
ban az odaérkezők egy pincesort is láthattak, melynek tu-
lajdonosai közös erővel létrehoztak egy vendéglátó egysé-
get. Itt a csoport elfogyasztotta hideg ebédjét, majd borkós-
tolásra is szakítottak időt. Étkezés után Gaas faluba utaz-
tak, ahol két őstermelő pincéjét látogatták meg. A vendég-
látóknál lehetőség volt a pincék megismerésére, borkósto-
lásra és kérdések feltételére is. Mindkét pince modern, az  

egyiket Európai Uniós támo-
gatással újították fel a közel-
múltban. Csigó Lászlóné, 
Márti néni szerint a kirándu-
lás folyamán nagyon sok min-
dent láttak, de valójában sok 
új dolgot nem tapasztaltak, 
hiszen a túrán látottak nagy része Kövesden is felfedezhe-
tő. Elmondása szerint szőlőjükben ma is megtalálhatóak a 
hagyományos szőlőfajták, mint az Othello és az Izabella, s 
ezek ma is a hagyományos módon vannak ültetve. Vissza-
emlékezett azokra az időkre, amikor a szüret még az 
egész családot megmozgatta. Akkoriban nem kocsikkal, 
hanem tehenek és lovak által húzott szekereken szállítot-
ták haza az éves termést. Megfigyelése szerint az osztrák 
pincék az Agghegynél magasabb domboldalon helyezked-
nek el. Márti nénit leginkább a pincék tisztasága ragadta 
magával. 
Németh Lajos és felesége, Margit néni is nagyon élvezte 
az Ausztriában eltöltött napot. Mindketten szép élmé-
nyekkel tértek haza. Örültek, hogy megcsodálhatták az 
osztrák táj szépségét. A múzeumban látott eszközök és a 
pincesor is elnyerte tetszésüket. Mindenkinek ajánlják a 
moschendorfi múzeumot, ahol a helyi termelők boraiból 
is lehet vásárolni és persze kóstolni is. 

  
Maráz Kristóf   
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 nemzetet képviselnek (magyar, román, 
rutén és ruszin). Így már megértettük, 
hogy férhet meg egy szekrényben a 300 
éves török, a francia és a halasi csipke. 
Örvendetes tény, hogy ezen a vidéken 
a román asszonyok még viseletben 
járnak, mely számunkra szokatlan szín-
világú, de nem marad el a miénktől. 
Máramarost elhagyva, délnek vettük az 
irányt, mely terület Érmellék. Itt a paraszti építkezés még léte-
ző emlékeit kerestük fel. Szalacson ezer lakosra 1100 pince jut! 
Tovább haladva, Gálospetriben egy középparaszti család házát 
és gazdag gyűjteményét néztük meg. Itt ugyanúgy, mint ná-
lunk a Fertő-partján, korábban sás és gyékény feldolgozásával 
foglalkoztak az emberek. Lápos terület lévén az alapanyagok 
adottak voltak. 
Utolsó állomásunk Érsemjén volt, ahol egy kedves, fiatal tanár-
nő megismertette velünk Fráter Lóránt, a „Nótáskapitány” 
életét, kinek híres alkotásai számunkra sem ismeretlenek 
(Fehér őszirózsa, Mit susog a fehér akác). Összefoglalva, na-
gyon szép és tartalmas kirándulás volt a miénk. 
Hímzőkörünk jelenleg a Karácsonyi Vásárra készül nagy meg-

lepetésekkel, illetve májusra szeretnénk egy rábaközi összeállí-

tást bemutatni. Üdvözlettel:  

Hímzőkör tagjai  

A Kövirózsa Kulturális Egyesület rovata 

 

Kedves Olvasóink!  
Idén, szeptemberben hímző-
körünk elindult felkutatni 
koltói testvértelepülésünk 
hímzésvilágát, s úgy gondol-
tuk, ha már odáig merészke-
dünk, felkeressük Máramarost 
és Érmelléket is.  

Kakasszóval ébredtünk, átszeltük az országot és Mezőkövesden 
álltunk meg barátnőnk, Tóth Anita Matyó-portáján. Úgy tervez-
zük, visszahívjuk őket februárban, amikor is termékeikből ki-
sebb vásárt rendezünk az ÖNO-ban. Tovább utazva átléptük a 
román határt és Nagykárolyban megnéztük a gyönyörűen felújí-
tott Károlyi-kastélyt. Ajánljuk ezt a programot minden keletre 
vágyónak, nagyszerű épület és igényesen berendezett múzeum 
működik benne! Tudnunk kell, hogy ezeken a területeken már 
csak szórványban él a magyarság. Nyelvüket megőrizték ugyan, 
de viseletükből már kivetkőztek és hímzéseik is alig- alig marad-
tak fenn. Azért néhány jellegzetes motívumot sikerült fellelni, 
ebben a koltói asszonyok voltak segítségünkre. Kiemelném Pipás 
Máriával való találkozásunkat, aki egy kicsinyke faluban, 
Tiszaveresmarton lakik, s házában csodás gyűjteménye veszi 
körül. Elámultunk a tárgyak sokaságán és sokszínűségén, mely a 
csipkéken és hímzéseken, a vörösréz edényekkel teleaggatott 
konyhán át egészen a festményekig terjedt. Itt oly mértékben 
keverednek a nemzetiségek, hogy Marika néni felmenői is négy  

Jubileumi Öregek Napja 2012. 
A Helyi Vöröskereszt Szervezetének a véradás szervezése mellett 

a második legfontosabb feladata az önkormányzat anyagi támogatá-
sával megvalósuló Öregek Napja rendezvény lebonyolítása, melyre 
immár 10. alkalommal, a mindenszentek utáni első vasárnap, 2012. 
november 11-én délután került sor. 

Ünnepségünkre - az idei őszi napokra annyira nem jellemző - 
verőfényes napsütésben érkeztek a település 65 év feletti lakói.  
E rendezvénnyel évről-évre az a célunk, hogy a hétköznapok gondja-
it feledve kikapcsolódhassanak, szórakozhassanak a munkában meg-
fáradt idősebb korosztály tagjai. 

A hagyományos ünnepi köszöntők után a „születésnapi tortát” a 
falu polgármestere adta át a jelenlévő legidősebb Hölgy és Úr vendé-
günknek. 

A jubileumra való tekintettel szerettünk volna nagy meglepetést 
okozni, ezért hívtuk meg Leblanc Győző és Tóth Éva előadóművé-
szeket. Ők 90 perces műsorukkal felejthetetlen élményben részesítet-
ték vendégeinket, akik együtt énekelték az ismert dalokat az elő-
adókkal, és hálájukat véget nem érő tapssal fejezték ki. 
Azért, hogy ez az élmény minél tovább élhessen a hallgatóságban, az 
előadás után dedikált CD és DVD vásárlására is lehetőség kínálko-
zott. 

Az alsó tagozatosok minden évben köszöntik az időseket, akik-
nek soraiban nem egy kisdiáknak a nagymamája vagy nagypapája is 
helyet foglalt. Az idén verseket mondtak és egy tanulságos jelenettel 
örvendeztették meg az ünnepelteket. 

A jelenlévőket marhapörkölttel és gesztenyés palacsintával  

vendégeltük meg, 
majd a délután hátra-
lévő részében italok-
kal, valamint a Helyi 
Vöröskereszt aktív 
tagjainak felajánlásá-
val készült sütemé-
nyekkel kényeztettük.  
A délután másik nagyon várt eseménye idén is a tombola volt. 
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a községben tevékenykedő vál-
lalkozóknak, akik ismét elhalmozták rendezvényünket szebbnél 
szebb ajándékokkal, így a 108 vendégből senki sem távozott üres 
kézzel. Jó volt látni az arcokon azt az örömet, amit a legkisebb nye-
remény is okozni tudott. 
Nem maradhatott el a hagyományos mulatozás sem, melyet visszaté-
rő vendégünk, Rugli Béla zenész harmonikával és szintetizátorral 
biztosított. A fiatalabbak még táncra is perdültek, de a közös nótá-
zásba mindenki bekapcsolódott. 
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a Jegyzőnő-
nek, és a Helyi Vöröskereszt aktív tagjainak fáradtságot nem ismerő 
segítségét. 
Minden fáradságot megért, amikor láthattuk az idősek arcán a meg-
elégedettséget és az örömet, s mi szervezők is nagy szeretettel fogad-
tuk a sok-sok köszönetet. 

Kovács Lászlóné 
Vöröskereszt titkára  

 koltói halottas terítő  

 

Károlyi-kastély 
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Osztálytalálkozó 
A Sopronkövesdi Általános Iskola 1962-ben végzett diákjai 50 éves talál-

kozóra gyűltek össze szeptember 29-én. 

Ismerkedésül néhány szó a mi kis osztályunkról 
Mi, késői 1947-esek és 1948-asok még beleszülettünk a nagy-

nagy szocializmusba. Az akkori kornak megfelelően általában 
mindenki még az un. otthonszüléssel jött a világra. Belecsöppen-
tünk a generációs házakban élő családokba, ahol volt alkalmunk 
megtanulni a nagyszülők tiszteletét 
még akkor is, amikor már Ők nem 
igazán tudtak részt venni tevékenyen 
a család fenntartásáért folyó küszkö-
désben. A mi gyermekkorunkban még 
nem volt elterjedve a gépesített háztar-
tás, rádió, tv, gépkocsi stb. De volt esti 
mese és esti ima. A családi gazdaságok 
tehenekkel, ökrökkel, lovakkal vagy 
azok nélkül próbáltak boldogulni. De 
voltak értelmes- értékes emberi kap-
csolatok, közösségek, melyek a nehéz körülményeket is feledtetni 
próbálták.  

Volt négy évszak külön-külön a maga szépségével, melyet a 
nagycsaládokban felnövő gyermekek az egymásról lemaradó 
ruházatban éltek meg.  

Volt gyermekkor, melyet a játék mellett előbb a család közvet-
len környezetében, majd kinn az erdőn - mezőn történő segítés-
sel éltünk meg. Megismerhettük a talaj előkészítés, magvetés, 
aratás, cséplés, tárolás körülményeit, kapás és takarmánynövé-
nyek gondozását, házi-kertek zöldségféléinek és a vadon is meg-
termő dolgok hasznosíthatóságát.  

Eljött az idő és a mai óvodához hasonló megőrzőbe jártunk, 
ahol még a padlón aludtunk. 

Következett az iskola, ahol közös osztályban kezdtünk ismer-
kedni hitélettel a betűvetéssel, olvasással, számolással és a többi 
fontos tantárggyal és a közösségi élet rejtelmeivel. 

Derdák János plébános atyáskodó karjai között, intő szavak, 
dorgáló megjegyzések, pajeszhúzást követő jól irányzott nyakle-
vesek kíséretében megismerkedtünk a hittan kötelező elemeivel 
és a keresztény közösségek alapkövetelményeivel. Később elsőál-
dozók, bérmálkozók lettünk, szüleink, keresztszüleink, hozzátar-
tozóink és a lakóközösség hozzásegített bennünk, hogy megis-
merjük és gyakoroljuk a keresztény hitet, életet. 

Hálás szívvel gondolunk az iskola akkori igazgatójára, Rupf  

 Lászlóra, az alsó-tagozat tanítónőire, Szalay Máriára, Kneif Józsefné-
re, Michtics Annára és Gömböcz Lászlónéra. Nem különben a felsős 
osztályfőnökökre, Morocz Istvánra, Payrits Máriára és Török István-
ra, aki egyúttal az iskola igazgatója is lett. Rajtuk kívül Benedek 
Józsefre, Török Istvánnéra, Kneif Józsefre és Szigetvári Sándorra.  

Ők azok, akik a hívatásukon túl is tanítottak, neveltek és fegyel-
meztek bennünk. Volt, akinek a szigora, van ebéd
-nincs ebéd elmélete, kisebb-nagyobb pofonja, a 
fej, táblával történő érintésének sűrűsége, erőssége 
vagy a térképmutató pálca fakopáncsot megszé-
gyenítő fejre mért csapásainak sokasága segítette a 
tudnivalók fejbe vándorlását. Voltunk kisdobosok, 
úttörők, KISZ-tagok, de ez nem ártott meg senki-
nek.  
Az idő haladt előre. Majd minden családnál lett 
rádió, később tv. Vége lett a magángazdaságok-
nak, megalakult a termelő szövetkezet, gépesítet-
ték a mezőgazdaságot, megjelentek a faluban az 

első személygépkocsik, mi pedig sikeresen befejeztük az iskolai ta-
nulmányainkat és indultunk a nagybetűs életbe. 

És tessék hova értünk? Ez egy másik történet… 

Osztálynévsor: Sopronkövesd, 1962. VIII. osztály 
 

1 Bolter László 13 Inczédi Zsuzsanna 25 Pete István 

2 Czetin János 14 Ivancsics Anna 26 Pócza Gyöngyi 

3 Deák László 15 Keresztes Mária 27 Prajczer Miklós 

4 Finta Árpád 16 Kiss Péter 28 Rácz Ilona 

5 Frank Gyula 17 Maráz Erzsébet 29 Siver Mária 

6 Göndöcs Zsuzsanna 18 Maráz Imre 30 Szabó István 

7 Horváth Ernő 19 Németh Magdolna 31 Tóth György 

8 Horváth Magdolna 20 Németh Teréz 32 Udvardi Antal 

9 Horváth Pálla Anna 21 Oláh Éva 33 Varga László 

10 Horváth Rozália 22 Oláh Margit 34 Vessző László 

11 Horváth Zoltán 23 Pálla Gyula   

12 Hujber Tibor 24 Papp Zoltán   

Az összefoglalást Tóth György osztotta meg velünk:. 

Adventi kívánság 
   Régi adventek: eszembe jut, hogy odakinn engesztelhetetlenül esik a hó, járja 

téli táncát a természet. Idebent meleg van. Nézem a templom tornyát, hogyan ölt percről percre vastagabb fehér süveget, hogyan bújik a 
falu a fehér takaró alá.  
 A didergő házak között csend lapul. Az utcát senki sem járja. A kémények füstölnek csupán, az ablakok függönyei mögül apró fénysuga-
rak szűrődnek át. Az ember örül, hogy bent van. 
  Az élet pedig kint van. A mai életünk. A néha szenvtelen, rideg, az érzelmektől mentes, a fogvacogtatóan könyörtelen, ahol egymással is 
meg kell küzdeni, ahol semmit sem adnak ingyen. A mai könyörtelen életünk ott van az őszintétlen kézfogásokban, a megmerevedett 
álláspontokban. Elszégyenli magát a természet, azért bújik fehér köntös alá.  
  Már december elején harsognak a csengők, nincs üzlet karácsonyi ének nélkül, a reklámok angyalkákkal operálnak … Így várakozik a 
világ… Vajon bennünk meg tud születni az ünnep? Ha lélekben nem készülünk, akkor aligha.  
  Advent van. Az eljövetel, a várakozás időszaka. Az ember ilyenkor igyekszik megtisztulni; hogy képes legyen őszinte szívvel magába 
fogadni a szeretet ünnepét. 
  Idebent meleg van. A kályhában fáradhatatlanul járja tüzes táncát a remény lángja. Talán mindenhol van egy kis parázs, ami fe lmelegíti 
a szíveket, s felolvasztja az éltünkön elhatalmasodó érzéketlenséget. Talán magunkhoz térünk, s nem kötnek béklyóba a minden józan 
értelmet elfojtó jeges indulatok. 
  Így legyen. Hozza el számunkra ezt az idei advent.  

Karácsony előtti gondolatok (2. rész) 

Összeállította: Szőke Katalin  
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2012. évi adatai 
 
Az élet legszebb pillanatai közé tartozik, amikor 

kisbaba érkezik a családba. Mikor a hosszú várako-

zás után végre karunkban tarthatjuk gyermekün-

ket, az egész világ új értelmet nyer számunkra. 

Minden család nagy izgalommal készül a kis csa-

ládtag fogadására, aki megszépíti majd a minden-

napokat. 

 
Idén ők érkeztek családjukba: 

Raffai Botond Barnabás  2012.04.27. 

Zoltay Zalán   2012.05.14. 
Galavics Márton   2012.05.13. 

Horváth Karina   2012.07.06. 

Dávid Luca   2012.07.08. 

Kiss Olivér   2012.08.20. 
Vass Lili    2012.09.09. 

Vass Réka   2012.09.09. 
Dani Angéla   2012.10.14. 

Csigó Rozina   2012.11.28. 
Szülőnek lenni nem könnyű, de annál szebb fel-

adat. Lesz megannyi aggódással töltött perc, de 

sokkal több lesz az örömteli pillanat, amit szeretet-

ben tölthetünk. A szülők legfontosabb feladata, 

otthont szeretettel töltsék meg. Kívánom mindenkinek a békeséggel, szere-

tettel teli otthont, ahol gyermeküket egészségben felnevelhetik, és támogatni 

tudják őket. A szülői segítség a legfontosabb támpillér az önálló életben. 

Fájdalmas dolog elengedni gyermekünk kezét és hagyni, 

hogy saját útját járja, de nagy büszkeség is látni sikereit.  

A házasságkötés egy gyönyörű ünnep az önálló élet útján.  

Ebben az évben házasságot kötöttek anyakönyvi hivatalunkban: 

Boltos Gyöngyvér Katalin & Horváth István Szabolcs  2012.05.26. 

Deák Nikoletta & Derdák László    2012.06.02. 
Kun Zsuzsanna & Nagy Tamás    2012.08.11. 

Molnár Ildikó & Csigó Imre    2012.09.22. 
Az ünneplésnek hamar vége lesz és a szürke hétköznapoké lesz a főszerep. 

Munkával, sietséggel teli életünk olyan hamar elröppen, hogy sokszor észre 

sem vesszük az idő múlását. A sors nem mindig tartogatja ugyanazt a hosz-

szú életet mindenkinek. Van, akitől egy szép hosszú élet után, de sajnos van, 

akitől fájdalmasan hamar kell búcsút vennünk. 

Szeretteinket búcsúztattuk a sopronkövesdi temetőben: 

Konkoly Ottó, Gönczi Imréné, Gráczol Kálmán, Deák Lászlóné, Horváth 

Jenőné, Iváncsics Kálmán, Maráz Miklós, Gróf Jenőné, Torma 

István, Kiss Kálmán Mihály, Lovranics Gyuláné, Nagy László, 

Gőgös Józsefné, Gőgös József Csaba, Rákóczi Antalné, Vass 

Lili, Vass Réka, Gráczol Kálmánné, Inczédi László, Pálla Jó-

zsef, Németh Jenő 

 

Kovács Lászlóné 
anyakönyvvezető  

Mozgásban a falu 
Közeledve az év végéhez, az utolsó 
számban pár sorban összegezném az 
évet, s tartozom még a „Lombhullató 
túra” részletes beszámolójával is.  

Mint túráinkon általában, ismét 
gyönyörű időt fogtunk ki október 23-án, az őszi túra napján. 
Lehet, hogy az időjárásnak, de titkon abban bízom, hogy az álta-
lam kezdeményezett „túramozgalomnak” köszönhető a meglepő-
en magas létszám. 83 fős csapattal vágtunk neki a kb. 13 km 
hosszú távnak. A résztvevők láthatták, amint menet közben osz-
lopokat számoztunk, jelöltünk meg. Nagyon büszke vagyok erre 
az útvonalra, hiszen terveim megvalósításában ez az első nagy 
lépés, vagyis ez az útvonal lesz az első, mely bekerül az országo-
san jelzett túraútvonalak közé. Megjelenik majd az országos tér-
képeken és helyi térképet is kiadunk - tehát lassan-lassan beérik 
fáradozásunk gyümölcse. De erről bővebben a megfelelő időben 
fogok írni.  

„Lombhullató túránkra” nagyon jó hangulatban indultunk el, 
bár kicsit ködös időben. A „Pásztor-képnél” már ragyogóan sü-
tött a nap. A résztvevők körében minden korosztály képviseltette 
magát, de kiváltképp örültem a sok gyereknek, akik hősiesen 
végiggyalogolták a távot.  

Sőt, Kasza Katikát kinevezhetjük a „szarvasokkal táncoló kislány-
nak”! Egy véletlen folytán bekerült egy száguldó szarvastehén 
csorda kellős közepébe, majd elvonulásuk után büszkén mesélt 
kalandjáról. A túrát a horgásztónál fejeztük be, ahol a Bors bizto-
sított büfét és tüzet, melynél mindenki megsütögethette a kis 
szalonnáját. 
Gondolom, minden részvevő kellemesen elfáradt, és mosolyogva 
nyugtázta egy újabb élmény dús, vidám nap elteltét.  
Egy-két mondatban a 2012-es év összegzése: Túráink egyre nép-
szerűbbek, s nem csupán a kövesdiek körében. Folyamatosan 
növekszik az igény az ilyen megmozdulásokra, tehát van értelme 
mindennek, amit teszek, teszünk. Ezt mindenkinek köszönöm! 
A jövő évi terveket a következő számban ismertetem. 
Bízva abban, hogy minél nagyobb létszámban találkozunk a 

„Holdfény túrán” addig is 
kívánok mindenkinek sze-
retetteljes karácsonyt és 
egészségben, jókedvben 
gazdag Boldog Új Eszten-
dőt! 

Kottrik Zoltán 
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„Sopronkövesd megér egy próbát.” 

 Kövesd válaszol 
Mi a véleménye az először megrendezett Vidám adventi forgatag című 

rendezvényről?  

8

Deák Zsoltné: A rendezvény nagyon 
színvonalas. Számomra külön öröm, 
hogy egyéni árusítók is vannak, s 
nem csak az óvoda és az iskola szülői 
munkaközössége vállalt feladatokat. 
Jó látni, hogy az esemény advent első 
vasárnapján megmozgatja a falu apra-
ja-nagyját, sőt, azt tapasztaltam, hogy 
van, aki itt veszi meg a karácsonyi 
ajándékokat. Remélem, ebből a ren-
dezvényből is egy szép hagyomány 
fog kialakulni.  

Raffai Gé-
za: Na-
gyon örü-
lök, hogy 
egy új 
h a g y o -
mány van 
kibontako-
zóban! A 
szervezők 
ismét bebizonyították, hogy kitartó 
munkával, odafigyeléssel és jó ötletek-
kel sok embert meg lehet mozgatni a 
jó cél érdekében. A karácsonyi készü-
lődésben elismeréssel nyugtázom, 
hogy mennyi saját kezűleg készített 
ajándékötlet van. Várjuk a folytatást! 

Péterné Béli 
R i t a :  A 
„Vidám ad-
venti forga-
tag” ötleté-
nek magva 
egy Falumi-
k u l á s -
rendezvény 
tervéből ered, 
melyet Móni óvó nénivel közösen talál-
tunk ki. Ez az elképzelés kissé elcsé-
peltnek tűnt, így aztán arra gondol-
tunk, hogy inkább adventi programot 
kellene szervezni, mely a karácsonyvá-
rást erősíti az emberekben. Később a 
gyertyagyújtás gondolata is felmerült, 
majd összegezve a számos elgondolást, 
kialakult ez a mai rendezvény, s szerve-
zés közben kiegészült a műsor és a 
vásár részleteivel. Sok-sok munka van 
az esemény mögött, de a szervezésben 
számos segítőre találtunk: nagyon so-
kat segített Vargáné Bánfi Tünde, s a 
rendezvény rengeteg szülőt megmozga-
tott az óvodából is, valamint az önkor-
mányzat szintén támogatta törekvésün-
ket. A teát és az innivalót felajánlásból 
kaptuk.  

Karácsonyi sütemény 

Végy egy kiló meleg szeretet, 
Szitáld a türelem szitáján, 

Nehogy pletykamag kerüljön bele. 

Adj hozzá egy liter bátorságot, 
Három deci szorgalmat, 

Egy deci jóságot, 
Gyúrd össze egy tojásnyi kedvességgel, 

És takard le tiszta jókedvvel. 

Ha megkelt, 
Süsd meg a kitartás tüzénél, 

Szórd meg asszonyi kacagással, 
És tegyél rá pár csepp nyugodt megfontolást. 

Vágd annyi darabra, 
Hogy eggyel mindig több legyen 

Mint, ahányan az asztalt köszörüli, 
Hiszen mindig akad valaki, 

Aki még rászorul. 

Kívánom, hogy ebből a süteményből 
Neked is jusson, 

S így boldog lesz a karácsonyod! 

  Összeállította: Szőke Katalin  

Karácsony előtti gondolatok (3. rész) 

Hyundai típusú, 72 cm-es hagyományos 
képcsöves, hibátlan, színes televízió eladó. 
Irányár: 15.000 Ft 

Érd.: 0620/3381-340 

Kövesdi APRÓ 

Maráz Kristóf   


