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Kedves Olvasó!
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Végére járunk az évnek és lelkeinben örömtüzek
égnek! Elégedetten nyugtázzuk, hogy remek szerkesztői gárdánk van, akik lelkesen írják Önöknek
a lapot és együtt örülhetünk az első születésnapunknak. Ezzel az újsággal tovább bővülhet a
faluközösség belső kincse. Sokaknak szorgalmas
munkája van ennek hátterében és elmondhatjuk,
hogy nagyszerű érzés ebben az optimista közösségben élni.
Mint tudják, változások álltak be a szerkesztői
életben. Gróf Judit ránk bízta „kiskorú gyermekét”, az Agghegyalja Mozaikot, és mi igyekszük jó
pótszülőkké válni! Köszönet illeti meg Szerkesztő
Társainkat a bizalomért és a további értékes munkáért. Megalakulásunkkor Judit egy remek példát
hozott fel a csapatmunkára: a vadludak repülési
módját, miszerint az első lúdnak van a legnehezebb dolga, de a mögötte lévők hangos gágogással
biztatják. Egy idő múlva helyet cserélnek, hogy
fáradt társaik pihenhessenek kissé. A biztatás
viszont nem marad abba! Köszönjük, öröm Velük
„repülni”! Itt hívnánk fel a figyelmet arra, hogy
szívesen fogadjuk azok jelentkezését, akik örömmel lennének az Agghegyalja Mozaik

alkalmi szerkesztői, hogy írásaikkal,

beszámolóikkal színesítsék lapunkat.
Tartalmasan színes az év végi lapszám. Sajnálattal vettük, hogy lapzártánkig az Egyházi rovatba
nem érkezett cikk, de azért Olvasóink kedvükre
válogathatnak.
Karácsonyi programajánlónk is értékes szórakozási lehetőséget kínál,
többek között templomi koncerteket, amelyekben az orgona mellett megszólal a hárfa, a gitár
és vendégeik kíséretében a Félnótások, ezzel is
emelve az ünnep fényét és hangulatát.
Ezúttal Ünnepi Plusszal is készültünk: Kovács
Kálmán András, falunk szülöttje egy csodás karácsonyi történettel örvendeztet meg bennünket,
amely nem csak a gyermekek szívét melengeti
majd.
Keressék programjainkat és élvezzék a várakozást!
Nagyon szép és szeretetteli adventet, békés, boldog ünnepeket és örömteli új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!
Szerkesztőségünk nevében:
Iváncsicsné Horváth Krisztina és Vargáné Bánfi Tünde

Kányádi Sándor: Mi lennék? (részlet)
„Ősszel almafa lennék,
Ilyenkor télen aztán
piros almákat termő,
gyertyán vagy fenyő lennék,
nem is csak egyetlen fa,
hogy aki fázik,
hanem almafa-erdő.
égő tüzemnél melegedjék!”

Önkormányzati hírek
Próbálom az elmúlt két hónap történéseit egy képzeletbeli
mérlegre helyezni, a pozitív hírek irányába billenünk, de
akad dolog a másik serpenyőben is bőven. A rossz híreket
jóval igyekszem ellensúlyozni, valamint egy-egy hírt megvizsgálok jó és rossz oldalról is, hiszen fő az optimizmus.
Kezdjünk bele!
Elmúlt egy éves szívünk csücske, az Agghegyalja Mozaik.
Köszönjük olvasóink érdeklődését, segítségét, bíztatását.
Köszönet a szerkesztőknek, akik önzetlenül, idejükből
szakítva szorgoskodnak a faluújságunk létrehozásán. Főszerkesztőnktől, az újság megálmodójától, Gróf Judittól
búcsúznunk kellet, hiszen munkája egy időre külföldre
szólítja. Várunk vissza Judit és várjuk az élménybeszámolóidat! Hálásak vagyunk, hogy megvalósítottad egyik álmodat és újságot olvashatunk Kövesden!

Az új főszerkesztőknek sok örömet és kitartást kívánok az olvasók
nevében is! Újságunk nyomdája jelezte, hogy jövőre drágul az élet és a
nyomdaköltségek is, de a képviselő testület számára nem volt kérdés a
további finanszírozás, hiszen sokakhoz csak így jutnak el a falu hírei.
Megnyílt a „lelakatolt” vízügyi kassza, lekaszálták a patakpartot. Így a
Füles patakunk (térképeken Kardos-ér) szebb küllemmel kanyarog a
falu mellett, és árvízvédelemi szempontból is megnyugtató a gondozottsága. A többség még talán emlékszik, hogy ez a picike patak is
mekkora árvizet tudott okozni. Néhány nap felfordulást, úgy hiszem
megért a falunak, hogy megújulhattak az Iskola utca és a Kossuth
Lajos utca útjai. Igaz, hogy csak csíkokban tudták a felújítást elvégezni,
de legalább ennyi pénz jutott erre az útszakaszra, és sokak bosszúsága
ért véget egy időre. Sok telefont kaptunk ezen utcák útjainak állapota
miatt, de mindkét útnak a fenntartója a közútkezelő, azaz az állam.
Ugyancsak az Iskola utca és a templomsarok problémáját rendezzük
azzal, hogy biciklisek számára veszélyes betonozott sarkot levágjuk,
ahogy tapasztaltam már a munkák megkezdésekor is, sokak örömére.
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A kutyafáját! Mondogattam magamban mostanában többször. Az
elmúlt számban még örömmel közöltem: sikerül a kutyaproblémákra megoldást találnunk. A képviselő testület pénzt szavazott
meg a gyepmesteri szolgáltatás igénybe vételére és már készültünk
a szerződés aláírására, amikor is kiderült, mégsem kíván a soproni
illetékes vidékiekkel szerződni. Körbetelefonáltam a környék településeit, de sehol nincs szabályos és megnyugtató megoldása a
kutyahelyzetnek. Így javaslatot tettem a környék településeit összefogó Sopron-Fertőd Kistérségi Társulásnak, foglalkozzunk a problémával, próbáljunk közös megoldást találni, hiszen egy-egy falu
nem bír fenntartani egy sintértelepet, azaz gyepmesteri szolgálatot.
Látogatást tettek önkormányzatunknál a homokluk rekultivációját
végző kivitelezők. Sajnos az őszi kezdésből csak tavaszi lesz. Addig
is tűrnünk kell a sok ismeretlen guberálót. Azt viszont úgy érzem
nem szabad tűrnünk, hogy néhány helyben lakó úgy gondolja, ha
valamit kivisz, leönti a bejárat elé, mert utána oda önti a következő
is. Lehet azt mondani, hogy biztosan az idegenek, de nem hiszem,
hogy valaki a szomszéd faluból idáig szállítja a kitépett paprika
töveket, és talicskával, kullóval sem sokan indulnak el egy másik
faluból. Aztán ha a guberáló nem talál elegendő kincset, vasat,
akkor úgy tesz, mint az, aki „bánatában” a homokluk melletti
Szentháromság szobor kovácsoltvas kerítésének ajtajait is leakasztotta rosszvasnak. Egy hét múlva jöttek volna a többiért is, szerencsére a túráról hazaérkezők megzavarták őket. Így továbbra is kérem, ne tűrjük, ne segítsük falunkban a házalókat és hasonló jó
szándékú embereket! Ha már a túránál tartunk, nagyon jól sikerült
a 3. „Lombhullás” gyalogtúránk, melyen közel hatvan fő vett részt.
Többen voltak Sopronból, sőt újsághír alapján jöttek még Mosonmagyaróvárról is! Zánkai vendégünk Takács Ferenc a gyógynövény
ismeretével és közvetlenségével, a jó szándékú felajánlók pedig egy
tál étellel varázsolták el a résztvevőket útban a Pásztor-kép felé. Ne
feledjék, december 17-én „Holdfény-túra”! A túra hétvégéjén
egyébként programdömping volt a faluban. Köszönet az iskola
tanulóinak és felkészítőjüknek a megható és különleges ’56-os megemlékezésért. Köszönet védőnőnknek és minden segítőnek az
egészségnapért. Nagy volt az érdeklődés, sajnos a színdarabra már
elfogyott a lelkesedés. A másnapi sport és egészségnap is számos
lehetőséget kínált az érdeklődőknek. Remélhetőleg az újság megjelenésekor már benyújtottuk újabb pályázatainkat: játszótérre, biciklis pihenőparkra, helyi piacra. Sajnos a pályázatok benyújtásának
határidejét folyamatosan tologatják egyre távolabb, gondolom a
pénz, illetve annak hiánya miatt. Újabb fásítás! Ahogy ígértem a
képviselő testülettel együtt: zöldebbé, ápoltabbá változtatjuk a falut.
A tavaszi fásítás tapasztalataiból, a sok öntözésből okultunk: biztosabb az őszi faültetés. További kopárabb utcarészeket szeretnénk
szebbé, egységesebbé tenni. Amikor e sorokat pötyögöm, még csak
a lyukak vannak kiásva, várjuk a megrendelt csemetéket. Már most
jelzem, hogy tavasszal egy virágosítási kampányt tervezünk. Célunk, hogy utcáink, a házak eleje virágosabbá váljanak mind az itt
lakók, mind az átutazók örömére. Számítok Önökre! Folyamatban
van Sopronkövesd Településrendezési Tervének módosítása. Ezt
nagyüzemeink (Autoliv, Troges) bővítése, valamint a Lajos majorban megvalósuló lovas panzió indokolja. Örömmel állunk e feladat
előtt, hiszen e fejlesztésekkel településünk is gazdagodik és ismertebbé válik. Korábban automatikusan az iparűzési adó bővülését is

említettem volna, de még bizonytalan a kormányzati szándék, mekkora részt tarthatnak meg az önkormányzatok a
helyben befolyt iparűzési adóból… Nyáron, és most ősszel
is bejárást tartottunk a képviselőkkel a faluban, és a kertek
alján. A rendezetlen porták gazdái felszólítást kapnak, hogy
kaszálják le területüket.
A karácsonyi vásáron és talán már korábban is tudjuk árusítani önköltségi kb. 400,- Ft körüli áron a kövesdi
falunaptárat kövesdi tájak és események fotóival. Élelmiszersegélyt osztottunk a rászorulóknak október végén. Az Európai Unió által finanszírozott EU Élelmiszersegély Programot
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal szervezi. Az
országos program keretében az EU-s forrásból előállított
élelmiszereket az MVH a vele - nyertes pályázat alapján szerződött segélyszervezetek, sopronkövesd esetében a Katolikus Karitász közreműködésével juttatja el a rászorulók
részére. Köszönet a Széchenyi körúti mini játszótér újabb
játékáért a felajánlónak. Gratulálunk a kistérségi duatlonon
szereplő kövesdi tanulóknak az elért egyéni és a csoporteredményekért. Egyre többen keresik falunkban az eladó
házakat. Amennyiben szeretné, ha az önéről is tájékoztatnánk az érdeklődőt, kérjük, a hivatalban jelezze! Az újság
megjelenésekor már megkezdődnek a Kövesdi karácsony
2011. programjai. Szeretettel invitálom Önöket, valamint
áldott karácsonyt és boldog újesztendőt kívánok mindnyájuknak.

Fülöp Zoltán polgármester

A falu jegyzőjének tollából
A Képviselő-testület az elmúlt időszakban az alábbi határozatokat hozta és rendeleteket alkotta:
A szeptemberi ülésén a testület elfogadta az I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Tárgyalt a lejárt tartozásokról, beiskolázási segélyt állapított
meg a közép és felsőfokú oktatásban részesülők számára.
Egyesületi támogatásokat állapított meg, és határozatot
hozott az Agghegyi út tulajdonjogának rendezésére.
Csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához.
Módosította a költségvetéséről szóló, valamint a helyi szociális ellátásokról szóló rendeletét.
Az októberi ülésen eddig házszámmal nem rendelkező ingatlanok házszámnak meghatározásán túl szociális szolgáltatásra való igény felmérés elvégzését rendelte el a testület.
Döntött a Képviselő-testület a LEADER pályázatokhoz a
biztosítandó önrészekről.
Az évenkénti közmeghallgatást november 15-re írta ki.
Az elfogadott rendeletek és hozott határozatok teljes szövege a www.sopronkovesd.hu honlapon olvasható.
A 2011. évi népszámlálás települési adatai:
A számlálóbiztosok által felkeresett
címek száma:
522 db
Kitöltött lakáskérdőívek száma:
424 db
Összeírt személyek száma:
1.059 fő

Antal Istvánné

Sopronkövesdi Családi Napközi és Baba-mama klub
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Kedves Olvasó!
Az elmúlt időszak sok változást hozott a Sopronkövesdi Családi Napközi életébe. Vera néni (jómagam) távolléte
miatt a gyermekek először Kati nénivel, majd Adri nénivel töltötték napjaikat. Az akadályokat szerencsére mindenki jól vette. Ma már ismét Vera néni fogadja reggelente a „bölcsiseket” még egy rövid ideig. Létszámunk is
bővült: egy elsősorban németül beszélő kislány próbálja kedvességével megnyerni magának a fiúkat.
A november-decemberi időszak bővelkedik programokban, ün- Az idei évben december 6-án várjuk - hosszabb kihagyás
nepnapokban, amiken a családi napközisek is igyekeznek részt
után - a 3 év alatti gyermekeket és szüleiket a Baba-mama
venni. Első novemberi
klubbal közös Mikulás napi készülődésre. Ezen az alkalünnepünk Szent Márton
mon énekelünk, barkácsolunk, mesélünk, de a Mikulás
ünnepe volt. Lámpásokat
„maga” nem jelenik meg, mert úgy gondoljuk, hogy ilyen
készítettünk, süteményt
kicsi gyerekekben esetleg félelmet kelthet, és számukra a
sütöttünk, énekeltünk. A
készülődés, az ajándék sokkal fontosabb, mint maga a
süteményét mindenki
személy.
megfelezte egyik társával,
Karácsonnyal kapcsolatosan is hasonló a véleményünk.
ezzel is emlékezve arra,
A 2-3 év közötti gyermek az, aki életében először emlékhogy Márton is megfelezszik a karácsonyi történésekre. Szeretnénk, ha a család és
te köpenyét egy koldussal.
a szeretet legfontosabb ünnepét elsőként otthon élhetnék
A lámpásainkkal mi csak a csoportunkban tettünk egy kis sétát. át, és a januári találkozás alkalmával a családi napköziben
Ádvent talán a legszebb, leghosszabb időszak az évben. Ilyenkor is ünnepelünk.
mindenki igyekszik a lakását, lelkét felkészíteni karácsonyra. A
Végezetül hadd kívánjak mindenikek áldott, békés karácsaládi napköziben is meggyújtjuk ilyenkor a gyertyákat az ádcsonyt és boldog új esztendőt!
venti koszorún, és készülünk folyamatosan karácsonyra, énekkel,
Raffainé Bíró Veronika
mondókával, apró barkácsolásokkal.
"Karácsonyi ajándékötleteim: az ellenségednek megbocsátás, az ellenfelednek türelem, a barátodnak szeretet, a partnerednek
szívesség; mindenkinek jóindulat, minden gyermeknek egy jó példa, és végül magadnak tisztelet".
(Oren Arnold)

Óvodai élet

Változatos programokkal
a lombhullás idején
A meleg, izgalmas nyár után még tartalmasabb ősz köszöntött
be óvodánkba. Szülői támogatással részt vehettünk az agg-hegyi
szőlőben egy igazi szüreten. Maráz Matyi és Maráz Botond szüleinek segítségével zamatos szőlőt szedtünk, préseltünk, kóstolhattunk mézédes mustot, pöfögő kistraktorral robogtunk a hegyaljában. Délben, miután a munkát elvégeztük, Horváth Berti apukája lovas hintóval szállította vissza az oviba a fáradt kis gazdákat.
Köszönjük a segítséget, nagyon szép élményt szereztek vele!
Októberben a Fertőszentmiklósi
iskolában úszás tanfolyamra jelentkeztünk, 20 lelkes ovissal, akik 4
héten át ismerkedtek a vízzel és az
úszás alapjaival. A kis delfinek szép
oklevelet szereztek a sikeres tanfolyam végén. Reméljük ez a kezdeményezésünk tavasszal folytatódhat.
Idén, immár a második alkalommal a két csoport közösen rendezte meg a Márton napot. A délelőttünket sütéssel-főzéssel
kezdtük: almát szeleteltünk, körtét aszaltunk, sütőtököt sütöttünk, libás formájúra szaggattuk a túrós sütit, majd díszítettük
mazsolával, végül az ügyes konyhás nénik aranybarnára sütötték
a finomságokat.

A tízórai előtt Hápi kacsa zenéjére megtornáztattuk a pocakunkat. Ezután barkácsolás
következett, libákat díszítettünk sárgaborsóval, puffasztott
rizzsel, ragasztottunk mazsolával, napraforgómaggal. A kész
libuskákat mindenki délután hazavezethette. A diafilmvetítés
közben egy vidám liba buliban vettünk részt, majd dalra fakadva mi is megtáncoltattuk egymást, a sokféle libás daltól
hangos volt az óvoda. A nap nagyon változatos programokkal
és jó hangulatban telt, örültünk egymásnak.
Másnap reggel a lövői vásárba indultunk. Előtte nap nagyon
izgultunk, hogy kellemes idő köszöntsön ránk. Szerencsére
szép időben indulhattunk útnak, nagyon jó volt így utazni,
többen most ültek először vonaton. A három perces kaland
után már meg is érkeztünk Lövőre, 25 perc kényelmes séta
után pedig már a vásári forgatagban találtuk magunkat, ahol a
lövői ovisokkal is összeismerkedtünk. A gyerekek élvezték a
nyüzsgést és izgatottan várták a vásárfiát, a jól megérdemelt
zselés csoki golyókat, és a kakasos nyalókát. A hazafelé úton a
kövesdi lurkók énekétől zengett a lövői főutca. A vonat érkezéséig még maradt idő egy kis körjátékozásra, páros táncra az
állomás közelében. Egy kisgyerek így fogalmazott: „.. tegnap
este erről álmodtam!” Reméljük a jövőben is sikerül sok-sok
álmot megvalósítanunk.

Óvó nénik
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Vendégünk volt a Sopron Trió

Az együttes 2010-ben alakult, célkitűzései közé tartozik Sopron és környéke kulturális életének
színesítése. Hangversenyeiken vonós hangszereken és zongorán játszanak. Harmadik alkalommal –
november 6-án - zenélt nekünk a klasszikus zenét játszó Sopron Trió. Dárdai Árpád zongorán,
Pálfi Krisztina hegedűn és Révész József csellón játszik. Trióban külföldön még nem szerepeltek, de
Magyarországon már 200 koncertet adtak. Másfél éve játszanak együtt. Koncertjeik mindig valamilyen téma köré szerveződnek: volt már adventi és tavaszi koncertjük iskolánkban. Mostani műsorukkal pedig egy képzeletbeli utazásra vittek bennünket a természetbe.
- Hol tanultak?
- Mindhárman zeneakadémiát végeztünk, én még Pécsett is tanultam – válaszolta Dárdai Árpád.
- Hogyan ismerték meg egymást?
- Természetesen a zenén keresztül ismerkedtünk meg.
- Hol laknak?
- Árpád Sopronban, mi Krisztinával Fertőszéplakon. Mi házasok vagyunk és kisgyerekünk is van. Ezért is szeretünk
különösen gyerekeknek játszani. Árpádnak is vannak gyermekei, unokái, így különösen jó érzés, ha iskolába, óvodába jöhetünk. A zene megszerettetését egyébként is minél korábban kell elkezdeni.
- Mit kell tudnunk a hangszereikről?
- A hangszerkészítés aranykora az 1700-1750-es években volt. Krisztina hegedűje 1903-ban, az én csellóm pedig 1859ben készült. A csellót már restaurálták, de a hegedűt még nem. A vonós hangszerek között nem ritka a több száz
éves hangszer sem – válaszolta Révész József.
- Nehéz begyakorolni egy dalt?
- Igen, hetekbe, hónapokba is telhet. Mint mindenhez, a zenéhez is kitartó munka, sok-sok gyakorlás szükséges –
válaszolta Pálfi Krisztina.
- Miért a klasszikus zenét választották?
- Mert ez az alapja minden zenének.
- Mi volt a kedvenc tantárgyuk?
- Az ének természetesen- válaszolják egyszerre. Krisztina szerette a magyart, József pedig a földrajzot és a biológiát.
- Jó gyerekek voltak?
- Én nagyon eleven – válaszolja Dárdai Árpád.
- Én biztosan jó voltam, legalábbis nem emlékszem, hogy rosszalkodtam volna – válaszolja Krisztina.
- Egyébként is a zene fegyelemre nevel. Mi már 6-8 éves korunkban zenekarban játszottunk, rengeteget gyakoroltunk,
amikor a velünk egyidős társaink javában rúgták a labdát vagy csavarogtak – válaszolta József.
Reméljük, hogy eljönnek hozzánk tavasszal is. Hiszen Ők nemcsak a zenével nyújtanak élményt számunkra, hanem megnézhetjük a hangszereket, sőt ki is próbálhatjuk, együtt „játszhatunk” a művészekkel.
Köszönjük a beszélgetést!

Németh Áron,
Kovács Ádám,
Mechler Dominik
7. osztály

Duatlon verseny
(2011. október 5.)

Első alkalommal szerveztem meg a Sopron-Fertőd Kistérség iskoláinak duatlon versenyét. Nagy
öröm volt számomra, hogy a korábbi években versenyző iskolák mellett, mint Lövő, Kópháza,
Pereszteg, Sopronhorpács, Sopronkövesd, a fertőszentmiklósi iskola diákjai is részt vettek az idei
versenyen. A helyszín a nikitschi bekötőút volt. Három korcsoportban mérhették össze ügyességüket a gyermekek. 110 sportoló vett részt a rendezvényen. Nagy küzdelem volt a kupáért,
hiszen 2 alkalommal a lövői iskola vihette haza a vándorserleget. Óriási fölénnyel az idei évben
is a lövői gyerekek nyerték az összesített versenyt, így végleg az övék lett a kupa. Köszönetet
mondok minden kedves versenyzőnek és segítőnek, köszönjük a Sopron-Fertőd Kistérség anyagi támogatását. Gratulálok a pontszerző diákoknak! További sok sikert kívánok Mindenkinek!

Tóth Alexandra testnevelő tanár

A Sopronkövesdi Nyugdíjasok Egyesületének rovata
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gesztusukat, egymáshoz való viszonyukat.

Móricz Zsigmond: Sári Bíró
Megalakulásunk évfordulóját első közös színházi élményünk
tette emlékezetessé. Több mint 2o-an, gépkocsikkal indultunk
Sopronba a Som fogadó elől.
Időt adtunk arra, hogy az előadás előtt a Dömötöri cukrászdában finomságokkal kényeztessük magunkat.
A Soproni Petőfi Színház társulata Móricz Zsigmond népi színművét, a Sári bírót mutatta be. A darab a humor nyelvén, ismert népdalokkal fűszerezett előadásban, tükröt tart az emberek elé, a hatalom és az egyéni érdek viszonyáról szól. A közel
100 éves darabban ráismerhetünk a napjainkban is fellelhető
öncélú elöljárókra és a nők háttérszerepének jelentőségére. Az
élmény hatását fokozta, hogy többen már sok-sok évvel ezelőtt
is láthatták a darabot, a kövesdi amatőr színjátszók előadásában. A szünetben és hazafelé tartva emlékeztünk a már közülünk eltávozott helyi szereplőkre, felelevenítve egy-egy jellemző

Felfedeztük, hogy a darabban hallott dalok nagy részét a Kövirózsa népdalkörben már énekeltük, sőt a táncosoknak is kísérő
zenéjük.
Arról is elgondolkodtunk, hogy közülünk ki lenne alkalmas
egy-egy szerep eljátszására, megformálására.
Reméljük a jövőben többször lesz részünk hasonló élményben!

Biczó Szabolcsné
Az egyre bővülő csapatunk már készül a falukarácsonyra.
Magunk által készített dísztárgyakkal, süteményekkel
ismét hozzá kívánunk járulni a falu ünnepi hangulatához, a befolyt összeggel pedig a közösségünk programjainak finanszírozásához.

A Kövirózsa Kulturális Egyesület rovata
Kedves Olvasók!
Engedjék meg, hogy egy régi emléket osszak meg Önökkel.
A táncosok legelső „nagy” útját Görögországba. 2000-ben történt, amikor még alig léteztünk. Egy éve táncolt a csapat, s nagyobb volt a lelkesedés, mint a tudás. Akkor még táncolt Kustor
Józsi, Szalayné Csigó Hajnalka, Varga Péter, Deák Zsolt. A többiekkel ma is együtt vagyunk.
A Lajta László Néptáncegyüttes vitt el bennünket magával
„tölteléknek”, de számunkra ez felért egy csodával. Délután indultunk busszal a háború nyomait magán viselő Szerbián át
Thessaloniki felé. A buszban egymás vállán aludtunk, s ha ép
nem aludtunk, hatalmas jó kedvvel énekeltünk. Másnap délután
érkeztünk meg Alexandriába, ahol a szállásunk volt.
Minden délután más-más falucskában léptünk fel krétai és
thessaloniki táncosokkal egy csapatban. Mindenhol nagy szeretettel vártak bennünket, és sokan voltak kíváncsiak ránk, megvendégeltek. Kicsit sztáros hangulatban éltük meg ezeket a fellépéseket. A délelőttök kirándulással teltek. Megmutatták Szalonikit, egy egész nap fürödtünk a tengerben Olimpia Beachen, s
láttuk Nagy Sándor macedón király síremlékét, ahol bepillanthattunk a hódító király gazdagságába és az ókori tudományokba. Csodálatos volt! A legszebb pillanatok számomra mégis azok
voltak, amikor beleshettünk az Ő életükbe.

A közeli étteremben egy esküvőt kukucskálhattunk. Láncba
állva táncolták a hagyományos görög néptáncot. Kicsit csalódottak voltunk, mert cserép nem törött.
Egy este discó volt abban a szállodában, ahol elszállásoltak
bennünket. Naná, hogy rákészültünk. Korán érkeztünk, de
már szólt a zene. Görögös dallam, mai hangszerelés, érdekes
ritmus. Próbáltunk „rázni” rá, ahogy itthon a discóban. Nem
jött össze. Végre megérkeztek a helyi fiatalok, és akkor lesett az
állunk, ugyanis láncba álltak, és a discófényben táncolták a
néptáncukat. Mi is beálltunk, nagyon jót mulattunk. Még szerencse, hogy korábban tartottak nekünk egy táncházat, ahol a
három csapat együtt táncolt és tanítottak bennünket a lépéseikre. Nos, akkor ott, és azóta is eszembe jut, irigylem őket, hogy
meg tudták őrizni a hagyományt úgy, hogy ezt a fiatalok nem
érzik cikinek, sőt büszkék rá. Vajon mi, magyarok ezt hol rontottuk el?
Ilyen volt az első „nagy” utunk. Egy vidám, közös boldogság.
Azt hiszem, hozzájárult ez az út ahhoz, hogy még együtt vagyunk, hiszen ha szóba kerül, valamennyiünknek fülig ér a
szája. Talán kellene újra egy ilyen út, vagy talán egy kicsit nyugodtabb élet kellene? Nem találom a választ, csak várom, hogy
a régi lelkesedés újra beköszöntsön hozzánk, hogy hinni tudjuk újra, hogy amit csinálunk, annak van még értelme és lesz
jövője. A csoda itt van velünk, de hol marad a hitünk?

Szalainé Rózsa Kalatin
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Mozgásban a falu

Lassan eltelik az év és az idei rendszeres túráink is. A lombhullató túra alkalmával ismét velünk voltak az égiek, remek időt fogtunk ki. Ami a létszámot illeti,
egy adott pillanatban, amikor
összeszámoltam a résztvevőket
56 fő volt. Ezt csak érdekességképen jegyeztem meg, október
23-án, ’56-os ünnepen 56 fő vett
részt a túrán.
Nagyon jó volt a hangulat, a sok már-már törzstagnak számító
ember mellett jöttek idegenek is, aminek nagyon örülünk, mert ez
azt jelenti, hírünk a falu határaink kívül is terjed. És ez jó! Hadd
ismerjék meg Sopronkövesdet, és azt, hogy milyen élhető falu,
meg nem utolsó sorban milyen jó kis közösség lakja. Túránkon
részt vett Takács Ferenc úr, gomba-és gyógynövényszakértő, aki
nagyon kiterjedt szaktudásával és stílusával lenyűgöző módon mutatta be a túránk során összeszedett növényeket.
Kiderült az is, hogy környékünk nagyon gazdag
gyógynövényekben. A
túra végén az általa előállított teákból, gyógy pálinkákból, és borokból
lehetett vásárolni, valamint egy nagyon jó
gyógynövényes könyvet is kínált.

Tercia Étterem Megyei II. 2011/2011
A bajnokság állása –őszi végeredmény
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A jó időnek köszönhetően, a túrát szalonnasütéssel zártuk, ami csak fokozta a
remek hangulatot. Ezúton is megköszönöm
Csigó Lajcsi bácsinak és
társaságának, hogy tűzzel, parázzsal vártak bennünket a kápolnánál.
Fotók: Farkas Károly

Remélem minden résztvevő jól érezte magát és remek
kikapcsolódás volt az a 10 és fél km-es séta az őszi erdőben.
Mindenkinek köszönöm a részvételt.
Idei utolsó túránk december 17-én 18 órakor indul a Félnótások koncertjét követően. Az útvonal a megszokott, mivel ragaszkodom hozzá, hogy ez maradjon a mindenkori
„HOLDFÉNY-túra” útvonala. Érkezésünk előreláthatóan
22-23 óra között várható a Fehér csárdában. Részletekről
tájékozódhatnak a www.sopronkovesd.hu honlapon is.
Minden Olvasónak ezúton kívánok békés karácsonyi ünnepet és egészségben, jókedvben gazdag, boldog új esztendőt:

Kottrik Zoltán

TÁJÉKOZTATÓ
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A Holdfénytúrával kapcsolatban kisebb változásokat vezettünk be idén, mivel tavaly a résztvevők száma 140 fő volt és
ekkora létszámra elő kell készülni. A jelentkezési összeg
idén is 500 Ft. 14 év alatti gyerekeknek 250 Ft, amely fedezi
a túra utáni forró teát, forralt bort, kakaót, pogácsát vagy
bejglit. Ez az összeg az elővételi ősszeg, amit december 1-től
15-ig kell jelezni és befizetni. Helyszínen az összeg 700 Ft,
14 év alatti gyerekeknek 350 Ft. (Jelentkezni Fülöp Zoltánnál 06.30.9405165 és Kottrik Zoltánnál a 06.30.8673536 –
os telefonszámokon lehet.) A változás az, hogy minden
résztvevő egy BELÉPŐ JEGYET kap, amivel a túra végén a
csárdában fogyaszthat. Ezzel elkerülhető azt, hogy valaki
nem fizet, továbbá a csárdában a létszám is pontosan leadható. Végezetül, ez a túra a kikapcsolódásról, a közösségről,
a buliról szól, és nem egy teljesítmény túra, amit időre kell
teljesíteni. Minden részvevő gondoskodjon az időjárásnak
megfelelő öltözetről, és jókedvről!

Szervezők
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Kövesdi Kertész
Az idei év jó gyümölcstermése mindannyiunk számára sok
örömet hozott, és sokunkat ösztönöz arra, hogy a jövőre gondolva elültessük az évek múlva majd gyümölcsöt hozó fáinkat.
A lombos fák, és cserjék ültetéséhez legjobb az őszi időszak,
vagy ha elkéstünk, a kora tavaszi, de mindenképpen meg kell
várnunk, amíg a lomb magától lehullik. (Az idén ezen már túl
vagyunk.)
Az olyan szórvány gyümölcsösökbe, mint az Agg-hegy, ahol
kevesebb gondozásra van lehetőségünk, jobban járunk a vadalanyra oltott csemetékkel, mert ebből erősebb, és hosszabb
életű gyümölcsfákra számíthatunk. A fajta kiválasztásnál jobb a
betegségekre kevésbé hajlamos fajtákhoz nyúlni, mert évek
múltán nem biztos, hogy lesz kedvünk, és energiánk a rendszeres permetezésre. Figyeljünk arra, hogy lehetőleg frissen
felszedett legyen a csemeténk, és nem a lerakatban megszárított gyökerű. Fajtájának megfelelő erőteljes növekedésű, egyenes növésű, betegségektől mentes, és 3-4 koronavesszőjű legyen. Három évesnél idősebb oltványt ne ültessünk.
Az ültetendő fa gyökerét az esetleges horzsolások felett vágjuk
le. A sudarat és az oldalveszőket a felére vágjuk vissza. Nálunk
fontos az elültetett fák karózása, mert az erős szél a karózatlan
fákat még évek múlva is megdöntheti. Az Agg-hegyen fontos,
hogy a fát 3-4 karóval vegyük körbe, és dróthálóval, vagy szöges dróttal megvédjük a vadak ellen. Nyúlrágás ellen húzzunk
rá törzsvédő hálót.
Decembert írunk, közeledik az év vége. Ez a
hónap bővelkedik a népi hagyományokban.
Soroljuk csak: Mikulás, Luca, Karácsony,
Szilveszter. Minden esemény élmény a mai
gyerekeknek, de élmény a korosabbaknak,
kik visszaidézzük gyermekkorunk felhőtlen
boldogságát. Mire is emlékezünk? Mikulás:
lánccsörgés, beöltözött nagyszakállú, alma,
dió… Jó voltál? – Mert, ha rossz voltál, elviszlek! Hát persze, hogy jók voltunk.
A lucázás ugyancsak élmény volt az ifjú legényeknek. Sorra jártuk a házakat, lucaboton
ülve mondtuk a jókívánságokat. Aztán a karácsony előtti kisjézus-köszöntés, a Mennyből
az angyal szívhez szóló zengése. Ez időszak
nem szűkölködött a gasztronómiai hagyományokban sem. Igaz, a mi időnkben még nem
pulykasültben gondolkodtunk, mert akkoriban a decemberi disznóvágás volt a nagy élmény, tele disznótoros finomságokkal. De ha
már megemlítettem a pulykát, próbáljuk meg
egyszer a következő ünnepi ételt:

Fehér fagyöngy:
A téli tájat járva a lombhullató
fákon feltűnő zöld csomókat látunk, akkor majdnem biztos, hogy
a mindig puha fán élősködő fehér
fagyönggyel találkozunk. Az október elejétől december közepéig
gyűjtött leveleit és vékonyabb ágait
szárítás céljából darabokra vágjuk.
Fehér fagyöngy
Teája jó hatással van az anyagcserére és a hasnyálmirigyre. Cukorbetegségnél a folyamatos teakúra megszünteti a kiváltó okot. Termése disznózsírral összekeverve kenőcsként alkalmazva hatásos szer fagyott testrészek kezelésére. Csokorba szedve a téli időben lakásunknak szép dísze lehet.
Sóskaborbolya:
Meleg és mészkedvelő tövises cserje.
Szúrós levele és piros bogyója savanyú. Fája és gyökere belül sárga színű. A gyümölcséből készített bort
hasmenés, fejfájás, étvágytalanság
esetén, foglazuláskor és fogínygyullaSóskaborbolya
dáskor a leveléből és fás kérgéből
készült főzetet a száj öblítésére használják. Vörös levelű változatát dísznövényként ültetik.

Kustor József

Kövesdi Kulinária

Agghegyi gesztenyével
töltött pulyka:
Karácsony előtt vásárolhatunk
pulyka felső combokat vagy egész
bébipulykát (4-5 kg). Az utóbbi
esetében praktikus kétfelé vágni
és egymás mellé helyezve rakni a
sütőbe.
A húsokat befűszerezzük sóval,
majorannával, durvára őrölt borssal, kakukkfűvel. Bőrét felszedjük,
és alája töltjük a gesztenyés tölteléket. Libazsírral vagy egyéb zsiradékkal meglocsoljuk, 180o C-on másfél óra alatt készre sütjük.
A töltelék a következő: hagyományos zsemle tölteléket készítünk, majd hozzáadjuk a főtt, összemorzsolt vagy darabolt gesztenyét, esetleg néhány szem aszalt
szilvát. Készíthetünk hozzá almával, vagy birsalmával bolondított párolt káposztát. Megfelelő edényben cukrot pirítunk, ha megbarnult, hozzáadunk egy kevés
olajat, rászórjuk a köménymagot, apróra vágott vöröshagymát, a felszeletelt vörös
és fehér káposztát. Sóval, ecettel ízesítjük, menet közben almaszeleteket szórunk
közéje. Fél óra alatt készre pároljuk.

Balics József

Kövesd válaszol
M i a v é l e m é n y e a 9 . a l k a l o m m a l m e g r e n d e z e t t Öregek Napja
nevű eseményről?

Egyházi Ferencné és
Takács Gáborné
Örülök, hogy részt vehet- Szerintem ez egy nagyon jó Örömmel vettem a felké- Nagyon köszönjük, hogy
tem és szerepelhettem
hagyomány, mert ha csak rést, hogy ezen a napon a
gondolnak ránk. Ezzel a
ebben az idősek számára
egy napra is, de remekül hangtechnikai eszközeim- rendezvénnyel a szervezők
készülő műsorban. Külön
összehozza az idősebb
mel segítsem elő a rendez- egy vidám napot szereznek
öröm volt számomra,
korosztály képviselőit.
vény sikerét. Mindig szíve- az idősek számára. Hugi
hogy egy Petőfi Sándor Számomra megtiszteltetés,
sen veszek részt olyan
néni már 33 éve tagja a
művet adhattunk elő,
hogy szerepelhetek az
rendezvényen, amelyeken Vöröskeresztnek és eddig
hiszen a költő az egyike
öregek részére készült
sok boldog ember van
mind a nyolc alkalommal
kedvenceimnek. Arra is
iskolai színdarabban.
jelen. Jó érzéssel tölt el,
aktívan részt vett az esebüszke vagyok, hogy
hogy a zene segítségével
mény megszervezésében.
Szerintem maga a darab
pinnyei diákként is helyet
egy kis mosolyt csalhatok a Hozzátette azt is, hogy
egy igazi mestermű,
kaptam egy
ráncos arcokra.
nagyon örül annak, hogy
amelynek láttán az idősek
sopronkövesdiek számára
idén először ülhet ő is a
ezen
a
napon
újra
fiatalnak
közönség
soraiban és élvezkészült műsorban.
érezhetik magukat.
Maráz Kristóf rovata
heti az előadást.

Vincze Benjámin

Kolonics Dzsenifer

Kantó Géza

Háztartási Praktikák
A só és a sütőpor varázslata

Továbbra is várjuk ingyenesen feladható
hirdetéseit az alábbi
módon:
személyesen a Polgármesteri Hivatalban,
illetve e-mailben a
kovesdihermesz@gmail.
com címre. A következő lapszámba a hirdetések leadásának határideje: 2012. január 15.
Sopronkövesd Község
polgármestere kapcsolatot vett fel a Sopronban
működő Fricikli Kerékpárbolt és Műhellyel.
Jövő év kora tavaszától
az érdeklődéstől függően havonta/kéthavonta
egy alkalommal alkalmi
kerékpár-szervizelési
lehetőséget biztosít a
vállalkozó helyben, díjazás
ellenében
a
sopronkövesdi és környékbeli lakosoknak.
Figyelje a Fricikli Kerékpárbolt további hirdetéseit!

Kedves Olvasóim! Nemsokára itt van megint a családok szép ünnepe:
a KARÁCSONY. Ilyenkor kerülnek elő azok a féltve őrzött üveg és porcelánkészletek, csiszolt
poharak, amelyek az ünnepi asztalt még ünnepélyesebbé teszik.
A háziasszonyoknak ajánlom, hogy már december elején nézzék át és készítsék elő az ünnepi terítékhez tartozó poharakat, porcelánokat, így az ünnep előtti napok sok teendője közben nem kell ezzel is foglalkozni. Az értékes kristálypoharakat soha ne rakjuk
mosogatógépbe, mert a gépben megrepedhetnek és a csiszolások kicakkosodnak. Ha a kristálypoharak mattá válnak, az állás során
elveszítik fényüket, egyszerűen át kell mosni enyhén ecetes vízben, és utána jó meleg vízzel öblögetni, ily módon cseppmentesre
száradnak. A kristálypoharakat szárazon is lehet tisztítani, a csiszolásokban lerakodott port először szőrkefével eltávolítjuk, majd
áttörölünk minden darabot. Ha homályos vagy vízköves a pohár, tányér dörzsöljük át azokat sütőporból kevert péppel, majd öblítsük le meleg vízzel. Kényesebb üvegtárgyainkat porrá tört és vízzel péppé kevert tojáshéjjal tisztítsuk meg. Hatásos és főleg nem
kerül semmibe.

Takács Tivadarné
Főszerkesztő: Iváncsicsné Horváth Krisztina, Vargáné Bánfi Tünde (e-mail: kovesdihermesz@gmail.com)
Szerkesztők: Antal Istvánné, Balics József, Biczó Szabolcsné, Dani Krisztina, Egyházi Mónika, Fülöp Zoltán, Horváth-Pálla Barbara, Kelemen Dávid,
Kottrik Zoltán, Kovács Lászlóné, Kustor József, Maráz Kristóf, Raffainé Bíró Veronika, Szőke Katalin és az iskola diákjai, Takács Tivadarné
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

„Sopronkövesd megér egy próbát.”

