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Sopronkövesdről Sopronkövesdnek.

Köszöntjük Olvasóinkat!
Reméljük, várták már lapunk
megjelenését! Ismét tartalmas, színes hírekkel, információkkal tudtuk megtölteni oldalainkat, sőt több ízben is szűkíteni kell az írások terjedelmét, ami persze az élvezeti értékét
nem befolyásolja.
Mint azt majd tapasztalják, remek hangulatú jegyzetekkel
készültek a szerkesztők. Nem is munka már ezek összerendezgetése, inkább örömmel tölt el minket, hogy elsőként
értesülhetünk községünk életét befolyásoló dolgokról és
tenni akarásokról. A befektetett energia és szeretet megtérülni látszik.
Folyamatosan bővül az érdeklődők száma a meghirdetett
programokon, és egyre többen kívánnak részt venni a közösség életében. Ötleteikkel és véleményeikkel ne hagyjanak
békén bennünket! Mind az újság, mind az önkormányzat
szívesen fogadja jelzéseiket!

Önkormányzati hírek
Már minden kedves olvasó túl van az újévi jókívánságokon, én azért újra megteszem: BUÉK!
Ahogy az ország és a világ dolgait figyeli az ember,
szükségünk lesz rá…. Sajnos, a jelenlegi jogszabályok
alapján a falu iskolája szeptembertől már lehet, hogy nem
a mienk, egy év múlva pedig önkormányzatunk már nem
önálló, mivel a falu lélekszáma „csak” 1173 fő. (Minden
2000 fő alatti településeknek össze kell fognia és közös
hivatalt működtetnie, továbbra is önálló képviselő testülettel és polgármesterrel). Adóink egy része hamarosan
már az államot illeti, bár új adókat kivethetünk…(amíg
bírjuk, nem szeretnénk). Feladatokat vonnak el az önkormányzatoktól, így pénzt is. Várható, hogy egy idő után
nem dönthetünk korlátlanul a település vagyonának
felhasználásáról sem, csak jóváhagyással.
Ezek a félelmeink januárban, amikor ezeket a sorokat
írom. Tudom, e döntések a mi érdekeinket hívatottak
szolgálni (mondják), de ha mégsem így lesz?
Lehet, hogy eljön az idő, amikor közösségünk, településünk csak magára számíthat, amikor eldől, hogy mennyit
nyom a latban a közösségi összetartozásunk, egymás segítése, a kezdeményezéseink, és hogy mennyire tudunk falu
szinten önellátóakká válni…

Továbbra is várunk új neveket a szerkesztői stábba - érdekes írásokkal, gondolatokkal, amelyekből ez évi első számunkban is ízelítőt
adhatunk. Köszönet érte!
A rovatokat olvasva úgy tűnik, tartalmas évet terveznek az egyesületek, klubok és a „kultúrfelelősök” is. A mozgásfelelős is aktívan
”túráztatja” a közönséget. A szervezők teszik mindezt jó szívvel, mert
van rá igény - és ez nagyszerű. Ne maradjanak ki semmiből, mert
élményeket kapnak és figyelmet adhatnak! És ez az igazik érték.

„Sok kis ember sok kis helyen, miközben sok kis dolgot megtesz,
megváltoztathatja a világ arcát.” (Mandinka szólásmondás, Afrika)
Kívánunk Önöknek ehhez jó egészséget, és az új esztendőben is szép
napokat
Szerkesztőségünk nevében:

Iváncsicsné Horváth Krisztina és Vargáné Bánfi Tünde
Mi történt az elmúlt két hónapban?
Novemberben többször éreztem úgy, hogy támadnak a kamionosok.
A temető parkolóba álltak be növényt, biciklitartót nem kímélve.
A templom sarkán pedig táblát, korlátot döntöttek és műemlék szobrunk, a Szent Ferenc szobor sem először volt veszélyben. Mire e sorokat olvassák, egy személyes találkozón vagyunk túl az Autoliv Kft.
vezetésével, valamint a Magyar Közút szakembereivel. E problémákra
és egyéb forgalombiztonsági megoldásokra keresve a megoldást.
A templom sarkán levágattuk a betonsarkot, kivágtunk egy
fenyőt, így biztonságosabbá vált a kanyarodás a járdán.
Megrendeltük a temető betonkerítésének cseréjét és kivágtuk az elöregedett tujákat. Helyettük nyírható, gyorsan növő sövényt tervezünk.
Az óvoda melletti parkoló földmunkáival tavaszig várnunk kell, mivel
a régészek már a „próbaásás” során is római kori leleteket találtak.
Lehet, hogy még híresek leszünk? Sajnos a régészeti feltárások
(melynek elvégzése kötelező) a jogszabályok szerint az önkormányzatot terhelik.
A „Kövesdi karácsony” programsorozat sikeres volt.
A Holdfény-túrán 140 fő vett részt
és honvéd hagyományőrzők is
megtiszteltek bennünket.
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Az iskolai ünnepségre nem fértek be az emberek, a karácsonyi Még egy jó hír a végére:

vásár többek szerint jobb volt, mint egy közeli városban. Úgy
becsüljük, 600 fő látogatta meg a vásárt. Sajnos néhányan az
ingyen forralt bornál túlzottan érdeklődőek voltak, amikor az iskolából kijövők még nem is kaptak egy pohárral sem. Remélem,
képviselő társaim határozottságát e lelkes személyek megbocsájtják!
Az adventi koncertek és Shirilla
György előadása is sikeresek
voltak, bár egy-egy programon több
jelenlévőnek is örültünk volna. Aki
ott volt, nem csalódott. Mozduljanak
ki ilyenkor a tv elől, ingyenesek a
programok! Jelenlétükkel jobban
bíztassanak bennünket, szervezőket, hogy érdemes energiát és
pénzt ölni a szervezésbe!
Az első kövesdi kutya már a paradicsomban van! Nem, ez nem az
égi paradicsom. A soproni sikertelen gyepmesteri szerződés után
rátaláltunk egy kulturált kutyamenhelyre. Gencsapáti településre
viszik az önkormányzat által bejelentett kóbor ebeket, kiszállási díj
és 14 napos tartási díj fejében. Ha a gazdi jelentkezik, fizetés után
viheti a kutyusát. A kutyamenhelyről jelezték, amennyiben valaki,
megunt kutyájától szabadulni szeretne, jelezze nekik és a kutyát
díjtalanul átveszik. Telefonszám a hivatalban.
Elkészültek az első új, fa hirdetőtáblák és kukák. Bár a színe
megosztja a lakosokat, a cél a feltűnés, a figyelemfelkeltés volt.
Ezúton is köszönöm Busi Zoltán helyi lakosnak, hogy hirdetőtábla
terveivel segítette az egyedi forma kialakítását.
Minden azért nem változott az újévben. Újra habzik a patak! Fél év
alatt másodszor tettem bejelentést az illetékes hatóságoknak.
Fülessel (Nikitsch-csel) kapcsolatban egy jól sikerült segélykoncert
is eszembe jut, amelyen örömmel láttam sok kövesdit is. Szerintem
jövőre újra találkozunk!
Több betörés és lopás volt falunkban és környékén az elmúlt két
hónapban. Lopják az akácfát az „álékból”, a táblákat a határhoz
vezető útról, a számítógépet az iskolából, a gázolajat a gazdáktól.
Bízom, hogy nem csak kövesdiek! Ha valaki lát valamit és inkább
hallgat, szerintem rosszul gondolkodik. Közösségünk vagyonáról és
nyugalmáról van szó!!! A házalókra pedig nehéz úgy hatni, ha nem
egységes a falu lakossága velük kapcsolatban. Még valami, e
témában. Eltűnt a kotecsi parkerdő sárga ládájából a nyár végén
kihelyezett emlékkönyv is. Sok-sok szép bejegyzéssel a helyiektől és
itt kirándulóktól egyaránt. Én még bízom benne, hogy valaki csak
magához vette télvíz idejére, ne ázzon szét!
Elloptak három szobrot is?! Nem. Idén két szobor felújításáról
döntöttünk. A Szent Ferenc szobrot majd kicsit beljebb kívánjuk
felállíttatni, ahol valamikor is állt. Egyik szobor adományozó jóvoltából „fiatalodik”, így akár 3 szobrunk is megújulhat. Ezúton is
köszönet a felajánlónak.
Advent idején német küldöttség
járt a lózsiakkal a kápolnánál
és az erdőben.
Jól érezték magukat, köszönték a
vendégszeretetet,dicsérték a falut,
a tájat.

A Sopronkövesdi Nyugdíjas Egyesület pályázik a MOLÖkotárs Alapítvány Zöldövezet pályázatán, az Idősek
Klubja mögötti területre, egy közpark kialakítására.
Köszönöm lelkesedésüket, bízom a sikerben. Ha nyernek,
mindenkit várunk a tavasz során több alkalommal is a
munkálatokra! A pályázat fő célja, hogy közösségi összefogással jöjjenek létre új zöldfelületek. Igen itt is arra a
közösségi összefogásra alapoznak, amiről az elején már én
is írtam, ami falunkat - bármit hozzon is a jövő - átsegítheti a nehéz időkön.
Előre is köszönöm!

Fülöp Zoltán polgármester

A falu jegyzőjének tollából
A Képviselő-testület az elmúlt időszakban az alábbi
határozatokat hozta és rendeleteket alkotta:
A november 15-i közmeghallgatáson a lakossági
észrevételek, javaslatok meghallgatása után határozatot
hozott a Képviselő-testület az Óvoda melletti parkoló
kivitelezőjével kötendő szerződésről.
A községben a közvilágítási szolgáltatást az EON-nal, az
intézményi áramszolgáltatást az MVM Partner Zrt-vel
kötendő szerződés alapján biztosítja az Önkormányzat.
A november 30-i ülésén elfogadta a testület a 2012 évi
költségvetési koncepciót és az Önkormányzat I-III
negyedévi gazdálkodásáról, valamint az adóügyi feladatok
ellátásáról szóló tájékoztatót. Meghatározta 2012 évi
munkatervét.
Döntött az Idősek Klubja továbbműködtetéséről,
valamint egy településkép javításáról szóló panaszról.
A Képviselő-testület az idei évben is biztosítani tudta a
70 éven felüliek részére a karácsony előtti 5000 Ft-os
támogatást.
A Képviselő-testület döntésének megfelelően 2012 évben
elkezdődik a köztéri szobrok felújítása.
Még december hónapban sor került a Széchenyi körúton
lévő 440 hrsz-u 786 m2 területű kert megvásárlására.
Módosította a testület az ivóvízellátás valamint a
szennyvízelvezetés és tisztítás díjáról szóló, valamint
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló rendeletét.
Decemberi ülésén a testület határozatokat hozott az
Agg-hegyi út használatának földhivatali rendezése
ügyében.
Döntött a temető betonkerítésének elbontásáról és
újjáépítéséről.
Sikerült szerződés kötni a gyepmesteri feladatok
ellátására is.
Rendeletében a gyermekintézmények és szociális intézményekben biztosított étkeztetés térítési díjáról döntött a
testület.
Az elfogadott rendeletek és hozott határozatok teljes
szövege a www.sopronkovesd.hu honlapon olvasható.

Antal Istvánné

Sopronkövesdi Családi Napközi és Baba-mama klub
Szeretettel köszöntöm Önöket a 2012-es évben.
Az új év kezdetén az emberek, az intézmények
számot vetnek előző évükről; összegzik a
történteket és kitűzik az új, elérendő célokat.
Ezt teszem én is.
A Sopronkövesdi Családi Napközinek megalakulása óta a
2011-es év volt az első teljes év. Ez idő alatt összesen 9 kisgyermek látogatta a családi napközit. A megengedett maximális
létszám (5 fő) néha még kevésnek is bizonyult. 2011 decemberének végén 2 beíratott gyermekünk volt, a többiek már az óvodások létszámát növelik. Szeretnék egy érdekes tényt megosztani az
Olvasóval: a 9 gyermekből 8 fiú volt. A kicsikkel sokat játszottunk, mondókáztunk, festettünk, ragasztottunk, és a lehető
legtöbb időt töltöttük a levegőn. Néhány példa az eltelt időszakból: a tavalyi hóesést kihasználva hóembert építettünk, hógolyóztunk, kipróbáltuk, milyen (nekik) térdig érő hóban játszani.
Élveztük a napsütést, homokoztunk, és a nagy melegben, vízben
pancsolással hűtöttük magunkat. Ősszel pedig a levelek összegyűjtésében segédkeztek a gyerekek. Jó hangulatban, vidámsággal
telt az elmúlt esztendő.
A szülőkkel sikerült jó kapcsolatot kialakítanunk, igyekeztünk
mindenben partnerek lenni. A gyerekek nevében is nagyon hálásak vagyunk azoknak a lelkes, kitartó apukáknak, akik a gumitégla lerakását végezték a bölcsi udvarán, lehetővé téve a biztonságos „motorozást”. Így az udvarunk, és természetesen a csoport-

Óvodai élet
December, december, a világ csilingel...
Az oviba nagyon vártuk a Mikulást, postaládájába nagy várakozással dobták be a gyerekek a rajzaikat.
Dec. 6-án meg is érkezett, a puttonya
sok finomságot rejtett. A mindentudó
könyvében ott lapultak a neki rajzolt
leveleink is. A gyerekek verssel, énekkel köszönték meg az ajándékokat, a
Mikulás bácsi pedig megígérte, hogy jövőre is eljön hozzánk.
A decemberi hónap kedves színfoltja volt T. Horváth József
karácsonyi ünnepváró koncertje. A soproni költők megzenésített
versei, a Télkergető CD fülbemászó dallamai ismerősen csengtek
és a gyerekek örömmel énekelték az előadóval. Mivel igazán
gyermekközpontú előadásban volt részünk, reméljük, hogy
tavasszal újra találkozunk. Dec. 13-án a 6. osztályos tanulók, egy
vidám népszokást hoztak el hozzánk, a Lucázást. Humoros
előadásukkal megörvendeztettek gyerekeket, felnőtteket egyaránt.
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szobánk is egyre szebb lett az év folyamán. Aki kíváncsi,
milyen lett, kérjük, látogasson meg minket! Sok szeretettel
várunk mindenkit!
2012-ben a gondozónői feladatokat Csigó Adrienn látja
el. Ezúton kívánok neki és az apróságoknak tartalmas, boldog új esztendőt! Míg én – ha Isten is úgy akarja – május
elején ismét anyai örömök elé nézek.
2011-ben a Sopronkövesdi Baba-Mama Klub is több jó
hangulatú, kellemes közös délelőttöt tudhat maga mögött.
Az összejöveteleket általában havonta, az éppen aktuális
ünnephez igazodva tartottuk meg. Ilyenkor a 3 év alatti
gyermekeket vártuk szüleikkel. Nagy sikert aratott a babamama közös mondókázás, énekelgetés (Pacsirta) Schey
Gabriellával és a játékos torna egy gyógytornász irányításával. Hasznosnak bizonyult a Stöckert Károlyné szakpszichológus által a szülőknek tartott, gyermekneveléssel,
hisztivel kapcsolatos előadás, beszélgetés is. A pozitív
visszajelzések alapján az idei évben is igyekszünk – a szülői
kérések figyelembevételével – hasonló összejöveteleket
szervezni. Ezúton szeretnék köszönetet mondani Virágh
Imréné, Kati védőnőnek az elmúlt évben végzett munkájáért, amivel a családi napközi és a baba-mama klub életét
segítette. Sok szeretetettel várunk minden érdeklődőt a
baba-mama klub összejöveteleire és a családi napközibe a
2012-ben is!
Raffainé Bíró Veronika

Dec. 14-én adventi játszóházzal vártuk a barkácsolni szerető

családokat. Cserépből ünnepi asztaldísz, szőlővenyigéből
mutatós ajtódísz, bébiételes üvegből vidám hógömb készült.
Hajtogatással gyönyörű képeslap, gyurmából angyalka
függődísz született. A tevékenységek közben kicsit megpihenve, a gyerekek előadták karácsonyi dalcsokrukat, magukat
csengettyűkkel és ritmuspálcával kísérve.
Dec. 20-án tartottuk karácsonyi délelőttünket, a gyerekek
saját csoportjukban köszönthették a csillogó karácsonyfát.
Egymás kezét fogva, meghatódva énekeltünk, verseltünk a
gömbökön megcsillanó fényben. A két csoport ezután egymásnál vendégeskedett, a Maci csoportosok pásztorjátékkal kedveskedtek a Süniknek.
Gyönyörű, érdekes és
hasznos játékoknak örülhettünk, hálás szívvel
gondolunk a támogatást
nyújtó Szülőkre, illetve
az Önkormányzatra.
Dec. 21-én a faluban megrendezett karácsonyi vásáron
óvodánk is képviselte magát, ezúton köszönjük Nóri és Ricsi
Anyukájának a fáradozását. A lelkes szülőknek köszönhetően
egyedi ajándékokkal lehettek gazdagabbak a vásárlók.
A támogatásokat óvodánk további fejlesztésére, szépítésére
fordítjuk.
Köszönjük!
Óvó nénik
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EMLÉKEZÉS BALOGH JÓZSEFRE
„Az istennek megüzentem: lenne még élni kedvem”

Kedves Olvasók! Formabontóan az iskola „oldalán” Balogh Józsefre emlékezem.
A költőre, a kollégára, a magyartanárra, a magyar tanárra, a nagyszerű EMBERRE.
Balogh Józseffel a falu lakói több alkalommal találkozhattak költészet napi rendezvényeinken. Hittel és lelkesedéssel szavalta saját versei mellett a magyar irodalom klasszikusait. Személyes kötődése is van falunkhoz: Tuczai Imre bácsi a nagybátyja volt.

Életrajza
1951-ben született Pécsen.
1983 és 1985 között a Berzsenyi Dániel Tanárképző
Főiskolán tanult.
1973 és 1975 között Őriszentpéteren, 1975 és 1987
között Nagysimonyban, 1987 és 1995 között Szombathelyen a Hunyadi János Általános Iskolában, majd az
Eötvös József Általános Iskolában tanított.

Balogh József: Mit kívánok
Kívánok én hitet, kedvet.
Szép szerelmet, hű türelmet,
Utakhoz fényt, csodát, álmot,
Békességet, boldogságot!
Magyar szót és égre kéket,
Emberarcú emberséget.
Verseket, célt, igazságot,
Daltól derűs, jobb világot.
Bokrok mellé társnak fákat,
Napfényt, amely el nem fárad.
Tekintetet szembenézve,
Éjt meg nappalt soha félve,
Kézfogásos tiszta csöndet,
És mosolyból minél többet!

Versei önálló kötetekben, illetve több megyei és országos antológiában is megjelentek.
Írt általános iskolai tankönyveket, feladatgyűjteményeket. Számos író-olvasó találkozón
vett részt. A mi iskolákban is több alkalommal járt. Fantasztikusan értett a gyerekekhez,
képes volt olvasásra ösztönözni mindenkit. Vezetett színjátszó csoportot, szívesen zsűrizett versenyeken. Ő volt a Lord zenekar szövegírója.

BALOGH JÓZSEF: Fohász
Istenem, jaj, szeress minket,
Jobban annál, amint illet.
Kolonc pórázt viselt lélek
Félelméből lassan éled.

Június óta volt súlyos beteg. A teste mozdulatlan, beszélni csak suttogva tudott, de
elméje és gondolkodása teljesen ép. Verseit diktafonba mondta.
60. születésnapjára a barátok és a család összefogásával kiadták legújabb verseit. Balogh
József így látta még nyomtatásban a Reményringató című kötetét.
Aztán december 20-án örökre eltávozott.
A barát, Szovák Csaba így adta hírül a költő halálát:
„Hallottátok az éjjel milyen vidámak voltak a Mennyország angyalai? Egy fehér szakállú
kolléga került közéjük. Ám ellentétben a többi közéjük kerülő újonccal, ő bizony
azonnal tevékenykedni kezdett. Verset mondott, előadott, tanított. S az angyalok csak
örülnek, nevetnek és boldogok, mert ilyen újonc került közéjük. Tegnap este Balogh
József barátom foglalkozást váltott. Angyallá változott.”

Uram, tudod, sok volt vétkünk,
Fáradt, kérges szívvel élünk.
Bálványoknak nem volt arcuk,
Hiteinket veszni hagytuk.

Én azon szerencsések közé tartozom, aki személyesen is ismerte Jóskát. Kincsként őrzöm
a nekem dedikált köteteit. Ünnep volt iskolánkban, ha vendégül láthattuk Őt. A gyerekek kedvence volt, sokan olvasták el azokat a műveket, amelyeket Jóska bácsi ajánlott; a
gyerekek szívesen szavalták verseit. Humora utánozhatatlan. Szerette és képviselte a jót,
az értékeset, a szépet. Már örökre hiányoznak azok a versek, amelyeket Ő írt volna meg.
Nyugodjon hát békében a „Fény otthonában”!

Szőke Katalin

Osztott bűnök oka számos,
S a vezeklés általános.
Ne engedd, hogy fékevesztett
Módon éljen ez a nemzet!
Gyarlóságok mindig lesznek,
Nézd el nekünk, embereknek.
Megőrizni emberségünk,
Segíts, Uram, kérve kérünk.
Haragvásunk már ne szítsad,
Vigyázd józan álmainkat;
Aki jó még, higgyél annak,
Jókból talán többen vannak.
Önmagunkra rátaláljunk,
Béke-hajlék legyen nálunk,
Békítsd össze népeinket,
Jaj, Istenem, segíts minket!

A Sopronkövesdi Nyugdíjasok Egyesületének rovata
„Ma van életed hátralévő részének első napja.
Éld úgy, hogy érdemes legyen folytatni!”
A Nyugdíjas Egyesület első évét sikeresnek mondhatjuk.
Heti összejöveteleinken az aktív mag (30-40 fő) rendszeresen
rész vett. Folyamatosan megünnepeljük névnapjainkat, a kerek
születésnapokat. Kirándultunk Csáfordjánosfára a tőzike erdőbe, Nickre, voltunk a fertődi kastélyban, Kőszegen, Velem
környékén. Megcsodáltuk a Jeli Arborétum virágzó
rododendronait. Csodálatos felfedező úton jártunk Pannonhalma, Zirc és Tihany történelmi falai közt, közben élveztük a
Bakony és a Balaton-felvidék természeti szépségét. A Soproni
Petőfi Színházban együtt néztük meg Móricz Zsigmond Sári
bírójának előadását. A Kövirózsa Népdalkör segítségével eljutottunk a Csallóközbe, ahol a dióspatonyi nyugdíjasokkal felvettük
a kapcsolatot. Küldöttségüket László napi ünnepünkön láttuk
vendégül. A helyi programokba is aktívan bekapcsolódtunk.
Többen szállást, ellátást biztosítottunk a hímzőkör által szervezett kiállítás résztvevőinek. Kulturális programok vendégeinek
sütöttünk, felügyeletet vállaltunk, de látogatóként növeltük az
érdeklődők számát is. A karácsonyi vásár bevételéből tartott
farsangi bálunk hangulata, az egymásra figyelés szép pillanatai
erősítettek meg bennünket abban, hogy a mi korosztályunknak
is jár még öröm és felhőtlen kikapcsolódás.
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Köszönjük a tombolatárgyak felajánlóinak a támogatást, amit
az idei február 4-én tartandó bálunkra is örömmel fogadunk.
Ugyancsak köszönettel tartozunk a Polgármesteri Hivatal testületi tagjainak, hogy döntésük alapján támogatást kaptunk
programjaink finanszírozásához. Ebben az évben is folytatni
kívánjuk az országjárást. Szeretnénk eljutni Ópusztaszerre,
Szegedre, Kecskemétre, de tervezünk néhány napos gyógyüdülői kényeztetést is. Reméljük, elnyerjük a Nyugdíjas Otthon
kertjére igényelt pályázati összeget, amelynek segítségével egy,
az egész falu számára kialakított közösségi helyet, fás-ligetes
parkot szeretnénk létrehozni. Ebben tagjaink aktív szerepet
vállaltak. Összejöveteleinket az eddigieken túl még
kulturprogramokkal, előadásokkal, tanfolyamokkal szeretnénk
színesíteni.
Végül Vári Anna: Nyugdíjasok új utakon című, az aktív
nyugdíjasokról szóló könyvéből idéznék:

„Tudomásul kell vennünk, hogy a nyugdíjas évek az utolsó
esélyeket tartogatják nekünk. Merjünk élni vele, hiszen ennek
az életkornak a befejezése az életünk befejezését is jelenti. Nincs
több esély álmaink megvalósításához. Pedig az álmok mindennél fontosabbak! „
Biczó Szabolcsné

A Kövirózsa Kulturális Egyesület rovata
Februári cikkünkben egyesületünk Hímzőköre mutatkozik be
Önöknek, beszámolójuk a közös tervekről, célokról, megálmodott darabjainkról szól nagy lelkesedéssel, Önök pedig fogadják
sok szeretettel!
Kedves Olvasóink! Az elmúlt év őszéig visszatekintve kezdjük
beszámolónkat. Szeptember-október hónapokban az önkormányzat részére készítettünk ajándéktárgyakat, s utána hozzákezdtünk a karácsonyi vásáron kínált darabok elkészítéséhez.
Nagy örömünkre szolgált a szíves érdeklődés és tetszés, melynek
eredményeként sok vásárló tisztelt meg minket. Sikere volt a
betyárnak és párjának is, minden darab elkelt belőlük. Köszönjük és reméljük, örömet szereztek ajándékként!
Ebben az évben is nagy „fába” öltjük a tűnket, rábaközi
hímzésanyaggal foglalkozunk, ezúttal teljes nagyságban, mely
darabok egy esetleges kiállítás szereplői lehetnek…
A tavalyi hímzés-kiállítás szervezése során szembesültünk azzal a
ténnyel, hogy milyen kevés rábaközi hímzés található már, s
ezért éreztünk késztetést arra, hogy szűkebb pátriánk hagyományát megújítsuk és tovább vigyük a jövő számára. Talán még
kötelességünk is ennek megőrzése! A feladat nem is olyan
egyszerű, ha ragaszkodunk a minőséghez (márpedig igen), a
mintaválasztás után ezt pauszpapírra kell vinni, esetleg kicsit
átalakítva. Ezután Bognárné Erzsike kiböködi és aztán tudjuk
régi vászonra előnyomni.
Vásznat már sikerült szerezni, de a gyapjúfonal kihívás, ugyanis
hiánycikk. Egyenlőre kutatunk utána.

A méretek is nagyok, a falvédők, terítők, párnák rendes méretben készülnek eredeti öltéstechnikát alkalmazva.
Tudásával, tanácsaival segítségünkre van győri barátnőnk,
Hopp Erzsike, aki Népi Iparművész és foglalkozott rábaközi
hímzésekkel.
Reméljük, mindennek megvalósításához lesz egészségünk,
hiszen a munka nem csak a hímzőköri estekre korlátozódik,
hanem napi elfoglaltság otthonainkban. Sok időt vesz igénybe
egy-egy darab és heti két órában nem készülnének el a
darabok. Nagyon szívesen átadnánk tudásunkat mindazoknak,
akiket érdekel ez a színes virágvilág és szeretnék átélni az
alkotás örömét!
Kívánunk Önöknek jó egészséget és sok szépet erre az
esztendőre is szeretettel:
a Hímzőkör tagjai

Kassán, a Rákóczi Múzeum előtt
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Egyházi élet

Az egyházi, méginkább a polgári év végén, az újév kezdetén a
modern ember sokszor számhalmazokat lát, ezekre fókuszál
gondolata. A gazdasági eredményt, sikerességet különféle statisztikákból mérjük le. Az egyházközségben is az év vége egyfajta
mérleg megvonását jelenti, ilyenkor összegezzük az egyházközség
statisztikai szempontból mérhető változását, így a tagok számának
alakulását. A folyamatok egyértelműen mutatják, hogy nemcsak a
mi egyházközségünk, hanem Magyarország, sőt Európa népessége
is vészesen fogy. A kérdés szinte magától adódik: mi a helyzet a

világban a keresztény vallást követőek számával?

Örömmel mondhatjuk, hogy a keresztény vallást követők száma
az utóbbi 100 évben több mint háromszorosára nőtt, azonban a
keresztény egyházak tagjainak földrajzi eloszlásában nagy eltérések
vannak. A múlt század elején még Európában élt messze a legtöbb
keresztény (66%), jelenleg azonban Európa és Afrika a világ
keresztényeinek csupán egynegyedét tömöríti, míg Amerikában
37%-uk él. A világ népessége kb. 7 milliárd fő, ebből kb. 2,2 milliárd a keresztény vallású, így a keresztény vallás a legnagyobb vallási csoport a világon. A keresztények fele katolikus, 37 százaléka
protestáns, és 12 százaléka ortodox. Az Egyesült Államokban 246
millió keresztény él, ezt követi Brazília 170 millió fővel, majd
Mexikó 107 millióval (ez a teljes lakosság 95%-a). Brazíliában a
katolikusok száma 133 millió, ez a szám több, mint Olaszország,
Franciaország és Spanyolország katolikus hívői együttvéve. Mexikóban 96 millió, míg a Fülöp-szigeteken 76 millió a katolikus
népesség száma. Európában a keresztények számát tekintve Olaszország a világranglista 7. helyén áll, ezt követi Franciaország a 8.,
Lengyelország a 9., Spanyolország pedig a 10. helyen.

Mozgásban a falu
Minden Olvasónak, nagyon boldog új esztendőt kívánok, egészséget, sok erőt és kitartást az újévre.
Összegezve a tavalyi évünket elmondhatom, ami a túrákat és
egyéb programokat illeti, egy jó évet zártunk. Sikeres volt a
„Holdfény túra” is, igaz nem volt hófödte a táj, és telihold sem
világította az erdei ösvényt. Ennek ellenére ismét összegyűltünk
140-en, és aki részt vett ezen a túrán, azt hiszem, jól érezte magát.
A társaság, mint mindig remek
volt, mindenki mosolygott, jókedvűen indult neki. A jókedvről egy
kicsit gondoskodott az a sok
hátizsákba, belső zsebbe rejtett
„lélekmelegítő”. Mindenki
büszkén kínálgatta a sajátját mondva – „na, ez az igazi!”
A kápolnánál szokás szerint a Reisz testvérek vártak bennünket
tábortűzzel, amiben Csigó Lajcsi bácsiék is besegítettek. Lajosék
mindenkit megkínáltak egy pohár borral.
Vendégeink voltak a horpácsi Honvéd Hagyományőrzők, akik
korhű egyenruhában, háborúban elhunyt katonák tiszteletére sortüzet lőttek.

Külön érdemes megemlíteni Kínát, ahol lakosság
5%-a keresztény, ez 67 millió embert jelent, ami a világ
keresztény híveinek 3%-át teszi ki.
Érdekes, hogy XVI. Benedek pápa szülőhazájában,
Németországban a keresztények száma 58 millió (ez a népesség kétharmadát jelenti, ennek fele a katolikus), míg az
arányok hasonlóak a Föld egyik legszegényebb országának
számító Etiópiában, ahol a keresztények száma 52 millió (ez
a népesség kétharmada, ennek kétharmada kopt vallású).
Érdekesség továbbá, hogy a legkevesebb keresztény a világban pont Közép-Keleten és Észak-Afrikában, a kereszténység bölcsőjének számító területeken él.

Milyen tanulsággal szolgálnak ezen adatok számunkra?

A fent ismertetett számok a világon végbemenő népesedési
tendenciákat mutatják, de jelzik a keresztény egyházak
missziós tevékenységének sikerét is, azokon a területeken,
ahol a keresztény vallás nem államvallásként, vagy éppen a
kisebbségben élők vallásaként van jelen.
Mi Európa közepén abban a helyzetben vagyunk, hogy
gondolkodásunk, tradíciónk alapján szinte természetesnek
vesszük, hogy a keresztény kultúrkörben élünk. A 2001. évi
népszámlás adatai szerint Magyarországon a népesség
75%-a keresztény, ennek több mint a fele katolikus vallású.
Az ősöktől megörökölt vallás megőrzése egy nép számára
létkérdés volt mindig is. Arra kell törekednünk, hogy kapott
vallásunkat ameddig csak lehet, mindenhol a világban, de itt
Sopronkövesden is megőrizzük.

Készült a Magyar Kurír adatai alapján
Dr. Barkó Péter

Ezt követően túránk következő kis pihenője az Égett fánál
volt, ami után a Mária képhez
vezetett utunk. Ezután sétáltunk le a túra célállomásához a
Fehér csárdába, egy kis megállóval a Bors falatozóban. A
csárdában vártak ránk megterített asztalokkal, amin kosárban
volt a sós stangli, tálcákon a zsíros kenyér és az elmaradhatatlan forralt bor és a jó meleg tea.
Akit kérdeztem, mindenki jól érezte magát, és élvezte,
továbbá kijelentette, hogy jövőre is eljön. Köszönöm!!
Végezetül, köszönöm azoknak is, akik segítettek ismét a
túra lebonyolításában. Engedjék meg, hogy név szerint is
említsem őket : Fülöp Zoltán, Dr. Boros Tamás, Bors Péter,

Reisz Lajos.

Az idei év is elkezdődött, első sétánk január elsején volt, a
kápolnához, ahol szűk kis csoporttal köszöntöttük az új
évet. Ebből is hagyományt szeretnénk csinálni. Addig is
március 3-án várunk minden kedves túrázni vágyót a
Téltemető túrára. Időpont és további információk a
honlapon megtalálhatók. (www.sopronkovesd.hu)

Kottrik Zoltán

Kövesdi Kertész
Sopronkövesd utcáin járva
az ember sok ház ablakában
gyönyörködhet különféle
Orchideákban.
Éppen ezért gondoltam,
hogy néhány Orchidea-gondozási, szaporítási tanácsot jó
szívvel vennének a virágkedvelő olvasók.
Gondozás: Tavasztól őszig, hetente kell tápoldatozni az Orchideákat, mert ilyenkor jönnek az új hajtások, ilyenkor fejlődnek
a legjobban. Viszont nem mindegy milyen tápot használunk.
Olyan tápoldatot kell választani, amely a fejlődés minden
szakaszában ellátja a növényt tápanyaggal. 1 liter vízbe maximum 1 ml tápoldatot tegyünk, ne többet. Minden harmadik
tápoldatozás helyett csak esővizet használjunk ezzel átmosva a
gyökereket, hogy kimosódjon az összegyűlt felhalmozódott
tápsó. Tudom, télen ez nehezen megoldható, ilyenkor megteszi
egy langyos zuhanyoztatás is, lényeg hogy a tápot eltávolítsuk.
Alapjában véve az Orchideáknak kevés tápra van szüksége,
hiszen a természetben sem tápoldatozza senki, ezért kell ügyelni az adagolásra és arra, hogy ne vigyük túlzásba.
Jót tesz még az Orchideáknak: amint elmúltak az éjszakai fagyok, legjobb, ha kivisszük őket a szabadba. Sokkal erősebbek
lesznek és gyorsabban fejlődnek. A nyári meleg záporok pedig
természetes párát biztosítanak. Az eső utáni 70-80% - os páratartalom jót tesz minden növénynek.
Szaporítás: Talán kevesen tudják, de Orchideáinkat otthon
magunk is szaporíthatjuk. A csemeték az anyanövény szárán

fejlődnek, ott pedig virágokat, leveleket, léggyökereket fejlesztenek ki. Ha a csemete gyökerei elérik a 2-5 cm-t, leválaszthatjuk az
anyanövényről és kis cserépbe ültethetjük.
Így élvezhetjük az Orchideák virágzását a leghosszabb ideig:
- Ne hagyjuk, hogy víz álljon a levelek között, ez ugyanis elősegíti
a baktériumok elterjedését és a növény pusztulását.
- Ne öntözzük a növényt túl gyakran, a legtöbb Orchideát hetente egyszer elegendő.
- Ne tegyük a növényt huzatos helyre, pl. légkondicionáló közelébe, mert a virágok és bimbók hamarosan elszáradnak.
- Ne tegyük radiátorra, hűtőszekrényre a növényt, mert így állandóan száraz lesz a levegő körülötte.
- Ne tegyük közvetlen napfényre a cserepet, csak félárnyékba,
mert könnyen megégnek a levelek és virágok.
- Megfelelő hőmérséklet nappal 20-30oC , éjszaka 10-15oC.
- Ha a levegő száraz, permetezzük langyos vízzel a leveleket és a
bimbókat egyszer kétszer naponta
(a kinyílt virágokat ne! )
Végezetül egy kis érdekesség:
Sokunk konyhájában jól ismert,
és kedvelt vanília is az orchidea
félék családjából származik. Ez a
különleges fűszernövény az orchideák családján belül a vanília fajhoz tartozik. A vanília, mint a
többi Orchidea faj az őserdők mélyén a párás meleg trópusi klímán őshonos. Az aztékok már több ezer éve ismerték és használták a növény termését, pl. kedvenc italuk a csokoládé ízesítésére.
Ez a fajta sajnos hazánkban nem tenyészthető, így nem tudunk
otthon vaníliát termeszteni, mindenesetre sok sikert és örömet
kívánok a többi Orchidea típus szaporításhoz és nevelgetéséhez!

Kissné Fekete Andrea

Kövesdi Kulinária
Itt a farsang, áll a bál…
éneklik az óvodások a vidám kis dalocskát.
Február, a farsang hava ugyancsak gazdag télbúcsúztató
hónap. Nagyapáink idejében - még a múlt század elején is február volt a házasságkötés ideje. Ebben a hónapban zajlottak
a vidám, farsangi lakodalmak. A fiatalok maskarás mulatságokat tartottak, amelyek ma is élő szokások. Februárban levágták
a jó nagyra hízott disznót, amelynek sonkáit már a nyári
aratásra gondolva pácolták, füstölték. A sparhelt sütőjét esténként megraktuk krumplival, amit a ruhával letakart
zsomporból kiszedve vajjal, túróval, tepertővel fogyasztottunk
nagy beszélgetések, mesélések közepette.
Borozgatás mellé
italkorcsolyaként
sajtos-túrós pogácsát
ajánlok.

Hozzávalók 60 darabhoz:
1 dl tej, 1 csapott evőkanál cukor, 30 g élesztő, 600 g finomliszt,
250 g margarin, 150 g juhtúró, 150 g krémes állagú tehéntúró, 1
dl tejföl, 2 egész és 1 tojás sárgája, 1 evőkanál só, 100 g reszelt
sajt (trappista, edami).
Simára keverjük a langyos tejben a cukrot, és az élesztőt felfuttatjuk. Elmorzsoljuk a lisztet a margarinnal. Hozzáadjuk az
áttört juhtúrót és tehéntúrót, az élesztős tejet, a tejfölt, 2 tojás
sárgáját, a sót, majd összegyúrjuk, cipót formázunk, letakarva
meleg helyen ½ órát kelesztjük. Lisztezett deszkán téglalap alakúra nyújtjuk, megszórjuk a sajt kétharmadával, feltekerjük,
letakarjuk és ismét kelesztjük. 2 ujjnyi (kb. 3 cm) vastag, egyetlen hosszú csíkot nyújtunk belőle, megkenjük 1 tojás sárgájával,
megszórjuk a maradék sajttal és 4-4,5 cm-es szaggatóval kiszúrjuk. A „hulladékot” is újraformázzuk és szaggatjuk, (ezek már
nem lesznek levelesek!). Sütőpapírral bélelt tepsibe rakjuk és
200oC-ra előmelegített sütőbe rakjuk, 20-25 percig sütjük. Frissen, még szinte langymelegen a legfinomabb!

Balics József
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Kövesd válaszol

Maráz Kristóf rovata

Hogyan értékelné az Agghegyalja Mozaik éves munkáját?

Ingyen műköröm!

Kezdő műkörmös ingyen
körmözést vállal.
Érd.: 30/661-77-54,
30/913-88-22
Gondoljon a tavaszra és a
jó időre! A soproni Fricikli Kerékpárbolt és Műhely
2012. február 18-án a he-

lyi Tűzoltószertárban 9 és
11 óra között várja a keVízmati Gyuláné
Nagyon jó, hogy van ez az
újság. Minden példányt és
minden cikket elolvasok.
Szívesen olvasom a Háztartási
praktikákról szóló cikket és a
recepteket. Az önkormányzati
hírek, azért hasznos, mert általa
képet kapunk a faluban történő
újdonságokról és programokról. Az is jó, hogy a lap
mindenkihez eljut, és fiataltól
az idősig mindenki élvezheti,
böngészheti a számára érdekes
rovatokat.

Szabó Bettina &
Rákóczi Bianka
Örömünkre szolgál, hogy
minden második hónapban
kezünkbe vehetjük a lapot.
Olvasni inkább csak akkor
szoktuk, amikor kiosztjuk
az újságot a faluban. De egy
cikk, azért mindig akad
olyan, amelyet elolvasunk,
ez pedig a suli hírek.
A
képek
érdekesek.
Szerintünk jobb lenne, ha
több kép is szerepelne az
újság hasábjain.

Párizs család
Nagyon szeretjük, az újságot.
Mindig nagy izgalommal várjuk
az újabb szám megjelenését.
Minden alkalommal elolvassuk
az elejétől a végéig, és minden
eddigi számot megőriztem.
Számunkra a legérdekesebbek az
óvodai, iskolai hírek és az elmaradhatatlan háztartási praktikák
is. A fiúk inkább még csak a
képeket tekintik meg. Általában
a férjem is elolvassa az újságot. A
családunk tehát teljes mértékben
meg van elégedve a Mozaik
munkájával.

Háztartási Praktikák

Nagyon sok szeretettel üdvözlöm Önöket a 2012. év alkalmából és kívánok
mindenkinek egészséggel, jóléttel és boldogsággal telerakott évet.
A színtelen körömlakk könnyen eltünteti a karcolásokat a padlóról, illetve arra is alkalmas, hogy
biztonságossá tegyük vele az üvegasztal szélét. A lakkot vigyük fel a hozzávaló ecsettel az asztal
szélére, majd 10-15 perc elteltével ismételjük meg a műveletet, így befedjük az esetleges hibákat, és
ha ütés éri az üveg szélét nem pattannak szét az üvegszilánkok. A hölgyeknek ajánlom, hogy mindig
legyen kéznél egy színtelen körömlakk, mert ha egy szem felszalad a harisnyán csak bekenjük a
lakkal és máris megakadályozzuk, hogy a szem tovább fusson.
A gyertyafoltok eltávolítása: Így ünnepek után ajánlom, hogy ha a terítőre ráfolyt a gyertya, először
tegyük be a mélyhűtőbe úgy fél órára ezáltal megfagy és könnyebben leválik az anyagról. Ezután
tegyünk egy-egy lap papírtörlőt a folt alá és fölé, majd meleg vasalóval olvasszuk ki a maradék paraffint is az anyagból. A színes gyertya esetében lehetséges, hogy többször meg kell ismételni a vasalást
és nem is biztos, hogy teljesen eltűnik a folt, de az eljárás után mindenképpen sokkal halványabb
lesz.
Takács Tivadarné

rékpár-tulajdonosokat.
A meghirdetett időpontban kedvezményes helyszíni kerékpárjavítást,
ingyenes szaktanácsadást
vállalunk. Nagyobb javítás
esetén biciklijét ingyenesen szállítjuk oda-és vissza
szervizünkből.

Balesetmentes kerekezést
kívánunk!

Tisztelt Adófizetők!
Ebben az évben is rendelkezhetnek adójuk 1%-val.
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 köszönik a szervezetek tagjai.
/Szerkesztőség/

Főszerkesztő: Iváncsicsné Horváth Krisztina, Vargáné Bánfi Tünde (e-mail: kovesdihermesz@gmail.com)
Szerkesztők: Antal Istvánné, Balics József, Biczó Szabolcsné, Dani Krisztina, Dr. Barkó Péter, Egyházi Mónika, Fülöp Zoltán, Grégerné Bors Éva,
Horváth-Pálla Barbara, Kelemen Dávid, Kissné Fekete Andrea, Kottrik Zoltán, 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.”

