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Sopronkövesdről Sopronkövesdnek.

Kedves Olvasók!
Szerencsésnek mondhatja magát az az ember, ki életében erős és
tartalmas kapcsolatokat tudhat magáénak. Megismerkedhet olyan
személyiségekkel, akik világlátásukkal, értékrendjükkel pozitív
hatást gyakorolnak őrá és környezetére egyaránt. A közösség sem
kevésbé szerencsés, ha megújulhat, színesedhet egy-egy új egyéniség által. Lakóhelyünk vérkeringésébe is új emberek kapcsolódtak
be, jelen lapban köszöntik Önöket, számolnak be munkájukról,
terveikről. Állandó és vendégszerkesztőink is számítanak

Önkormányzati hírek
Ismét február közepében járunk… Megint olyan gyorsan elrohant
egy év - csak ámulunk az idő múlásán, s közben mi magunk is
állandóan szaladunk valahonnan, valahova. Ebben a felgyorsult
világban, felületesen megélt mindennapjainkba mégis kell valami
maradandót, valami kis nyomot hagynunk - akárcsak a cinke a
hóban... Az időtálló pillanatok melengetik a szívünket, s arra vágyunk, bárcsak még sokáig tarthatnának! Ilyen pillanatokból Sopronkövesd lakóinak és az idelátogatóknak az elmúlt két hónapban
juthatott bőven, ha kimozdultak a négy fal közül és egy picit
megnyitották a szívüket. Vidám adventi forgatag. Most ez az időben
legtávolabbi esemény, melyet elsőként és nagyon szívesen említek meg.
Egy lelkes kis csoport ötlete révén
egy új és színvonalas eseménnyel reméljük hagyománnyal - gazdagodtunk. A szervezők, de a jómagam várakozását is felülmúlta a nagy
érdeklődés, mely ezt a rendezvényt kísérte, s az első gyertyagyújtáskor megtartott vásár nem halványította a Falukarácsony nagy
vásárának fényét sem. E két sikeres vásár bizakodásra adhat okot
a tavasszal indítani tervezett helyi piachoz. Reméljük, lesz elegendő portékáját kínáló és azt megvásárló! A helyi piac működésével
kapcsolatosan február végére fórumot is szervezünk a falu lakosainak, szakmai előadók részvételével. A jövendő piac asztalai elkészültek, a pályázaton nyert rendezvénysátor megrendelése is megtörtént. Az adventi időszakban többször mosolygott a szívem,
látva a vásárok jókedvű tömegét, a sárban is 140 főt vonzó Holdfény túrát, a koncertek hangulatát, a templomot pásztorjáték idején megtöltő kisgyermekes családokat, az utcai ablakba kitett és

figyelmükre érdekes tartalmú írásaikkal. Ismét képet kaphatnak az egyházi élet aktuális eseményeiről és készülünk visszatérni kedvelt kertész és praktikai rovatunkkal is! Reméljük,
sokaknak hiányoztak! A Plusz-oldalak megjelenését ezúttal
nyomdánk finanszírozta, köszönjük! Reméljük, kellemes kikapcsolódást, hasznos információkat nyújt lapunk, jó időtöltést
kívánunk hozzá! Üdvözlettel:

Szerkesztőség

szaloncukorral tovább édesített jókívánságot.
Advent idején önkormányzatunk életében is
elkezdődött a nagy forgatag: készülődés a januártól induló közös hivatal beindítására, az iskola
államtól való visszaigénylésére, az új jegyző és aljegyző fogadására, új önkormányzati dolgozók alkalmazására és új iskolaigazgató
megbízására. Emellett a decemberre meghirdetett programok
sikeres lebonyolítása is sok-sok tennivalót rótt ránk. Az új önkormányzati hivatal irányítása Sopronkövesdről történik, melyhez
most már Ebergőc, Nagylózs, Röjtökmuzsaj és Pinnye is hozzá
tartozik. Bízom abban, hogy e közösen működtetett hivatal az
érintett települések lakóit is közelebb hozza egymáshoz! A jó és
sikeres működéshez garanciát jelenthet Fücsökné Torma Lívia
jegyző asszony és Olaszyné Fülöp Anita aljegyző asszony személye is. A jegyzői bemutatkozást mostani lapszámunkban
olvashatják, az aljegyző levelét pedig a következőben. A január
elsejével felálló új hivatalban számítógépes fejlesztést hajtottunk végre, s a legnagyobb hófúvás alatt sikerült kifestetnünk
az irodákat. A festés alatt folyamatosan váltották egymást a mesteremberek. Bármilyen jó munkát végeztek is, egy idő után örültünk, amikor már nem láttunk a közelünkben telefonszerelőt,
asztalost, villanyszerelőt, festőt vagy számítógépes szakembert.
Elnézést kérünk az ezen időszak esetleges kellemetlenségeiért!
Felhívom a tisztelt Olvasók figyelmét arra, hogy az irodák funkciója is változott, így aki megszokásból lép a hivatalba, az ügyintézők helyett könnyen a polgármesteri irodában találhatja magát.
Természetesen egy üdvözlés erejéig is szeretettel látok mindenkit! Kövesdi falunaptár még korlátozott számban kapható. Ha a
faluról és környékéről, vagy egy-egy eseményről bárkinek is sikerül jó fotókat készítenie, kérem, év közben juttassa el hozzám!
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A legjobbakat a 2014-es naptárba beválogatjuk. Nefelejcs óvodánk decemberben ünnepelte az 50 éves fennállását. Köszönet minden dolgozónak, hogy ilyen emlékezetessé tették ezt a kerek évfordulót. Bár akkora
óvodánk lenne, hogy az egész falut meg lehetett volna invitálni erre a
jubileumra! Iskolánk átadása és visszaigénylése a mai napig rengeteg
feladatot adott nekünk, s nagy kihívást is jelent. Köszönöm Szőke Katalin leköszönő igazgatónőnek az eddigi munkáját, s külön köszönöm
Csókáné Maráz Kornélia új igazgatónak és Heer Anita új igazgatóhelyettesnek, hogy egy ilyen bizonytalan és átmeneti időszakban vállalták ezt a nem könnyű feladatot. Bíztatok minden szülőt, gyermeket és
kollégát, hogy segítsék munkájukat és legyenek velük toleránsak! Előre
is köszönöm. Jó érzéssel töltött el, hogy decemberben a Corvinus Rádió
érdeklődött településünk elmúlt éve iránt, s bizony volt miről beszámolnunk nekik. A Kisalföld is újra megkeresett minket a falu történéseivel
kapcsolatban. Játszóterünk nagyjából kész. A többség örömmel és féltve
használja, ám sajnos a gyerekek egy része a
festett palánkon húzza le a sarat a cipőjéről.
Aki ilyet lát kérem, határozottan szóljon
rájuk! Pedig még a felnőttek is elmondják:
boldogok, amikor elmennek az új gyermekbirodalom mellett, s van, aki egyenesen a
környék legszebb játszóterének tartja. Akad, aki felnőttként egy picit
gyerek szeretne lenni, hogy kipróbálhassa. A játszótérre vagy az oviba
érkezőknek pedig ajánlom az óvoda új, biztonságos parkolóját! A szemétszállítás ügye egyelőre teljesen képlékeny, így erről a kérdésről az
újság hasábjain még nem tudok nyilatkozni. Panaszkodunk, lázongunk,
érvelünk eleget a megfelelő fórumokon, de eddig nem sok sikerrel. Újévi
Józanodó-sétánkon és a Doni-emlékmenet fogadásakor a kápolnánál
még nem gondoltuk, hogy ezen a télen hatalmas hócsatát is kell vívnunk. Köszönet mindenkinek, önkéntes és szerződött segítőinknek a
helytállásért, az önzetlenségért! A munkákat koordinálva, polgármesterként úgy éreztem, és tapasztaltam is minden helyzetben, hogy a falu
igazán csak önmagára számíthat. A havas észrevételeket, hiányosságokat
erőnkhöz mérten igyekeztünk orvosolni. Sajnos, nem mindenki csak
kért… Volt, aki követelt és nem vette tudomásul, hogy ilyen rendkívüli
helyzetben az egyéni érdek fölött kell, hogy álljon a közösségi érdek.
Egy földhivatali kimutatás segítségével számba vettük az önkormányzat
teljes, vagy résztulajdonában lévő agghegyi ingatlanokat. Célunk ezek
nagy részének értékesítése, hogy ez által, s követve a jó példákat, még
rendezettebbé váljon falunk egyik legszebb, leghangulatosabb pontja.
Végezetül mindenkit várunk március 2-án a Téltemető túrán! A túra
előtt a Bakonyról készült fotókiállítást nyitjuk meg az alkotó és tanítványai jelenlétében. Ők a túrára is elkísérnek bennünket, s útközben bevezetnek minket a természetfotózás laikusok által is könnyen elsajátítható
rejtelmeibe.

Fülöp Zoltán

polgármester

Sopronkövesd Község Önkormányzata Maráz
Krisztina segítsége révén 5db komplett számítógéppel gazdagodott!
A gépeket Krisztina budapesti munkahelye, a
VOCH Vodafone Operációs Központ Magyarország Zrt. ajánlotta fel közösségi célokra. 2-2 db gép segítségével internetes sarkot alakítunk ki a Községi Könyvtárban, valamint a Sopronkövesdi Nyugdíjas Egyesület tagjai számára az Idősek Klubjában. 1 db
gép az óvodai munkát segíti majd.

Köszönjük a segítséget!

A falu jegyzőjének tollából

Bemutatkozunk…
Tisztelettel köszöntöm a község lakóit a Sopronkövesdi
Közös Önkormányzati Hivatal nevében.
2013. január 1-jei hatállyal kezdte meg működését a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal, amelynek illetékességi területéhez tartozik a székhely Sopronkövesd, valamint Ebergőc, Nagylózs, Pinnye és Röjtökmuzsaj községek.
Ezeken a településeken látjuk el a helyben maradó önkormányzati és államigazgatási feladatok intézését, segítjük az
önkormányzatok képviselő-testületeinek működését. A felállás, a feladat új, próbálunk megfelelni a velünk szemben
támasztott követelményeknek. Célunk, hogy a jogszabályoknak megfelelő működés mellett az ügyintézés hatékonyan
történjen. Igyekszünk minden ügyfél, hozzánk forduló szervezet számára a szükséges tájékoztatást megadni, problémáját
mihamarabb elintézni, megoldani vagy ahhoz segítséget
nyújtani.
Fücsökné Torma Líviának hívnak, - a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatalt
létrehozó Önkormányzatok Képviselőtestületének döntése alapján - jegyzőként végzem feladatomat az új hivatalban. 18 éve dolgozom a közigazgatásban jegyzőként. Röjtökmuzsaj és Ebergőc községek mellett 2011-től Pinnye településen is elláttam
a jegyzői feladatokat. Családommal Röjtökmuzsajon élek
1996. óta. Vas megyei származású vagyok, általános iskolába
Répcelakra jártam, a közgazdasági szakközépiskolát Szombathelyen végeztem. Az igazgatás-szervezői végzettséget nappali tagozaton, Budapesten szereztem, 2000-ben tettem közigazgatási szakvizsgát. Két fiam van, férjem vállalkozó.
Munkámat aljegyzőként Olaszyné Fülöp Anita segíti, aki
korábban Nagylózs község jegyzőjeként dolgozott. Sopronkövesd településen minden nap lesz jegyzői vagy aljegyzői
fogadóóra. Az ügyfélfogadás rendjéről a következő számban
részletes tájékoztatást adunk. A sopronkövesdi hivatalban
Bereczky Istvánné, Kovács Lászlóné és Zombó Péterné dolgoznak. Nagylózson Csigóné Mikó Anita és Rákóczi Lászlóné várja az ügyfeleket, Pinnye településen pedig Bősze Ildikó.
Röjtökmuzsaj és Ebergőc községek kirendeltségén Rózsás
Györgyné és Simon Gáborné áll a lakosság szolgálatára. Rózsás Györgyné kolleganőnk a közös önkormányzati hivatal
pénzügyi vezetője lett.
Az új közös hivatal előkészítői munkái már decemberben
megtörténtek, de a január hónap is még a feladatellátás átszervezése jegyében zajlott. A sopronkövesdi hivatali részt
átalakítottuk, a közös hivatalban részt vevő települések között az informatikai rendszert kiépítettük, új könyvelési- és
iktató rendszert vezettünk be. Most a települések és a közös
hivatal 2013. évi költségvetésének készítése folyik.
Bízom abban kollegáimmal együtt, hogy munkánkat a lakosság érdekeinek szem előtt tartásával, ügyfélközpontúan, az
Önök megelégedésére végezhetjük.

Fücsökné Torma Lívia
jegyző

Sopronkövesdi Családi Napközi és Baba-mama klub
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Sok szeretettel köszöntöm a kedves Olvasókat a 2013-as évben! Röviden szeretném bemutatni, hogy mi
minden történt velünk a decemberi és januári hónapokban.
Decemberben nagy izgalommal töltötte el a gyermekeket a Mikulás-várás, valamint a közös karácsony.
A Mikulásnapi ünnepséget a Baba-mama klub keretein belül tartottuk. Nagyon sokan eljöttek, s azt hiszem, a jelenlevők nevében is mondhatom, hogy a gyerekek és a szülők is rendkívül jól érezték magukat. A
Mikulás bácsitól minden gyermek kis csomagot kapott, amit nagy izgalommal
vettek át.
Reméljük a következő összejövetelünk is
ilyen jól fog sikerülni. Sok-sok szeretettel
várunk minden kedves szülőt és kisgyermeket Kati védőnővel együtt.
A következő nagy esemény a karácsonyi
ünnepség volt. Ezt megelőzően karácsonyfát,
kisharangot festettünk, s közben karácsonyi dalokat hallgattunk és énekeltünk.
December 20-án, csütörtök reggel a kisgyerekekkel a folyosón gyülekeztünk, majd együtt
léptünk be a csoportszobába. Ott várta őket a karácsonyfa és alatta a sok-sok játék. Örömmel mentek oda, énekeltünk, majd birtokba is vették a játékokat. Nagyon élvezték a szünet előtti napokat. Jó volt látni, hogy mennyire örülnek!
Ezúton szeretném megköszönni a bölcsis gyermekek nevében is Reni néninek a fenyőfát.
Január hónapban kicsit megváltozott a csoport összetétele. Létszámunk ismét teljes. 5 kisgyermek jár a napközibe: Kalmár
Blanka, Kovács Bálint, Kustor Bálint, Mikó Vince, Tóth Sára. Ez a hónap az összeszokás jegyében telt. A gyerekek jól érzik magukat, sokat játszanak. Meséltünk, hóembert festettünk, madáretetőt és madarakat ragasztottunk. Beszélgettünk a téli időjárásról, a
madarakról. Ha az idő engedte, kimentünk sétálni és élveztük a nagy havat. Megnéztük a tavat, a patakot. Figyeltük, ahogy olvad a
hó és egyre többet süt a nap.
Csigó Adrienn
Remélem, hogy az elkövetkező hónapok is ilyen jó hangulatban telnek majd.

Óvodai élet
JUBILEUMI ÜNNEPSÉGÜNK
Várakozásunkat felülmúlta óvodánk 50 éves fennállásának sikeres megünneplése.
Tiszteletünket, megbecsülésünket szerettük volna kifejezni a régi kollégák, óvodai
dolgozók felé, ezért sok munkával, nagy lelkesedéssel készültünk december 15-én a
nagy napra.
Vendégeinket az óvoda vezetőjének közvetlen, meleg szavai köszöntötték, melyet óvodásaink vidám táncos
műsora követett. Óvodánk történetéről, a falu életében betöltött szerepéről Kelemen Dávid érdekes előadásában hallhattunk.
Az ünnep hangulatát fokozva, közösen gyújtottuk meg az ünnepi gyertyát az óriási méretű tortán, melyet a konyhát üzemeltető Rábakész Kft. ajánlott fel. Sok kedves, régi történet elevenedett fel a terített asztalok melletti, derűs beszélgetések során. A nap végén igazi szép élménnyel, ünnepi előadással ajándékozták meg a jelenlévőket a nótás kedvű polgármesterek. Köszönjük nekik és mindenkinek, aki
támogatásával segítette emlékezetessé tenni ezt a szép ünnepet. Az érdeklődők még több képet láthatnak honlapunkon, az óvoda galériájában.
Havas élményeink

Szerencsére megérkezett a hó, a gyerekek már nagyon várták, hogy kipróbálhassák az új játszótér szánkódombját. Reggelente hócsuszkával, szánkóval, strapabíró zsákokkal érkeztek, s alig várták, hogy kimenjünk azt érintetlen, tejszínhabszerű hóba. Ujjongtak, viháncoltak, jó pár hócsatát megvívtak. Versenyeztek, hogy ki ér hamarabb fel a dombra, s aztán kié a leggyorsabb csúszó alkalmatosság. Ez a tél végre
olyan volt, amilyennek lennie kell, havas, fagyos, nagyon hideg. Sok-sok téli témájú verset és éneket is
tanultunk, s szívesen daloltunk a szabadban, hóangyalkát készítve.
Most a farsangra készülünk, sokféle hangszert ismerünk, ezekkel zenekarosdit játszunk, táncolunk, mulatunk. A nagyobbak
nagyon várják a hagyományos jelmezbált, a vicces játékokat, vetélkedőket, és a kincseket rejtő zsákbamacskát.

Óvó nénik
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Suli hírek
Csókáné Maráz Kornélia vagyok, 2012. december 15-én lettem a Sopronkövesdi Általános Iskola megbízott
igazgatója. Rendkívül nagy megtiszteltetés volt számomra elvállalni ezt a felelősségteljes, de ugyanakkor
nagyon izgalmas munkát. Az igazgatói munka mellett alsó tagozaton éneket és környezetismeretet, felső
tagozaton pedig földrajzot tanítok.
1970-ben születtem Sopronban, 2004-ig Sopronkövesden éltem, szüleim ma is itt élnek. Az általános iskolát
Sopronkövesden végeztem, nagyon szerettem itt tanulni. Kiváló tanítóim, tanáraim voltak, akikre azóta is
szeretettel és hálával gondolok. 1988-ban érettségiztem a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban, Sopronban. Ezt
követően Kaposváron tanultam a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán, majd később elvégeztem a földrajz tanári szakot Szombathelyen. 2005-ben szereztem diplomát Európai tanulmányok szakon a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán.
Korábbi munkahelyeim között említeném a soproni Erkel Ferenc Általános Iskolát, a nagycenki Széchenyi István Általános
Iskolát is. Tanítottam Nagylózson, valamint egy évig Sopronkövesden is az 1992/1993-as tanévben. Akkori tanítványaimmal
jelenleg is jó kapcsolatban vagyok. Később több évig voltam az akkori Matáv Rt. (Magyar Telekom) alkalmazottja.
Jelenleg családommal Peresztegen élek. Férjem, Csóka Attila a sopronkövesdi Troges Air Technik Kft-ben kereskedelmi ügyintéző immár 11 éve. Négy gyermekünk van, Lilla a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceumban tanul, Bertalan negyedik osztályos,
Blanka Napsugár második osztályba jár, Bíborka, a legkisebb gyermekünk 3 és fél éves, óvodás.
Szabadidőmben szeretek a családdal kirándulni, moziba járni. Szívesen olvasok, rejtvényt fejtek, fotózok. Szeretek tanulni, fontosnak tartom az egész életen át tartó tanulást. A gyerekeimmel rengeteget kirakózunk, társasjátékozunk. Tavasztól őszig az
udvar és a kiskert is folyamatos törődést igényel. Férjemmel gyűjtőszenvedélynek is hódolunk. Attila tollakat gyűjt, én pedig
régi mesekönyveket, valamint holland szélmalmos porcelánokat. Ez utóbbival már teljesen megtöltöttem nagymamám régi fali
tálas polcát. Énekelek a peresztegi kórusban, tagja vagyok a helyi egyesületnek, sok gyermekprogramot illetve falunapot szervezünk minden évben.
Egy rendkívül nehéz időszakban kerültem az iskola igazgatói székébe. Bízom benne, hogy a nehézségek ellenére sikerül az iskola színvonalát megtartani és az elődöm, Szőke Katalin által megkezdett úton tovább haladni. Fontosnak tartom az iskolai fegyelem megerősítését, a gyerekek logikus gondolkodásának és az értő olvasásnak a fejlesztését, az olvasás megszerettetését. Szeretnék több, színesebb programot szervezni kollégáimmal együtt. Említeném ezek közül a Sportnapot, Egészségnapot, Kézművesnapot. Szeretném, ha az iskola jobban részt venne a falu életében, s azt, hogy a falu lakói is sajátjuknak érezzék ezt az intézményt és bátran bejöjjenek a rendezvényeinkre. Vannak elképzeléseim a Kulturális Örökségvédelmi Napokra is. Nagyon bízom
benne, hogy munkámhoz elnyerem a szülők, a falu, az Önkormányzat illetve a Tankerület bizalmát és támogatását, mert csak
így tudok kollégáimmal együtt egy színvonalas, gyermekközpontú iskolát működtetni, ahova öröm járni, ahol öröm tanulni.

Iskolai programok
“Az iskolák: világítótornyok, barátom! A jövő fényjelei! Száz és száz kis magot tartalmazó gubók, belőlük fog megszületni
az új, a jobb, a bölcsebb.” (Arthur Conan Doyle)
Iskolánkba jelenleg 150 tanuló jár. Azon szerencsés és ritka iskolák egyike vagyunk, akiket nem az állam működtet, hanem Sopronkövesd Község Önkormányzata felvállalta ezt a nemes feladatot. Erre nagyon büszkék vagyunk. Szeretnénk, ha
az iskola nyitva állna a falu lakossága előtt és programjainkba minél többen bekapcsolódnának.
A következő félévre sok újdonságot tervezünk. A jól bevált és nagysikerű “24 órás kosárlabda” március elején kerül megrendezésre. Felvetődött az ötlet, hogy később szervezhetnénk ennek mintájára “24 órás karatét” is. Március 15-ét megünnepeljük az iskolában, de a falu megemlékezésén is képviselteti magát az iskola ifjúsága. Húsvét előtt egy “Nyusziváró délutánt” tartunk kézműveskedéssel, nyúlsimogatással. Egy igazi újdonsággal szeretnénk megörvendeztetni a szülőket és minden szórakozni vágyót. Kedvenc DJ-nk, Magyar Robi retro bulijával egy igazi Locsoló bált rendezünk április 6-án, szombaton a szülői munkaközösséggel közösen. Áprilisban “Iskolai egészségnapot “ tartunk, ahova szintén várjuk az érdeklődőket.
Egészséges ételekkel, gyümölcssalátával vendégeljük meg tanulóinkat, Heer Anita igazgatóhelyettes pedig egészségről szóló
plakátversenyt rendez ebből az alkalomból. Olyan híresség meghívását tervezzük, akinek előadását a gyerekek is szívesen
meghallgatnák. A Költészet napi szavalóverseny idén sem marad el, s a környező iskolák szavalóversenyeire is szívesen beneveznénk tanulóinkat. A Föld napján Sopronkövesd környékét szeretnénk a felesleges szeméttől megszabadítani szemétszedési
akciónkkal. Bekapcsolódunk a falu május 1-én megrendezésre kerülő majálisába és játszótér avatójába. Az Anyák napi műsort iskolaszinten tervezzük, zenés, hangszeres műsorral kedveskedünk az édesanyáknak, nagymamáknak. Május végén a
Gyermeknapot ünnepeljük akadályversennyel, egész napos játékkal, vidám programokkal. Részt veszünk a kerékpártúrán,
amit Polgármester úr szervez a környező települések jobb megismerésére. Az osztályok lázasan készülnek a kirándulásokra, a
nyolcadikosok a koszorúcskára, ballagásra. Programjainkra szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Csókáné Maráz Kornélia

A Sopronkövesdi Nyugdíjasok Egyesületének rovata

Közösség a közös értékekért
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készített süteményeket kínáltuk az érdeklődőknek.
Egy másik, színvonalas kiállítás megálmodója, megvalósítója és fogadója szintén egyik tagtársunk – Mihócza Tiborné Balics Margit –
volt a KÖN idején. Saját udvarán mutatta be az általa gyűjtött és
gondozott növény – főleg kaktusz – gyűjteményét. Kedvencei közül
több a parkunkban is megtalálható. Egy másik tagtársunk, Bolter
László saját ötletét megvalósítva egy sétányt alakított ki az Agghegy
bevezető részén fekvő területből. Nem csak a látvány, de a fenyők
árnya, illata is különleges élményt nyújt az ott sétálóknak.
Természeti értékeink mellett néprajzi kincseinket is szeretnénk megmenteni, összegyűjteni, még megmaradt mezőgazdasági eszközeink
számára méltó helyet biztosítani. Reméljük, hogy egy újabb pályázat
elnyerésével sikerül ehhez az anyagi alapot megteremteni. Addig is
kezdjük és kérjük a régi tárgyak felkutatását, megőrzését, hogy mire
az épület elkészül, megfelelő színvonalon tudjuk megtölteni!

Egyesületünk mintegy 40 fős csoportja az elmúlt év során is aktívan
részt vett a falu közösségi életében. Köztudott, hogy sikeres pályázatunk anyagi fedezetével, plusz 20% önerővel egy ökoparkot alakítottunk ki a Nyugdíjas Klub kertjében. A tereprendezést, szántást, fák
és virágok ültetését, a fű ültetését, öntözését, a növények folyamatos
gondozását főképp nyugdíjasaink végezték. Természetesen ezt az
általunk felvállalt feladatot a Polgármesteri Hivatal hathatós támogatása nélkül nem tudtuk volna megvalósítani.
A park ünnepélyes átadásán és felszentelésén nem csak tagjaink
vettek részt, vendégül láttuk a falu vezetését és az érdeklődő, szép
számmal megjelent lakosságot is. Közülük többen önkéntesen vettek
részt a munkálatokban. Külön örömünkre szolgált az általános iskolások buzgalma a megelőző tevékenységekben, valamint az ünneplés
során
Biczó Szabolcsné
Az időközben megépített kemence „beüzemelésével” már az örökségvédelmi napok egyik fontos állomása volt a park, ahol a helyben Két év elteltével mi is jogosultak vagyunk a jövedelemadó 1%-ának
sült finomságok kóstolgatása mellett sokan sétáltak a hangulatos, fogadására. Aki jó szívvel támogatna minket, a Sopronkövesdi Nyugkanyargós utakon és pihentek meg az árnyas fák alatt.
díjas Egyesület 18149416–1–08 adószámára utalhatja. Köszönjük!
Az épületben megrendezett kiállítások, filmvetítések alatt az általunk

A Kövirózsa Kulturális Egyesület rovata

A múlt állandóan foglalkoztat. A közelmúlt leginkább a bevásárlások alkalmával szokott foglalkoztatni, amikor reményvesztetten
téblábolok a zöldséges pult környékén, hátha eszembe jut, mit kellene még vennem. Ilyenkor szívesen gondolok úgy magamra, mint aki
inkább a távlatok embere, és aki a bevásárló listák és határidő cetlik
helyett szívesebben foglalkozik több száz évről, generációk távlatából ránk maradt emlékekkel. Ezek közül is leginkább a mára egyre
inkább eltűnő, egykor a „nép ajkán élő” emlékek érdekelnek…
Az ismert meghatározás szerint pl. a népdalok szájhagyomány útján terjedtek. A népdalokat, népmeséket a kutatók már a XIX. századtól kezdve gyűjtik, rendszerezik. Az
viszont kevésbé ismert tény, hogy még a XX. század második felében is bukkant fel
eladdig ismeretlen, meghatározatlan, új népi műfaj. 1968-ban egy Somogy megyei népzenegyűjtés során, mintegy véletlenül került felfedezésre egy olyan szöveg, melyet 98
éves elmondója „imának” nevezett. Az „imát” kicsi lány korában tanulta még édesanyjától, aki valószínűleg szintén elmondás alapján tanulhatta meg, nagyanyjától, elődeitől…
A felfedező, a néprajzkutató Erdélyi Zsuzsanna, miután a ’70-es évek elején az egész
Kárpát-medencére kiterjedő gyűjtőmunkával megállapította, hogy ezek az imák az
egész magyar nyelvterületen elterjedtek, az „archaikus népi imádság” nevet adta az új
műfajnak. Archaikus, mivel egy valamikori széleskörű egyházi gyakorlat ma már nem
élő emléke, és népi, az éltető, fenntartó közeg miatt. Közös jellemzője ezeknek az ezerféle alakban létező imáknak az, ami miatt én hatalmas csodálattal adózom eleink emlékezőtehetségének: ezek a szövegek olyan középkori egyházi és irodalmi motívumokat
őriztek meg, melyeknek írásos emlékei csak elvétve maradtak fenn a XIII.-XIV. századból. Mindezeket úgy, hogy csendes estéken az édesanya vagy a nagymama maga mellé
ültette gyermekeit, és elmondta előttük azokat az imádságokat, melyeket hasznosnak,
szépnek és igaznak tartott…
Olvasom, az imákat bemutató Hegyet hágék, lőtőt lépék c. műben helyet kapott több,
mint háromszáz szöveg csak egy kis töredéke a teljes összegyűlt anyagnak. Mégis szerepel egy Sopronkövesden gyűjtött imaszöveg is e könyvben. 1970 áprilisában mondta el
az 1906-ban született Pete Géza. Az archaikus népi imádságok különleges hangulatának, régies, ma már nem is teljesen értett szóhasználatának bemutatásához álljon itt

tehát a sopronkövesdi imaszöveg:
Mező közepén aranzőccség
Krisztus Urunk, mikor engem teremtettél,
Akkor engem megszerettél,
Szent véreddel lemostál,
Akképpen alkottál,
Mikor hét bűnös lelkünknek megtisztítója,
Tívölgő lelkünknek eligazítója,
Mező közepén aranzőccség,
Ott ül Asszonyunk, Szűz Mária,
Odamegy Urunk, Jézus Krisztus, kérdi tőle:
Mér sírsz, mér keseregsz?
Oh Szent Fiam, szerelmes Szent Fiam,
Hogyne sírnék, keseregnék,
Mikor tégedet álmomban a kegyetlen zsidók
megfogtak,
Keresztre feszítettek,
Nagy magasan fölemeltek, hogy el nem érhettelek.
Ma van péntek, annak napja,
Megyen, megyen az Úrjézus a kénok helére,
Előttem áll Szent Lukács evangélista, kérdi tőle:
Nem-e láttad az én szerelmes Szent Fiamat, áldott
Jézusomat?
Oh anyám, anyám, szép Szűz Máriám,
Menj el, menj el a fekete föld sír alá,
Árpád magvainak számkivetett maradéki a siralom
völgyébe,
Kik nyavalgunk nagy ínségbe,
Azér, szószólónk, szemedet
Fordítsd hozzánk, kegyelmedet,
És a te bűnös népedet, oltalmazzad híveidet.

A könyv valójában letehetetlen olvasmány. Az imákat úton-útfélen olvasom, villamoson, buszon veszem elő. Sokszor érzem, megnézik a
vaskos könyvet a kezemben, ilyenkor kicsit feljebb emelem a fedőlapot, hogy olvasható legyen a cím. Hátha más sem felejti el otthon
megnézni, mit olvastam…
(Erdélyi Zsuzsanna Hegyet hágék, lőtőt lépék – Archaikus népi imádságok című könyve megtekinthető elektronikusan a következő címen: http://mek.oszk.hu/05200/05255/html/)
Raffai Péter
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Egyházi Élet: Az egyházközség gazdasági ügyei

A Sopronkövesdi Római Katolikus Egyházközség Képviselő Testülete 2013. évben minden hónap első hétfőjén tartja ülését. Az idei
évben már két ülésre került sor. Jelen cikkben az egyházközség
gazdasági jellegű tevékenységéről, döntéseiről szeretném tájékoztatni a kedves Olvasókat.
Az egyházközség a február 4. napi ülésén fogadta el a 2012. évről
szóló beszámolót és a 2013. évi költségvetést. A cikkben szereplő
számok ismertetésének célja az egyházközség vagyoni helyzetének
bemutatásán keresztül a megvalósult és tervezett fejlesztésekről való
híradás, éppen ezért a számok nagyságrendileg helyesek, de nem a
számadásban, költségvetésben szereplő pontos összegeket tartalmazzák.
Az egyházközség bevételét 2012-ben főként az önkéntes hozzájárulás (2,1 millió Ft) és a persely, stóla, stipendium bevétel (2,7 millió Ft) adta. A plébánia felújítását az egyházmegye 2 millió forinttal, a község önkormányzata 1 millió forinttal támogatta. A 2012. évi
mintegy 5 millió forint tartaléknak köszönhetően a
tavalyi évben az előző évek felújítási munkálatait folytatva, nagyszabású beruházások indulhattak el: megtörtént a plébánia külső szigetelése, kazáncseréje, radiátorok cseréje, a nagy fürdőszoba teljes felújítása, a riasztórendszer kiépítése, valamint az építési engedély alapján 2013. június 30-áig befejeződik a külső kerítés megújítása is. A kiadások között jelentős tételt képviselnek
a közüzemi költségek (templom és plébánia kb. 1,5 millió Ft).
A plébánia szinte évek óta tartó megújulása meghozta az eredményt, Albert atya személyében végre állandó plébánosa - és ezzel
újra fellendülő lelki élete - van a községnek, a falukép szempontjából pedig a plébánia melletti szabadidőparkkal együtt a terület valóban a falu üde színfoltja lett.
A sikeres beruházások folytatásában nagy szerepe van az önkormányzat és az egyházközség együttműködésének. A két szervezet
egymás érdekeit tiszteletben tartva a faluért munkálkodik együtt.
Ezt bizonyítja többek között, hogy a szabadidőpark az egyházközség tulajdonában, de az önkormányzat használatába átadott területen valósulhatott meg, ezzel egy sokáig gondozatlan terület telhet
meg élettel.

Az agghegyi kápolna és környéke a TAEG Zrt. jóvoltából ugyan az
egyházközség kezelésébe került, de a karbantartási munkákat az önkormányzat segítsége nélkül az egyházközség nem tudná megoldani.
Az önkormányzat besegít a templomkert fűnyírásába, valamint az
egyházi épületek előtti hó eltakarításba is. Az egyházközség és az
önkormányzat számtalan közös rendezvényt valósított, és valósít meg.
Az egyházközség 2013. évi költségvetése szoros, a beruházásra szánt
keret (kb. 1,8 millió Ft) teljes egészében kötelezettséggel terhelt, szabad mozgástér gyakorlatilag nincs. Ezen beruházásra szánt kereten
felül, a tervek között szerepel a fészer felújítása, a plébánia kert rendbe tétele, a hátsó kerítés kijavítása, valamint a plébánia pincéjének a
rendezése, a munkák finanszírozásának forrása azonban még nem
biztosított. Albert atya hosszú évek után ismét élettel és programokkal szeretné színesebbé tenni a lelki életünket, így természetes, hogy
a terület folyamatos rendezése, szépítése az idei évben is
prioritás marad.
A KSH adati szerint a község lakossága 2012. évben 1173
fő volt. Az egyházközség nyitott, és várja a községben élő
minden polgár ötletét, segítségét és adományait a munkák
folytatásához. A 14 egyházközségi képviselő testületi tag
egyedül nem tudja e munkákat megvalósítani. Jó lenne,
ha a község szakemberei, vállalkozói, önkéntesei, s egyáltalán minden segítő szándékú ember bekapcsolódna az
egyházközség fejlesztési munkálataiba. Mind a használatba kapott kotecsi parkerdő, mind a használatba adott
rekreációs park, mind a plébánia, mint ingatlan egésze a
falu képét szépíti, s minden ráfordított munka, támogatás helyben
marad.
Kár, hogy sokszor a meg nem értés miatt nem helyi szakembereket
kell a szakipari munkákra keresni, pedig a község lakossága, a számok alapján legalábbis, alkalmas kell, hogy legyen a saját egyháza
rendben tartására, karbantartására, megújítására.
Juvenalis római költő írja, hogy imádkozzunk azért, hogy ép lélek
legyen ép testben. Ahogy az emberi jólétet a testi és lelki egyészség
jelenti, úgy a XXI. században a közösségi hitélet gyakorlásához hozzátartozik az infrastrukturális feltételek biztosítása, fejlesztése. Az
egyházközség az idei évben is ezen munkálkodik, s ehhez kéri a község minden polgárának erejéhez mérten való segítségét.

Dr. Barkó Péter

Hittanos tábor lesz Sopronkövesden 2013. július 8-tól 12-ig, ahogy azt a templomi hirdetésekben is hallhattuk. Várják a hittanos gyermekek jelentkezését! Elsősorban azon falvak gyermekeinek részvételére számítanak, mely településeket Sopronkövesd mellett Albert atya ellát.
(Nagycenk, Lócs, Iklanberény, Mesterháza) Természetesen a táboron nem csak a hittanos gyermekek vehetnek részt.
A tábor azzal a céllal kerül megszervezésre, hogy a közeli falvak gyermekei megismerjék egymást és szűkebb környezetünk értékeit. Keresztény közösségi élményt szeretnének nyújtani nekik úgy, hogy emberségben és műveltségben növekedjenek.

A tábor öt napból áll, melynek vázlatos programját ismertetjük az alábbiakban:
Július 8. hétfő
megérkezés délelőtt 10 óráig.
délben ebéd
délután szentmise
éjszakai túra
szalonnasütés

Július 9. kedd
reggel 7 órakor szentmise
reggeli
gyalogos látogatás Nagylózsra
délben ebéd
ismerkedés Sopronkövesddel
este tábortűz, ének, vacsora

Július 10. szerda
reggel 7 órakor szentmise
reggeli
utazás vonattal Nagycenkre, ismerkedés a falu nevezetességeivel
délben ebéd
ismerkedés a falu nevezetességeivel
este vacsora
Jelentkezni a hitoktatóknál
lehet. A programváltoztatás
jogát a szervezők fenntartják.

Július 11. csütörtök
reggel 7 órakor szentmise
reggeli
utazás vonattal Sopronba, ismerkedés a város nevezetességeivel
délben ebéd
ismerkedés a város nevezetességeivel
este vacsora, a hittanos napok fotóinak megtekintése
Július 12. péntek
reggel 7 órakor szentmise
reggeli
eredményhirdetés
Maráz Kristóf
délben ebéd
hazautazás
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Kövesdi Kulinária
Nagyböjt idején talán ösztönösen is felmerül bennünk, hogy némileg visszafogottabban
étkezzünk, kerüljük a kalóriadús, zsírosabb ételeket. A mellfilé a csirke kalóriában szegényebb része, fehérjében különösen gazdag.
A ropogós, fűszeres sonkaborításnak köszönhetően a hús ízletes és szaftos lesz.
Csirkemell filé sonkában, 4 adaghoz:
1. A húst forró olajban pirosra sütjük, kivesszük, majd rozmaringgal, sóval,
paprikakrémmel fűszerezzük. Minden egyes filét két szelet sonkába gön4 csirkemell filé
gyölünk.
4 ek. olíva olaj
2. Forró olajban üvegesre sütjük a felaprított hagymát, hozzáadjuk a fokhagy1 tk. szárított rozmaring
mát, a metéltre vágott zöldségeket. Belekeverjük a paradicsompürét, a bort,
só, bors, erős Pista
sót és paprikát.
8 vékony szelet nyers sonka
3.
A hússzeleteket a zöldségekre fektetjük és fedő alatt, alacsony lángon 15
1 gerezd fokhagyma
percig pároljuk.
4 db zsenge karalábé
4. A húsokat tányérra szedjük, a zöldségekhez hozzáadjuk a citromhéjat, a
4 db sárgarépa
petrezselymet, összekeverjük és a húsok mellé szedve azonnal tálaljuk.
1 db cukkini
1 ek. paradicsompüré
1 dl fehérbor
petrezselyem, reszelt citromhéj
Próbálják ki, jó étvágyat kívánok hozzá:

Balics József

Mozgásban a falu
Üdvözlöm az Olvasót, és megragadom
az alkalmat, hogy kívánjak nagyon Boldog Új Évet, sok egészséget mindenkinek!
A tavalyi év utolsó túrája a „Holdfény
túra” volt. Sajnos, nem fedte hó a tájat, az út egy kicsit sáros
volt, de a levegő kellően hideg. Mindezek ellenére mi 138-an,
akik nekivágtunk az útnak, nagyon jól éreztük magunkat. A
szokásos útvonalon haladtunk, s - immár hagyományosan - Reisz
Lajos és Anita vártak minket a kápolnánál tűzzel és egy pohár
borral. Az „Égettfa” érintése után, a „Mária-kép”-nél egy hoszszabb pihenőt tartottunk. A Felszabadulás út elején Bors Péter
kínálta forralt borral és egyéb finomságokkal a jókedvű társaságot. Nótaszóval haladt a csapat tovább az erdő szélén a
„Homoklyuk” irányába. Bár egy kicsit szétszóródva, de megérkezett mindenki a Fehér csárdába, ahol Balics Jozsó ismét kitett
magáért, s finom zsíros kenyérrel, kaláccsal, teával és forralt borral várta a kitartó túrázókat. A résztvevők arcán magam is csak
jókedvet, vidámságot és elégedettséget láttam.
A „Holdfény túrát” megelőző órában, a Garabonciás együttes
remek koncertjén résztvevőknek kitűnő alkalmuk volt az ünnepi
ráhangolódásra. Nagyon szép és meghitt előadásban lehetett
részünk, köszönet érte.
Most az év elején beköszöntött az igazi tél, aminek én személy
szerint nagyon örülök. Tudom, sok embernek bosszúságot okoz
a sok hó, annak eltakarítása, a munkába való eljutás stb.

Nézzük azért egy pillanatra a szépségét is! Gyönyörű a táj, jókat
lehet sétálni, túrázni, igaz fárasztóbb egy kicsit a nagy hóban való
gyaloglás.
Januárban is zajlottak már természetjáró
események, bár igaz, elég spontán szerveződésben. A második magyar hadsereg
doni áttörésének 70. évfordulója alkalmából a Horpácsi Hagyományőrzők Sopronból Kőszegig meneteltek. Kövesdet is útba
ejtették, s mi a kápolnánál vártuk őket Fülöp Zoltánnal, s egy 20
fős kis csapattal. Pihenőjüket forralt borral, némi harapnivalóval, jó
szóval tettük élvezetesebbé, melyet nagyon értékeltek. Ezt követően
elkísértük őket egy szakaszon az erdőbe.
A januári nagy havazást követően, egyik szombat este - hirtelen
ötlettől vezérelve - 13-an felsétáltunk a kápolnához a néhol térdig
érő hóban. Végül egy nagyon jó hangulatú beszélgetés és szalonnasütés kerekedett belőle. Nagy hó, tábortűz, jó társaság - s máris egy
remek téli estét töltöttünk el együtt a szabadban! Este 8-kor visszaérve a faluba egyetértettünk abban, hogy ezt rövidesen megismételjük.
Befejezésként mindenkinek köszönöm a „Holdfény túrán” való
részvételt, s remélem, hogy az idei túrákon is szép létszámban élvezhetjük a természet szépségeit. Túráink, programjaink folyamatosan megjelennek a falu honlapján, és időben kitűzzük őket a
hirdetőfalakra is.
Találkozzunk március 2-án a „Téltemető túrán”, amelybe igyekszünk becsempészni egy izgalmasnak és érdekesnek ígérkező kiegészítő programot is…

Kottrik Zoltán
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Mi a véleménye a Mozaik 2012. évi munkájáról?
Füzi Györgyné: Sosem mulasztom el, hogy elejétől a végéig
átolvassam az egész újságot. Szívből örülök, hogy létrejött ez
a helyi lap. Ha gyakrabban jelenne meg, az még jobb lenne.
Nagyon szeretem a kertészeti rovatot, hiszen magam is kertészkedem. Annak is nagyon örülök, hogy a Nyugdíjas Klub
hírei is helyet kapnak a Mozaikban. Magam is klubtag vagyok, s e helyről üzenem, hogy szeretettel várunk új tagokat
az egyesületbe! A háztartási praktikákat ugyancsak kedvelem. Azonban szívesen látnék még több írást az orvoslásról, az egészséges életmódról.
Pappné Kiffovics Judit: Igazán örülök, hogy van ez az újság,
mert a rovatok elolvasása után képet kapunk arról, hogy mi
történt, és mi fog történni a falunkban. Nagyon jó, hogy az
önkormányzatnak külön rovata van, hiszen ebből ismerhetjük meg a falu helyzetét, befektetéseit, terveit. Mivel kisebb
gyermekeim vannak, ezért a „Suli híreket” is nagyon kedvelem és szívesen olvasom, ahogy a Kövirózsa Kulturális
Egyesület színes rovatát is. Azonban úgy gondolom, hogy
gyakrabban jelenhetnének meg receptek az újság hasábjain. Annak is örülnék, ha
be tudna indulni a kisebb hirdetéseknek szánt rovat.
Mentes Lászlóné: Mindegyik cikket nagyon kedvelem és el
is olvasom. Ha unatkozom, szívesen veszem elő a lapot,
hogy ismét áttanulmányozzam a régebbi cikkeket. Nagyon
szívesen olvasom az „Egyházi híreket”. A kertészettel kapcsolatos rovat nagy kedvencem, hiszen nekem is sok virágom van otthon.

Maráz Kristóf

Medvecsalogató
Barnamedve, brummogós
Kedved miért oly morgós?
Olvad odakint a hó,
Attól hízik a folyó.
Előbújik a virág,
kinéz: milyen a világ?
Barlangodból bújj ki mackó!
Vár már Julcsi, Dorka, Lackó…
Ha meglátod árnyékodat,
soká várhatunk még tavaszt.
Fáztunk mi már eleget,
Úgy várjuk a meleget.
Kikeletet jósolj nekünk,
Elég hosszú volt a telünk
Csókáné M. Kornélia

Kövesdi APRÓ
Hirdetés (1.): Sopronkövesd Község Önkormányzata a Nefelejcs Óvodába, alkalmi
helyettesítésekre, szakképesítéssel rendelkező, helyben lakó dadát keres. Jelentkezés:
Fülöpné Hidegh Csilla vezető óvónőnél az
óvodában.
Hirdetés (2.): Készüljünk a tavaszra, mozogjunk EGYÜTT! Az iskolai tornateremben keddenként GERINCTORNA, szerdánként AEROBIK várja az érdeklődőket,
magukért tenni akarókat! Mindkét napon
1/2 7-óra a kezdés időpontja!

Kedves Olvasóink! Áprilisban tovább folytatjuk Kövesdi Kertész rovatunkat, mely sokak által kedvelt és úgy hallottuk, hiányolják is! A szerző ezentúl Kazinczy Péter lesz, akit így közelebbről is megismerhetünk írásai által. Kustor
József szerkesztőnk leköszönt, nagyra értékeljük eddigi munkáját és Kissné Fekete Andreának is köszönjük
a rovat társszerkesztését! Neki a jövőben a Háztartási Praktikák adnak feladatot, melyet nagy örömmel
vállalt el. Ezt a rovatot korábban Takács Tivadarné gondozta nagy szeretettel. Köszönjük az ő munkáját is
és kívánjuk neki a legjobbakat a jövőben!
Szerkesztőség
Főszerkesztő: Iváncsicsné Horváth Krisztina (e-mail: kovesdihermesz@gmail.com)
Olvasószerkesztő: Horváth Eleonóra
Tördelő: Kucsera Balázs
Szerkesztők: Dr. Barkó Péter, Balics József, Biczó Szabolcsné, Csigó Adrienn, Csókáné Maráz Kornélia, Dani Krisztina, Fücsökné Torma Lívia, Fülöp
Zoltán, Horváth Csilla Katalin, Kelemen Dávid, Kottrik Zoltán, Maráz Kristóf, Óvó nénik, Raffai Péter
Fotók: Farkas Károly, Fülöp Zoltán, Csókáné Maráz Kornélia
Terjesztik: 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.”

