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Sopronkövesdről Sopronkövesdnek.

Kedves Olvasóink!
Végére járunk a negyedik, közös évünknek és ismét együtt
várhatjuk a legszebb ünnepet – készülhetünk meglepetésekkel, programokkal, hogy széppé varázsoljuk azt.
Ilyenkor számadást készítünk magunkban az elmúlt év eseményeiről, – hozadékairól és veszteségeiről is. Szerencsés esetben
módunkban áll lassítani, elcsendesedni, hogy figyelmünket a
számunkra fontos dolgokra irányíthassuk. Advent idején tudatosan
idézem fel - másokhoz hasonlóan -, gyermekkorom karácsonyait,
melyek szeretteim törődésével és odaadásával váltak egyedivé, sajátos hangulatokkal, színekkel és illatokkal telítetté. Emlékszem
a szentesték hangulatára, melyekben nem is annyira az ajándék
játszott főszerepet, inkább a közösen átélhető órák lehetősége.
Akkoriban a család után Jézusról szólt az este. Az utcánk aprajanagyja együtt indult a templomba, gyakran a csizmák alatt ropogó
hóban és persze zajosan és játékosan. A nagyszülők által szelíden
megdorgálva, hogy mégsem illendő csuromvizesen belépni az Isten
házába. Mi persze nem törődtünk az átázott kesztyűkkel, kabáttal.
Az öregek lassú lépteit kihasználva csúszkálással, hógolyózással
és a növendék tuják átugrásával szórakoztattuk magunkat. A
templomba lépve megcsodáltuk a papírszívekkel ékesített fenyőket,

Önkormányzati hírek
Szeretettel köszöntöm idei utolsó lapszámunk kézbevételekor. Elsőként is szeretném azt a bizalmat megköszönni,
melynek jóvoltából (most már 5 évre), ismét a falu polgármesterévé választottak. A részben megújult képviselő testülettel együtt
továbbra is minden erőnkkel Sopronkövesd gyarapodásáért, szépüléséért kívánunk dolgozni, remélhetőleg az Önök megelégedésére. Megismétlem azt a gondolatomat is, melyet egy korábbi
cikkemben már kifejtettem, miszerint a lakosok személyes érdekei nem mindig esnek egybe közösségünk érdekeivel. Ha ilyen
dilemmába kerülök, és nem sértem az egyén saját jogait, továbbra is a közösség érdekeit kívánom támogatni, a nagyobb többség
javát fogom nézni. Akit ez esetleg egy adott szituációban rosszul
érint, már előre megértését, elnézését kérem! Örömmel vesszük
ezen túl is észrevételeiket, javaslataikat, de még kritikájukat is, ha
megfelelő hangnemű és nem ártó szándékú. Higgyék el, együtt,
összefogva tehetjük még jobbá, szebbé közösségünket, falunkat!
Ahogy a választás másnapján, újra kezembe vettem a megoldásra
váró irathalmazt és végigjártam a falut, így ezt a folytonosságot
követve sem szeretném beszámolómban megosztani a még régi
és a már új ciklusban történteket. A legtávolabbi esemény egy
nádudvari üzemlátogatás volt, melynek célja a falu számára a
legoptimálisabb kommunális kistraktor kiválasztása és megrendelése, a hozzá való tartozékokkal, adapterekkel együtt. Hiszek
abban, hogy a jó dolgot (igaz, hogy drágábban), de csak egyszer
kell megvenni. A legújabb pénzintézeti problémák is arra

melyek sajátos csillogásukkal dicsérték a
készülődés idején tanúsított szorgalmunkat.
Fehér szívet kaptunk minden misehallgatás
után. Azokat aztán beválthattuk pirosra, a pirosakat ezüstre, az
ezüstöket pedig aranyra. Lázasan versengtünk, hogy kinek
mennyi gyűlik össze. Büszkék és boldogok voltunk, mai
”értéken” számítva – kevéstől is. Gyermekként azt gondoltuk,
hogy az ünnep mindenkinek ezt adja, s nem tudtuk még, hogy
a felnőtteknek más érzelmeket, hangulatokat jelenthet a karácsony... Az ő szemük nem az ámulattól csillogott a szentmise
alatt. Jó, hogy a gyermek még nem tudja, hogy ilyenkor a veszteség érzése még erősebb az emberben. Felnőttként, vajon hány
piros, vagy arany szívet aggathatnánk jó cselekedeteinkért a
karácsonyfára? Ki mondja meg, hogy melyik tettünk milyen
színt érdemel? Az egymást követő karácsonyok során, bizonyára rájövünk mi, magunk is…
Kívánom, hogy mindannyiunk számára valódi értékeket hozzon az ünnep, s remélem, hogy ez az újság is közéjük tartozhat.

Iváncsicsné Horváth Krisztina
Zajcsökkentő paplan a Liliom utca végénél

ösztökélik az önkormányzatot, hogy vagyonának egy része
inkább megvásárolt eszközben, megépített értékekben álljon.
Már jó ideje foglalkoztatja a képviselő testületet, hogy az önkormányzatok megtakarított pénze,- legyen bármilyen jó bankban
is, - sehol sincsen biztonságban, mert az önkormányzatokra
nem él a betétbiztosítási garancia. Akinek nincs megtakarítása,
ilyenen nem kell, hogy a feje fájjon, de ha már felelősen gazdálkodunk és van adóbevételünk, akkor mi szeretnénk annak gyümölcseit is élvezni… Iskolánk egy korábban benyújtott sikeres
pályázat eredményeképp sok-sok laptoppal és egyéb számítástechnikai eszközzel gyarapodott. Az iskolával kapcsolatos
korábbi, komoly lépéseink (működtetésre való visszavétel, továbbra is vállalkozó megbízása az iskolások egy részének szállíttatásában), viszonylag gyorsan visszaigazolták döntésünk helyességét. Örülök, hogy mertünk így dönteni. Liliom utcai lakóparkunkban nagy a nyüzsgés, sorban készülnek a házak és fokozatosan népesül be az utca. Ezért is készíttetünk új térköves
járdákat, melyeknek folytatását a Som vendéglő irányába jövőre
tervezzük. Piacunk - önkormányzati szervezésben -, ez évre
befejezte működését. Úgy gondolom, a virágosítási utalványok
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piacra vitelével, akciókkal
sikerült újabb helyi látogatókat megnyernünk, az átmenő
forgalom növekedése mellett.
Ha sok a vásárló, akkor
szívesebben, többen jönnek
árusok, nagyobb és frissebb készlettel, ami mindenkinek jó. Már
néhány falu érdeklődött a tapasztalatokról. Úgy érzem, Kövesd a
piac ügyében időben lépett. Virágosítási akciónkat jövőre természetesen folytatjuk. Egyik őszi piacnapunkon egy 40 fős horvát
csoport is látogatást tett, mely után a faluközpontot is végigjárták, pályázati eredményeinket kutatva. Néhány hete újabb
25 fős horvát csoport érkezett, akiknek fejlesztéseinken kívül
bemutattuk a Réka Szappanműhelyt is. Jó érzés és büszkeség,
amikor mások is érdeklődnek Sopronkövesd iránt, ezért ragadunk meg a továbbiakban is minden bemutatkozási lehetőséget.
Pénzbe ez nem kerül, mások szeretnének tőlünk jó dolgokat
tanulni, a kövesdiek vendégszeretetből pedig eddig is kitettek
magukért. Alkotóházunkban beindultak a programok, közösségeink is birtokba vették az épületet. Az alkalmi programokat
igyekszünk úgy válogatni, hogy minél színesebbek legyenek, és
minél több korosztály örömét lelje, magáénak érezze a helyet.
Érdemes megújult honlapunkat is meglátogatni. A hírek
gyorsabban, reklámmentes, igényes környezetben olvashatók.
A honlap régebbi részének visszatöltése még folyamatban van,
hatalmas anyag, de ez valahol a falu életének dokumentációja
és szellemi öröksége is. Volt egy jól sikerült jótékonysági, civil
kezdeményezés is Csilláért, mely hatalmas összefogást és
segíteni akarást tükrözött. Önkormányzatunk a helyszín,

a mobil WC és az áram biztosításával csatlakozott a támogatók közé. A család köszönetét tolmácsolom ezúton is
mindenkinek. Elbúcsúztattuk Szőke Katalin volt igazgatónőt is a templomban, sok-sok gyászoló jelenlétében. Nagyon
jó kezdeményezés volt a szertatás után, hogy a mellrák ellenes sétát - melyet néhány éve még ő szervezett meg a faluban-, emlékére most is megtartottuk. Bár a lombhullás idén
fagyok hiányában késik, az első lépéseket hagyományos őszi
túránkon megtettük. Jó kis csapat verbuválódott és mivel
nem lehet elég korán kezdeni, a legkisebb, babakocsiban
élvezte a friss levegőt, a meredek vagy sáros szakaszokon,
igénybe véve néha több önkéntes segítőt is. Ne feledjék!
Karácsony előtti szombat este ismét indul legnépszerűbb
túránk, a Holdfénytúra is! Sikeres volt lomtalanításunk.
Egyre több település kezdi el utánunk a zárt helyen való
gyűjtést. Mellette még a vasból az óvoda is százezrekkel
gyarapodott, hála a nevelőtestületnek és az önkéntes szülőknek. Ahogy mesélték, a vadgesztenye gyűjtés is eredményes,
a gyerekek számára örömteli, emlékezetes alkalom volt.
Örülök, és köszönöm, hogy a gyermekeket sokszor viszik a
természetbe, és minél több helyi rendezvénybe is bevonják
őket. Az Autoliv Kft. új üzemcsarnokának földmunkái is
megkezdődtek. Továbbra is segítőkészek vagyunk meglévő
és új vállalkozásaink irányába, hiszen adóforintjaik és az
általuk teremtett munkalehetőségek Sopronkövesd javára
válnak. Találkozzunk a decemberi programokon!
Békés karácsonyt, szerencsés új esztendőt kívánok mindnyájuknak!

FEJLŐDIK A FALU!

A műhelyben is mindenki tudott érkezésünkről. Rövid
bemutatkozás után elkezdődött a gépbemutató. Tettünk egy
„kitérőt” a nagyobb típusok felé, de a méretek szabta korlátok miatt hamar visszatértünk a kiszemeltekhez. A legerősebb fűnyírótraktorra nem kerülhet fülke ezért a legkisebb
kommunális traktor maradt, mint egyedüli, ésszerű lehetőség. A gép diesel motoros, fülkés, elől-hátul kardán kihajtással. A hasa alatt található a fűnyíró, amit automatikusan
vesz föl, a fordulási kör kicsi. Fűgyűjtője 600 literes, lombszívó ventillátorral ellátott. Ennek helyére sószóró az elejére
tolólap, hómaró, seprű szerelhető. Világítással és rendszámmal ellátva közúti közlekedésre is alkalmas. A próbakörök
tapasztalatai alapján úgy éreztük, hogy a honlapról történő
típusválasztás helyes volt. Mikor e sorok megjelennek,
a traktor már dolgozik és bízunk benne, hogy mindenki
megelégedésére végzi feladatát. Garázsa a tűzoltószertár lesz,
ahonnan télen is könnyen bevethető.

A rendszerváltás óta nagy fejlődésen
ment keresztül falunk, az utóbbi négy évben még ugrásszerűbb
növekedést tapasztalhattunk. A pályázatok adta lehetőségek
kihasználásával egyre nagyobb területeket kell gondozni, karbantartani (játszóterek, kerékpárutak, parkok, stb.), ami kézi
eszközökkel már megoldhatatlan feladat, ezért gép vásárlása vált
szükségessé. Egy ilyen beruházás 15-20 évre szól, ezért gondos
tervezést igényel. Az elvégzendő feladatok meghatározása után
elkezdődött a piacon kapható gépek feltérképezése. Elég erős
legyen, de ne túl nagy. Sok munkagépet lehessen hozzá kapcsolni. Alapvető feladat a fűnyírás, az önkormányzati utak és kerékpárutak takarítása (hó), síkosság mentesítése, útpadkák, árokpartok kaszálása, kisebb szállítási feladatok elvégzése. Ezen
munkákat - a falugondnokokat segítve - ez idáig részben vállalkozók és önkéntesek végezték. A vállalkozók nagy gépeire adott
esetben ezután is szükség lesz. A fűnyíró és kommunális traktorok tanulmányozása során szűkült a kör és a John Deere család
ipari kivitelű gépeire koncentráltunk. A bőséges kínálatból
2 típus tűnt számunkra megfelelőnek. Felvettük a kapcsolatot a
képviselőjükkel és megszerveztük, hogy ezeket a gépeket megnézzük és kipróbáljuk. Szeptember 29-én kora reggel indultunk
Nádudvarra. Budapesten csatlakozott hozzánk Keller Károly úr
(értékesítési képviselő), és a számítógépes kapcsolatból személyes ismeretség lett. Már útközben előkerültek a prospektusok,
más típusokról is szó esett. A telephelyre érve példás rend,
rengeteg gyönyörű gép fogadott bennünket.

Fülöp Zoltán polgármester
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A falu jegyzőjének tollából
Sopronkövesd község Önkormányzata csatlakozott a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2015. évi fordulójához, amelynek célja a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A pályázatot az elektronikus rendszer igénybe vételével,
november 7-éig kellett benyújtani. A beérkezett pályázatokat
a Képviselő-testület 2014. december 7-ig elbírálja.
A helyhatósági választást követően, attól számított 15 napon
belül sor került a Képviselő-testület alakuló ülésére. Megtörtént
a képviselők és a polgármester eskütétele, a helyi választási
bizottság elnöke tájékoztatta a megjelenteket a 2014. október
12-i választás eredményéről. Megválasztásra került - a többek
között - a képviselők vagyonnyilatkozatával, összeférhetetlenségi ügyével, titkos szavazás lebonyolításával is foglalkozó
Ügyrendi Bizottság, amelynek elnöke Horváth-Pálla Barbara,
tagjai pedig Bors Péter és ifj. Reisz Lajos. Sopronkövesd község
alpolgármestere Kecskeméti Szilveszter lett. Az alakuló ülésen
Fülöp Zoltán polgármester ismertette az 5 éves ciklusra vonatkozó programját. További feladata még a Képviselő-testületnek,
hogy az alakuló ülést követő testületi ülésen megalkossa vagy
felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatát. 6 hónapon
belül a Képviselő-testületnek el kell készítenie gazdasági programját, fejlesztési tervét. A megválasztástól számított 30 napon
belül a polgármesternek, képviselőnek vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettsége van, valamint a megválasztott képviselő, polgármester köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló
törvény alapján a köztartozásmentes adatbázisba. Az új jogszabályi rendelkezések alapján az önkormányzati képviselő,
az eskütételétől számított három hónapon belül köteles részt
venni a kormányhivatal által szervezett képzésen.

Téli veszélyek:
Hó-eltakarítás és síkosság-mentesítés a ház körül
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a tél közeledtével az alábbiakra hívja fel a figyelmet:
- Lombhullás után tisztítsuk ki az esőelvezető csatornákat.
- A kerti csapot a főelzárónál zárjuk el, de a vezetékben pangó
vizet feltétlenül engedjük ki. A csap zárszerkezetét ezután állítsuk félig nyitott helyzetbe, hogy a hőtágulás feszültségei ne
károsítsák a zárbetétet. A szerelvényeket a vízóraaknában nem
védi a talaj melege. Puha ronggyal több rétegben tekerjük be a
vízórát és a vezetéket is, majd fóliával kössük át lazán, nehogy
átnedvesedjen. A hótakaró az akna tetején jótékony kiegészítő
védelmet ad, lehetőség szerint ne lapátoljuk le róla.
- Az épület fűtésrendszerét, kazánunkat és kéményünket
célszerű még a fűtési idény kezdete előtt átvizsgáltatni.
- Havazáskor gondoljunk arra, hogy a ház körüli járda
síkosság-mentesítése kötelező. Első lépés a hó-eltakarítás,
amelynek a megfelelő hólapát és seprű fontos kelléke.
Második lépés a síkosság megszüntetése. Régen a fahamu és a
salak rendelkezésre állt e célra. Napjainkban a felületek sózása,
fűrészporos behintése az általános eljárás. A mezőgazdasági
boltokban kapható nagy kiszerelésben az úgynevezett útsó
(keverhetjük homokkal). A só használata terheli a környezetet,
kifejezetten káros üledékes kőzetek alkalmazásánál, de hosszú
távon a beton burkolatok is megsínylik. Ennél jóval kedvezőbb
a fűrészpor alkalmazása. Beszerzése ugyan körülményesebb,
de teljesen veszélytelen a burkolatainkra, amelyek hosszú élettartama mindenképpen kifizetődővé teszi ennek az anyagnak a
használatát.
- Kertünkben az elhalt növényi részeket, leveleket össze kell
gyűjteni, ha mód van rá, komposztálni.

Fücsökné Torma Lívia

EURÓPAI BÉKEGYALOGLÁS „Köszönöm mindenkinek a csodálatos fogadtatást. Egy Európa bévendégkönyve (részlet) kében! Luciana, Triesztből”
2014 augusztusa (100 évvel az I. világháború után)

„Nagyon szépen köszönöm a csodálatos fogadtatást. Azt is köszönöm, hogy csatlakoztatok hozzánk, vezettetek és tanítottatok minket. Marta Krickman, USA/Israel”

„Köszönöm a meleg, nagylelkű fogadtatást és vendégszeretetet! Ez
egy igaz megnyilvánulása a szeretetnek, béke az Európai Békemenet zarándokainak, emberek, akik különböző országokból jöttek,
hogy megünnepeljék a mostani békét az országotokban és a békét, amit az egész világon látni szeretnénk. A falutok lenyűgözött
minket, emlékezni fogok erre örökre és megosztom másokkal is. Köszönöm! Isten áldjon Titeket, talán egy nap, majd mindnyájan
békében élünk. Sok szeretettel, Cressey Wallwork, Perth, Nyugat Ausztrália ”

„Úgy üdvözöltetek minket a falutokban, mintha egy család lennénk. Nagyra becsüljük ezt a vendégszeretetet. Minden fantasztikus
volt. A lakosok behívtak minket az otthonaikba. Szívből köszönjük! Béke legyen veletek! Ruthi Solari, California, USA”
„A békéért jöttünk és hogy minden rendben legyen az egész világon. Egy hondurasi család vagyunk: Jimmy Macoto, Jessy Carola
Macoto, Selvin Avelar Aleman, Eugenia Draque és én: Gloria Oqueli. Közép–Amerikai parlamenti képviselő vagyok és a békéért
dolgozom. Minden segítséget köszönök! Gloria”
„A sopronkövesdi látogatás egy csúcspont volt számomra! A vendégszeretetetek és a nagylelkűségetek figyelemre méltó. Mindig
emlékezni fogok erre a látogatásomra. Köszönöm, és ha valaha Sydneybe, Ausztráliába utaztok, keressetek meg: Angela”
„Bár 9000km-re vagyok az otthonomtól, amikor az utolsó két városba besétáltam, úgy éreztem mintha
hazatértem volna a családhoz. A vendégszeretetetek csodálatos! Sok-sok szeretettel: Eve Blatchley”

Fordította: Szollár Enikő
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Nap mint nap EGÉSZSÉG
2014 szeptemberében változott a magyarországi oltási rend: két új védőoltás került be az ingyenes, életkorhoz kötött
védőoltások sorába, ezekről szeretnék rövid ismertetőt adni.
Bekerült a kötelező oltások közé a Pneumococcus baktérium
okozta, középfülgyulladás, tüdőgyulladás, agyhártyagyulladás
elleni oltás. Ennek beadását 2008 óta önkéntesen, ingyenesen
kérhették a szülők, 2, 4 és 15 hónapos korú gyermekeiknek.
A sopronkövesdiek éltek is a lehetőséggel, nálunk szinte
minden hat év alatti gyerek megkapta ezt a védelmet. Ezt az
oltást javasolják idős legyengült szervezetű felnőtteknek is,
sajnos ők csak térítés ellenében kérhetik a háziorvosuktól.
A másik újdonság, hogy méhnyakrákok nagy részét okozó
HPV vírus elleni védőoltást, a 7. osztályos lányok ingyenesen
megkaphatják, ha szüleik hozzájárulnak. A kövesdi iskolába
járó, mind a 7 fő hetedik osztályos lány megkapta az oltás első
adagját.
A többi életkorhoz kötött, kötelező védőoltás rendje nem
változott, a gyerekek 14 éves korukig az alábbi betegségek ellen
kapnak védőoltást: tuberkulózis (TBC), torokgyík-tetanuszszamármárköhögés, gyermekbénulás, (és a későbbi emlékeztető
oltások), Pneumococcus baktérium és a Haemophilus
Influenzae baktérium B típusa ellen, amely elsősorban kisgyermekeknél okoz agyhártyagyulladást, rózsahimlő-kanyarómumpsz és Pneumococcus baktérium ellen, végül a fertőző
májgyulladás B típusa ellen, valamint a lányoknak önkéntesen
kérhető Humán Papillóma Vírus elleni vakcina. (Terjedelmi
okok miatt a fenti védőoltások életkor szerinti feltüntetésére
nincs mód, kérjük, érdeklődjenek a védőnőnél.—főszerk.)

Kötelező és választható védőoltások
Körzetünkben a családok tisztában vannak a
védőoltások fontosságával, oltási elmaradásunk nincs.
Ennek köszönhetően a fertőző betegségek, mint például a gyermekparalízis, az agyhártyagyulladás, a diftéria, a tetanusz évtizedek óta nem okoztak megbetegedést.
Különböző megbetegedési veszélyek esetén felnőtteknek is
kötelező védőoltást adni (pl.: kutyaharapás esetén veszettség
ellen, szúrt, szennyezett tárgy okozta sérülés esetén tetanusz
ellen).
Vannak gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt a megbetegedési
veszély elhárítása céljából ajánlott/adható védőoltások
(pl.: influenza, kullancs okozta agyhártyagyulladás ellen).
Az influenza elleni védőoltás t minden évben érdemes beadatni.
Sopronkövesden a háziorvosi rendelőben november, december
hónapban idén is ingyenesen kérhető. A kullancs okozta
agyvelőgyulladás elleni védőoltás azoknak ajánlott, akik sokat
tartózkodnak füves, erdős, területeken. Az oltóanyagot receptre
fel kell íratni, a védettség eléréséhez 3 oltás szükséges, ára
kb. 4000 Ft/db.
Emlékeztető oltások: 60 évnél fiatalabbaknak az első emlékeztető oltást a harmadik adag után 3 évvel kell megkapnia.
A további emlékeztető oltásokat 5 évente kell beadni. 60 év
felettieknek háromévente van szükség emlékeztető oltásra.
Remélem, hogy az oltásoknak is köszönhetően, egyre kevesebb
fertőző betegséggel találkozunk, és minden sopronkövesdi
család egészségesen készülhet a karácsonyi ünnepekre.
Kívánok ehhez sok örömet, jó egészséget:

Virágh Imréné védőnő

Sopronkövesdi Családi Napközi és Baba-mama klub
Elérkezett a december, ami számomra, és a gyerekek számára is egy kedves hónap. Ilyenkor már
kezdődik az ünnepre való készülődés. Sajnos ezt a hónapot
nélkülem töltik a kicsik, helyettesem, Kati dadus lesz velük.
A csoportunk létszáma jelenleg 5 fő. Hanna, Csenge, Réka,
Rozina és Máté jár hozzánk. Csenge is peresztegi kislány, ő
novemberben kezdte a napközit. Mára jól összeszokott kis
csapattá váltak. Örülök neki, hogy gyarapodott csoportunk
létszáma.
Először szeretném röviden összefoglalni, hogy mit is csináltunk a gyerekekkel, hogy búcsúztattuk az őszt, miket készítettünk. Ragasztottunk, festettünk leveleket, gyűjtöttünk is sokat
a sétáink során, majd felhasználtuk ezeket az őszi fánkhoz.
Festettünk gombát, tököt is.
Tanultunk őszi mondókákat,
dalokat. Megismertük Bogyó
és Babóca őszi meséjét,
Sün Balázs történetét. A séták
során figyeltük a természetet.
Sokat beszélgettünk az ősszel történt változásokról, figyeltük a
lehulló leveleket, hogy mennyi csodás színben pompáznak.

November elején ellátogatott az óvodába a

Csemete Bábszínház, ahol Gőgös Gúnár Gedeon

meséjét tekinthettük meg. Nagyon élvezetes
előadás volt, köszönjük szépen.
A következő fontos esemény
a Márton-nap. Elkészítettük a
lámpásokat, aminek a gyerekek
nagyon örültek. Megtanultunk
1-1 mondókát és dalt. Ragasztottunk libákat.
A december az ünnep jegyében telik majd. Készülünk a
Mikulás érkezésére, valamint a Karácsonyra. Ilyenkor nagyon
izgatottak a kicsik. A csoportot ünnepi díszbe öltöztetjük.
A gyerekek festenek, ragasztanak csizmákat, fenyőfát, csillagot.
Tanulnak karácsonyi dalokat, téli mondókákat. Bogyó és
Babóca téli meséjével is megismerkednek. A napközis karácsonyt a december 15-i hét valamelyik napján tartjuk. A szokásos Mikulás-váró Baba-mama klubot is tervezzük.

December 19-én (péntektől) a napközi zárva tart. Nyitás
2015. január 5-én.
Csigó Adrienn
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Óvodai élet

„Itt van az ősz, itt van ujra, / S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból / Szeretem? de szeretem.”
Bár nem kifejezetten óvodás versből való a fenti idézet, de
Petőfi Sándor sorait olvasva teljesen azonosulni tudunk az
érzéssel. Hisz csodálatos, valóban szeretni való volt az ősz.
Ki is használtuk ezt az ovisokkal. Rengeteg időt töltöttünk a
szabadban, sokat kirándultunk, csavarogtunk. De nézzük sorjában, hogyan is zajlott az ovis élet:
A KÖN előtt az egész óvoda meglátogatta a művészeket az
Alkotó táborban. Megfigyelhettük őket munka közben, láthattuk, hogy pillanatok alatt hogy öltenek formát a faragások,
kopácsolások, ecsetvonások. A következő héten „szüretelni”
mentünk az Agghegybe. Gyönyörködtünk a kilátásban, megpihentünk a kápolnánál, majd hazafelé vidáman dalolva gyűjtöttük erdő-mező kincseit. Az azt követő héten 2 alkalommal is
gesztenye-szüretre buszoztunk. A horvát nemzetiségi faluban,
Undon 375 kg vadgesztenyét gyűjtöttünk a két délelőttön.
Munkánknak meg is lett a gyümölcse: 15.000 Ft-ot kaptunk a
felvásárlótól szorgoskodásunkért. A Süni csoport játékot vásárolt a pénz ráeső részéből, a Maci csoport pedig „elsütizte” a
gesztenyepénzt a soproni Mediterrano Cukrászdában. Ez úton
szeretnénk megköszönni Földesi apukának azt a sok finomságot, amit erre az alkalomra nekünk készítettek. Óvodánk csatlakozott a Kisalföld c. napilapban hirdetett „Bringázz Sopron!”
kampányhoz, amely keretén belül a Soproni Rendőrkapitányság munkatársai tartottak előadást gyermekeinknek, s közben
gyakorolhatták a helyes kerékpáros és gyalogos közlekedést,
megismerhették annak szabályait.
Néhány nappal később az egész óvoda vonatra szállt, és ellátogathattunk a GYSEV szerelőműhelyébe. Megnézhettük a
szétszedett vagy éppen megjavított mozdonyokat, megcsodáltuk a hatalmas berendezéseket, alkatrészeket. Mivel ott gőzöst
nem láthattunk, másnap buszra szálltunk, és elmentünk a
Nagycenki Széchenyi Múzeumvasúthoz. Itt a régi gőzösöket is
megnézhettük közelről, sőt birtokba is vettük azokat. Gyönyörű időben sétáltunk a hatalmas platánok és hársfák között, s a
játszótéren is kipróbáltunk mindent, amit csak lehetett.
Csavargásunk ezzel még nem ért véget, hisz a tavaszt idéző
időjárás még mindig arra késztetett bennünket, hogy folytassuk
utunkat. Az erdőbe kirándultunk, ahol a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdészeti Múzeumának munkatársa által vezetett erdei ovis foglalkozáson vettünk részt.

Itt az ún. „kötelező” ismeretanyagon túl rengeteg új információhoz juthattunk. Játékos formában ismerkedhettek a gyerekek
új fogalmakkal, erdőgazdálkodással, a természetvédelem fontosságával, az erdei állatok télre készülődésével.
Másnap a Nemzeti Látványszínház Mandula, a manó c. előadása szorosan kapcsolódott a több héten át tartó környezetismereti témakörünkhöz. Tovább ismerkedtünk az (igaz nem a
környékbeli) állatvilággal, a GYIK-ban megrendezett hüllő
kiállításon. Pókokat, teknősöket, kígyókat láttunk, utóbbiakat a
bátrabbak meg is simogathatták. Eláruljuk, hogy a gyerekek
sokkal bátrabbak voltak…!
Legutolsó közös élményünk, amiről még be tudunk számolni, a Miénk ez a ház! c. rendezvény az Alkotóházban. Egy
igazán nagyon jó hangulatú délutánban volt részünk, ettünk,
ittunk, táncoltunk. Köszönjük a szervezőknek ezt a délutánt,
a meghívást!
Persze a sok „szórakozás” mellett azért tettünk is valamit.
A sok apróság, akik szeptemberben kezdték az ovit, ügyesen
beszoktak. Mára már nincs reggeli sírás, gördülékenyek a reggelek. Sokat barkácsoltunk, rengeteg verset, dalt, körjátékot
tanultunk, és folyamatosan dolgozunk mindkét csoportban
azon, hogy az oda járó gyerekeket egy közösséggé kovácsoljuk.
Folyamatosan keressük a lehetőséget, hogy egy kis plusz
jövedelemhez jussunk. Sajnos a szeptemberben beadott
SZIMBA intézményi pályázaton nem nyertünk, de ez nem
veszi kedvünket. Továbbra is figyeljük, s lehetőség szerint ki is
használjuk a pályázati és egyéb forrásokat. Egyik ilyen lehetőség volt az októberi vas-és fémhulladék gyűjtés, amelynek
során 170.000 Ft-ot gyűjtöttünk. Itt szeretnénk megköszönni
mind a gyűjtés lehetőségét, mind pedig azt a sok segítséget,
amit a nagypapáktól, apukáktól kaptunk.
Nagyon izgalmas és mozgalmas időszakon vagyunk túl.
Lelkesedésünk folytatódik, készülünk a téli ünnepkörre. Első
momentuma a VIDÁM ADVENTI FORGATAG, melyet november 30-án, 16 órától tartunk a Fehér Csárdában. Mindenkit
szeretettel várunk és mindenkinek kívánunk: Szép Ünnepet!

Egyházi Mónika, Farkas Mihályné,
Fülöpné Hidegh Csilla, Horváth-Pálla Barbara

„Bringázz Sopron!”
Erdei ovi

GYSEV-nél

Mandula, a manó c. előa

dás
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A duatlon győztesei

Suli hírek

A legtöbb papírt gyűjtötték

Az idei ősz nagyon mozgalmasan telt
iskolánkban. A felső tagozat tantermeiben a digitális táblákkal érdekesebben, színesebben zajlanak a tanórák. A gyerekek hamar
megszokták és megszerették az új és modern
számítógépes eszközöket. Iskolánk egy, még
2012–ben beadott pályázaton több laptopot,

tabletet, digitális táblákat, projektorokat nyert,

melyek beüzemelése jelenleg is tart. A múlt héten került
beszerelésre az épületet védő modern riasztórendszer is, melyet
Sopronkövesd Község Önkormányzata finanszírozott.
Szeptemberben a Diákönkormányzat megszervezte a hagyományos őszi papírgyűjtést, melyen szorgos tanulóink és a „112” rajzpályázat
A sok örömteli esemény
szorgos hozzátartozók egy hatalmas konténernyi papírt behozközött egy nagyon
tak. Ezúton is köszönjük a lelkes hozzáállást és a segítséget! szomorú dolog is történt: iskolánk volt igazgatója és magyar
A legtöbb papírt alsó tagozaton a 4. osztály, felsőben pedig a tanára Szőke Katalin október 13-án feladta a rákkal szemben a
6. osztály hozta. Szeptember végén az iskola tanulói örömmel küzdelmet és az „Örök Égi Hazába” távozott közülünk.
vettek részt a Kulturális Örökségek Napjain, vagyis a KÖN A megemlékezést október 24-én tartottuk a zsúfolásig telt
rendezvényein. Tantermeink, a tornaterem és az iskolaudvar Sopronkövesdi Római Katolikus Templomban, ahol volt tanítkét napig MESEORSZÁGGÁ változott. Rengeteg színvonalas ványai, kollégái és a szülők közössége búcsúztatta őt egy-egy
előadás, kiállítás, sportverseny és más program zajlott az időt szál virággal.
és energiát nem sajnáló szervezők jóvoltából. A gyerekek
Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóját nagyon
rengeteg élménnyel tértek haza.
szép és megható műsorral ünnepeltük, melyet Tóthné Bódi
Iskolánkban idén is megrendezésre került a Kistérségi Katalin és Nagy Miklós pedagógusok tanítottak be. Alsós tanuDuatlon, melyre nagyon sok tanulónk nevezett be. Többen lóink, citerásaink és táncosaink nagy sikerű műsorral káprázéremmel, kupával, oklevéllel térhettek haza. Ezúton szeretnénk tatták el az Idősek napi rendezvény közönségét az alsós tanító
támogatóinknak megköszönni, hogy anyagi illetve tárgyi fel- nénik szervezésében, míg Márton-napi rendezvényünket a
ajánlásaikkal emelték a verseny színvonalát. Téglássy Tímea, 2. osztály műsora, a lámpás felvonás és a sok finom kalács tette
Koncz Edina, Kalmárné Kocsi Renáta és Nagy Miklós testne- emlékezetessé. Közben már lázasan készülünk a mesevetélkevelők iskolai sportdélutánt is szerveztek, melynek keretein dőre, melynek idén iskolánk ad otthont. Az énekkar már tanulbelül futni, atlétikázni, focizni, ugrókötelezni, kosárlabdázni ja a dalokat a Mikulásra és a Falukarácsonyra. Remélem,
lehetett. Hatodik osztályos tanulóink 18 alkalommal mennek a következő lapszámban már az ezen elért sikereinkről is
úszni testnevelőinkkel a kőszegi uszodába.
beszámolhatok.
Csókáné Maráz Kornélia

A Vöröskereszt Helyi Szervezetének beszámolója:
November 9-én, immár 12. alkalommal tartottuk
meg „Idősek napja” rendezvényünket az iskola
tornatermében. A vasárnapi programra 103 ünnepelt fogadta el a
meghívást és tisztelte meg figyelmével a neki összeállított műsort.
A megnyitó köszöntők és
a már távollévőkről való
megemlékezés után idén
is megajándékoztuk egyegy tortával a jelenlévő,
és korban soron következő, legidősebb hölgyet és
urat. Ők név szerint:
Horváth Ernőné Annus
néni és Pete-Pikó Endre
(képünkön) voltak.

Az iskola tanulói kedves műsorral és nagy szeretettel készültek erre a délutánra. Méltán lehettek büszke nagyszülők is a
vendégek között. Versek, történet, tánc, ének és citeramuzsika
került általuk a színpadra. A gyerekek után Mohácsi Attila,
a Győri Nemzeti Színház művésze szórakoztatta a jelenlévőket népszerű operett és musical-slágerekkel, osztatlan
sikert aratva.
A fülbemászó dallamok után a Fehér Csárda ünnepi
menüje került terítékre, mint minden évben. Miután lélek
és test egyformán jóllakott, következett a közkedvelt tombola, mely ez alkalommal is számos felajánlásból érkezett.
Köszönjük ez úton is minden segítőnek, felajánlónak és
résztvevőnek az önzetlen munkát, a támogatást, és
mindenkinek nagyon jó egészséget kívánunk a jövőben is!

A Szervezők

Már az örök hazában tanít…
„Búcsúzunk Szőke Katalin kolléganőnktől, a Sopronkövesdi Általános Iskola volt igazgatójától és
magyar szakos tanárától.
33 évesen lépted át az iskola küszöbét, ide akartál jönni tanítani. Már a kezdést megelőző tanév végén
hosszas beszélgetést folytattál Török Gabi nénivel, aki akkor a magyart oktatta. Tájékozódtál arról,
miből tanított ő, mit kell továbbvinni. Már azon a nyáron tudatosan készültél a tanévkezdésre, vártad
a gyerekeket. Pillanatok alatt beilleszkedtél a tantestületbe, gyerekek, kollégák azonnal megkedveltek
téged. Többen felfigyeltünk rád: Mit, illetve hogyan csinálsz, hogy a gyerekekből egyre többet tudsz
kihozni, gyorsan össze tudod kovácsolni a közösséget. Tele voltál ötlettel egy-egy műsor összeállításánál. Számtalan versenyre készítettél tanulókat, ahonnan díjakkal tértek haza. Minden tanév végén
örömmel táboroztattál. Tudtad a végzős tanulókat olyan iskolákba irányítani, ahol meg tudták alapozni a jövőjüket. A szülőket mindig jó tanáccsal láttad el.
A kimagasló tanári munka aztán folytatódott tovább, és meglátták benned a vezetőt. 2003-ban az intézmény igazgatója lettél.
Tanultál, tanítottál és vezettél. Időt, fáradtságot nem kímélve tetted azt, amit egy ízig-vérig pedagógus tesz, illetve tennie kell.
Aztán telt az idő, és 2009-ben szembesülnöd kellett azzal, hogy szervezetedben megjelent a gyilkos kór. Ettől kezdve műtétek,
kezelések sorozata várt rád. De te farkasszemet néztél a betegséggel, meg akartad mutatni, hogy erősebb vagy nála. Valóban, nem
vettük észre, mi kollégák sem, hogy kezelésekre jársz. Úgy tanítottál, mint azelőtt. Teljes erőbedobással dolgoztál, de ez egyre több
energiát vett el tőled. Fizikailag már nem bírtad a bejárást, ezért 2012-ben feladtad az iskola vezetését. Azon a karácsonyon Fülöp
Zoltán polgármester úr megköszönte az iskoláért végzett munkádat. A közönség állva tapsolt, a többség szemében megcsillant
egy-egy könnycsepp. Ebben minden benne volt. Nem kellettek szavak, fellengzős mondatok.
Betegséged sajnos súlyosabb állapotba kergetett, 2013-ban elhagytad a pályát. Mindannyian sajnáltuk, szerettünk volna segíteni,
de nem tudtunk. Aztán 2014. október 13-án bekövetkezett az, amitől mindannyian rettegtünk: földi pályád véget ért, a betegség
- a nagy erőfeszítés ellenére - legyőzött. Sajnos nem látjuk többé mosolygós arcodat, libbenő hosszú szoknyádat, kopogós fekete
félcipődet. Nem nyílik ki a kicsi fém tolltartód fedele, pihen a fekete kulcstartód. Megválaszolatlan marad több e-mail, sok a nem
fogadott hívás a telefonodon. Pihennek a szebbnél-szebb, tartalmas verses és prózai könyvek. A könyvek, melyeket annyira szerettél. Szerettél? Imádtál. Nem készülnek többé gyöngyből szorgos méhecskék az elsősöknek, idézettel megírt könyvjelzők a szavalóversenyre jelentkezőknek. Nem kerülnek fel a falra újabb és újabb erőt adó szállóigék, mottók, melyeket mindig nekünk szántál,
hogy erőt önts belénk, mikor már elfáradtunk.
Nagy űrt hagytál magad után! Az Örök Hazában pihensz, de biztosan tudjuk, hogy ott is a katedrára lépsz és olvasol. Az égbolton
eggyel több lett a csillag. Ezt a csillagot örökre a szívünkbe zárjuk.
Nyugodj békében! Isten veled!”
Munkatársaid-barátaid

A Kövirózsa Kulturális Egyesület rovata: Komáromi citeratalálkozó
Komárom–Szőnyben jártunk november első hétvégéjén.
Amíg a legkisebbek az időseknek játszottak szívvel-lélekkel,
addig a nagyobbak egy citerás találkozón vettek részt, nagy
sikerrel. A meghívás Sauer Ibolya és egy régi zenésztársam,
Bedecs Ilona részéről érkezett, ahová én a Mórichidai Lázsiás
Együttes mellett a sopronkövesdi fiatalokat vittem el. Nagy
gonddal készültünk a fellépésre. Két saját összeállításunk volt és
a mórichidaiakkal közösen is előadtunk egy számot, akikkel a
citerások nyár óta nem találkoztak.

Citeratalálkozó

A rendezvény végén az összes vállalkozó kedvű fellépővel - és a
közönség bevonásával-, együtt zenéltünk és énekeltünk.
A fellépés nem verseny volt, de ennek ellenére komoly megmérettetést jelentett a csoport számára, ugyanis a tíz meghívott
zenekart szakmai zsűri értékelte. Borsi Ferenc, aki az Óbudai
Népzene Iskola tanára és a Nyíregyházi Főiskola volt citera
tanára pozitív kritikával illette az elhangzott produkciókat.
Kiemelte a sopronkövesdiek magas játéktechnikáját, azt hangsúlyozva, hogy ilyen fiatalon mennyire figyelnek és megpróbálnak mindent a kezem alapján pontosan lejátszani. Ferenctől
ezek a szavak nagyon sokat jelentettek számomra.
A műsor után a szervezők egy apró ajándékkal köszönték meg
az előadásunkat és egy kis vendéglátással marasztaltak bennünket.
A találkozót szeretnék jövőre is megszervezni, majd úgy váltunk el egymástól, hogy jövőre is együtt leszünk, illetve bízunk
benne, hogy valamilyen rendezvény még előbb is összehoz
bennünket!
Horváth Krisztina

7

8

MÚLTIDÉZŐ

Miként minden ember egyedi és különleges,
a múltja is az.

Az idei évben Sopronkövesd nevezetes szülötteiről és a község történetéhez kapcsolódó híres személyekről olvashattak a
kedves olvasók. A polgári év végéhez közeledünk, de
a keretet nem merítettük ki: a sort még lehetne folytatni.
Tágabb értelemben véve említésre méltó minden egyes lelkipásztor, kántortanító és tanító, aki Kövesden szolgált vagy
innen származott, a település földesurai, az uradalomban
dolgozó gazdatisztek, végül pedig, de nem utolsó sorban azok
az értelmiségiek, akik Sopronkövesden születtek, laktak, vagy
közeli rokoni szálak fűzik őket községünkhöz. Kiemelkedő a
faluból származott lelkipásztorok száma (beleértve azokat is,
akik nem Kövesden születtek, de valamelyik szülőjük révén
ide kötődnek): az 1600-as évek utolsó harmadától kezdve
napjainkig 32 ifjú választotta a papi (beleértve a szerzetesi)
életet – a kutatás jelenlegi állása szerint. Két szerzetesnővérről van tudomásunk, őket név szerint is megemlítjük: Galambos Ágnes Erzsébet (1912–?) és Kustor Valéria (1922–1982),
az Isteni Megváltó Leányai (SDR) rendjéből. Míg korábban
szinte kizárólag az egyházi szolgálat, a tanítói pálya és a katonáskodás révén volt lehetőség a kiemelkedésre és a felemelkedésre,

Egyházi élet

addig a XIX. század közepétől egyre több világi pálya nyílt
meg a tanulni vágyók előtt, akik így tehetségüket és rátermettségüket egyaránt képesek voltak kamatoztatni. Közéjük
tartozik Payer Ferenc (1857–1918) vármegyei alszámvevő,
Csigó József (1906–1981) okleveles bányamérnök és szakelőadó, Mentes József (1925–1996) színész, 1965-től Jászai Maridíjas, 1985-től Érdemes Művész és testvére, Mentes Imre
(1926–1960), a budapesti Közgazdasági Egyetem docense, dr.
Győrvári István (1925–2008) mezőgazdász, gödöllői egyetemi
docens, szakkönyvek, egyetemi jegyzetek szerzője, az MTA
Agrármarketing Bizottságának tagja, dr. Horváth Jenő történész, egyetemi tanár, dr. Bokor József egyetemi tanár, tanszékvezető. Kevesen tudják, hogy – egykor a községben tanító apjuk, Jóna István és Kerényi (Kránicz) László révén –
Jóna István faipari mérnök, Kerényi László orvos-biológus,
Kerényi Imre Kossuth- és Jászai Mari-díjas rendező, színigazgató, egyetemi tanár, publicista, érdemes és kiváló művész is
kapcsolódik Sopronkövesdhez. És a sor még mindig nem
teljes, de a forrásadottságok miatt név szerint nem is lehet
mindenkiről megemlékezni, aki egy település életében, történetében és emlékezetében kiemelt jelentőséggel bír. Ezzel a
kis csokorral is szeretném megköszönni, hogy 2014-ben is
figyelemmel kísérték a Múltidéző pályafutását.

Kelemen Dávid

Zarándoklat Tihanyba

Október 11-én, egy szép őszi napon Nagycenk, Iklanberény,
Lócs, Mesterháza és Sopronkövesd egyházközségeiből Albert
atyával együtt 56-an vettünk részt a tihanyi buszos zarándoklaton. Szikrázó napsütésbe értünk a Balaton partjára.
A bencés apátságban Barkó Ágoston OSB atya kalauzolt
bennünket. Megtekintettük az I. András király által 1055-ben
Szent Ányos és Szűz Mária tiszteletére alapított, majd a
18. században barokk stílusban újjáépített templomot, és az
altemplomban I. András király sírját. Az apátsági múzeumban Boldog IV. Károly király és felesége, Zita királyné emlékére van berendezve egy szoba, mert 1921-ben, Madeira
szigetére való menekülés előtt az apátságban töltöttek néhány
napot. Ágoston atya érdekfeszítően mesélte el az utolsó
magyar királyi pár magyar földön töltött utolsó napjait.
A múzeumban közösen kerestük meg a tihanyi apátság alapítólevelében található ősi magyar szavakat.
Az ízletes ebéd után az ófalu utcácskáin a Visszhangdombra sétáltunk, ahol a „kék-fran-kos” szót kiáltva tapasztalhattuk, hogy a visszhang ma is működik: a szótagok
a mintegy 300 méternyire található apátsági templom északi
faláról érthetően verődtek vissza. Délután megmásztuk
a Boldog Károly király tiszteletére emelt kálváriát, amit
1960-ban leromboltak, és az elmúlt években építettek újjá.
A hazafelé út is kellemes hangulatban telt, a napot badacsonyi koccintással zártuk.

A kirándulás emlékére és a karácsony közeledtére álljon itt a
tihanyi apátságban is gyakran felhangzó Ave Stella Maris
(Üdvözlégy tengernek csillaga) himnusz – amelyben a tenger
szót a „magyar tengerre” is értik – néhány strófája:

Üdvözlégy Mária, tengernek csillagja,
Mindenkor Szûzanya, mennyország kapuja!
Téged kérünk, hallgass minket, Szent Fiadnak ajánlj minket,
Ó szép Szűz Mária!
Mennyből leküldetett Gábriel arkangyal,
Hogy téged köszöntsön üdvözlő szavakkal.
Téged kérünk, hallgass minket, Szent Fiadnak ajánlj minket,
Ó szép Szűz Mária!
Oldozd meg kötelét a mi sok vétkünknek,
És nyisd meg szemeit a te híveidnek!
Téged kérünk, hallgass minket, Szent Fiadnak ajánlj minket,
Ó szép Szűz Mária!
dr. Barkó Péter
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Kövesdi Kertész
Hazánkban széles körben elterjedt
„népbetegség” a kerti hulladékok és az
avar égetése. Azzal azonban kevesen számolnak, hogy ez a
tevékenység mennyire káros a környezetre és az emberi egészségre. Egy átlagos kerti tűz, melyben vegyesen égetünk avart,
fűnyesedéket és gallyakat, légszennyezést okoz, nem beszélve a
szomszédoknak okozott kellemetlenségről, a tökéletlen égés
során gomolygó füst miatt. A magas nedvességtartalmú növényi részek elégetése során a nagy szennyezést elsősorban az
váltja ki, hogy alacsony a tűz hőmérséklete, így aminek égni
kellene nem ég el, vagy csak félig. Például a növényi részekben
lévő szén ugyan oxidálódik, de csak részben, és szén-dioxid
helyett mérgező szén-monoxid keletkezik. Ezzel szemben komposztáláskor mikroorganizmusok segítségével maradéktalanul
elbomlanak a növényi részek, így elkerüljük a légszennyezést
és hasznos humusz keletkezik. A jelenleg hatályos kormányrendelet szerint: ˝Tilos a környezeti levegő olyan mértékű

terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli
légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő bűzzel
való terhelése.˝, azonkívül a helyileg illetékes önkormányzat
hatáskörébe helyezi az avar és nyesedékégetés kérdésének
eldöntését. Amennyiben egy településen az önkormányzat nem
alkot rendeletet az égetésről, alapértelmezésben a tevékenység
tilos. Sopronkövesden NINCS erre vonatkozó helyi határozat!

Valamennyi kerti hulladék és avar komposztálható.
A közhiedelemmel ellentétben a dió, az akác és a gesztenye levele is. Igaz ezek tartalmaznak ún.
allelopatikus anyagokat, amelyek más növények fejlődését
gátolják, azonban a komposztálás során ezek maradéktalanul
lebomlanak így az érett komposztban ezek a hatások már nem
jelentkeznek. Sokan attól félnek, hogy a növényi kártevők
nem pusztulnak el a komposztálás során. Jogos a félelem,
azonban a helyzet sokkal jobb, mint hinnénk. A jó komposzt,
ha kellő mennyiségben (néhány köbméter) áll rendelkezésre,
komoly hőtermelésre képes, mely a legmakacsabb kártevőket
is elpusztítja. A személyes véleményem az, hogy az égetésnek
megvan a maga létjogosultsága az olyan betegségek esetén,
melyek megállítása csak nagyon drasztikus eszközökkel lehetséges, mint pl. tűzelhalás. Az azonban tény, hogy nagyon sok
helyen komposztálhatnának, ahol nem
teszik, és ezzel elsősorban önmagukat
fosztják meg az értékes, tápanyagban
gazdag földtől, másrészt az íratlan
szabályokat nem betartva pont akkor
kezdenek füstölögni, amikor a szomszéd éppen a jó levegőn pihenne vagy a
szorgos háziasszony a frissen mosott
ruhát teregeti…
Kép: www.ezk.bme.hu/komposztalj

Kazinczy Péter

A Sopronkövesdi Nyugdíjasok Egyesületének rovata
Az évi utolsó, közös felfedező túráját a szomszédos
Szlovéniába, főleg a magyarlakta területekre fókuszálva terveztük. Időjárási okok miatt csak november 4–én tudtunk útra kelni. 42 fős csoportunk szakavatott vezetővel indult,
mivel elfogadta felkérésünket Bokor József, falunk szülöttje, aki
évtizedekig tanított a szlovéniai egyetemen. Tőle tudjuk, hogy
e kis ország 2 millió lakosából már csak 9 ezer a magyar anyanyelvű, de a szórvány területeken kétnyelvű oktatás folyik és a
közhivatalokban is anyanyelvi szolgáltatást kapnak a magyar
lakosok.
A határt átlépve, először Alsólendvára érkeztünk. A kisváros
4 ezer lakosából mára már csak 27% a magyarok aránya, de a
kihelyezett, kétnyelvű utcanév táblák olyan érzést keltettek
bennünk, mintha át sem léptük volna a határt. Széles utcái,
árnyas terei, egy–egy impozáns épülete, mind a közös múltat
idézte számunkra. A római
katolikus templom mellett álló
Szent István szobor, valamint
Szlovénia legnagyobb vára
(képünkön), mely a Széchy, a
Nádasdy és Széchenyi családok
tulajdonában volt, közös
gyökereinket szimbolizálják.
Gyönyörű a Szentháromság–kápolna a hegytetőn és izgalmas
volt felfedezni a Makovecz Imre által tervezett színház-és

hangversenytermet is, ahol az előadások 1/3–a magyar nyelven
szólal meg!
Lendvát elhagyva, megnéztük Közép–Európa legnagyobb
”orchidea gyárát”, ahol lehetőségünk nyílt megcsodálni, vagy
megvásárolni a virágkülönlegességeket. A színes program után
vezetőnk kedvenc falujába, Dobrovnakra érkezett a buszunk,
ahol megnéztük a Szent Jakab templomot, majd a közeli preszszóban, kávé és frissítők elfogyasztása közben ismerkedtünk a
kedves helyiekkel.
Hosszabb utazást követően megérkeztünk Szlovénia második
legnagyobb, 108 ezer lakosú egyetemi városába, Mariborba.
A település az Osztrák–Magyar Monarchia idején Stájerországhoz tartozott, s ennek hangulatát idézték a Főtér gyönyörűen
felújított, barokk épületei, az Aloysis templom belső barokk
díszítései. Később lesétáltunk a Dráva–partra, ahol hattyúk és
vadkacsák társaságában felfedeztük és megcsodálhattuk Európa
legrégibb (400 éves!) szőlőtőkéjét, melyet egy hosszú épület
falára futtattak, metszése és szüretelése a mai napig népünnepély és 60 l bornyi szőlőt terem.
Utunk végén, kellőképpen elfáradva indultunk hazafelé.
Csákánydoroszlón bőséges és finom vacsorával vártak minket.
Ezt követően még volt erőnk és kedvünk hazáig énekelni.
A kirándulás jó hangulata reményt ad arra, hogy ez a társaság
még sok ilyen közös program részese és élvezője lesz!

Biczó Szabolcsné
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I. Sopronkövesdi Jótékonysági Est
Csilláért
„EGYÜTT ÉRTED!”
A faluban sétálva hallottam,
hogy – a Sopronkövesden
élő és sokunk által ismert –
Csomó Csillát mégsem
műtik meg szeptember végén. Csilla életmentő gerincműtétre
várt. A műtét elhalasztásának oka, hogy hiányzott az MR
vizsgálat eredménye, ezért vissza kellett utazniuk Pécsről,
Sopronba. A vizsgálat daganatot mutatott ki. Édesanyja elmondta, hogy a műtét kapcsán felmerülő egyéb költségek
egyre nagyobb terhet jelentenek a család számára, és – mivel
Csilla édesapja is beteg – csak nehezen tudják finanszírozni a
beavatkozást. Így fogalmazódott meg bennem a kérdés:
Hogyan is tudnék segíteni? Ismerősöket, barátokat kerestem
meg, támogatásukat kérve. Bárkinek meséltem történetüket,
szívvel-lélekkel ajánlották fel segítségüket. Így született meg a
jótékonysági est gondolata. Sürgetett az idő, hiszen a műtét
közelsége miatt csak másfél hetünk volt a szervezésre.
Felgyorsultak az események, hamar elérkezett október 18-a,
az est napja. Aznap Csilláért még a nap is kisütött. A rendezvény hivatalosan 17:30-kor kezdődött, ezt megelőzően a West
Wind és a Dübörgő Vándorok motorosai tartottak motorsimogatóval egybekötött felvonulást. A jótékonysági est megnyitójaként Michael Fohlerrel együtt köszöntöttük a megjelenteket, majd Csillát szólítottuk a színpadra és meglepetésként több ajándékot is átadtak számára. Kinézve a sátorból,
tömegével érkezetek a segíteni szándékozó emberek, akiket a
felajánlott süteményekkel és gulyással vártunk, és cserébe

KEZDJÜK EGYÜTT AZ IDEI ÜNNEPVÁRÁST!

2014. november 30-án, vasárnap 16 órától
újra megrendezésre kerül a Fehér Csárdában a

VIDÁM ADVENTI FORGATAG!

A karácsonyi hangulatról óvodásaink és iskolásaink gondoskodnak. Lesz ünnepi műsor, közös játék, együtténeklés,
Télapóvárás, forró tea és kalács.
A programok alatt és között a vásárban mindenki kedvére
válogathat a szebbnél-szebb karácsonyi díszek és ajándékok
között.
Az adakozni vágyók figyelmébe ajánljuk GYŰJTŐPONTUNKAT, ahol celofánba csomagolt, újszerű játékok leadásával tehetik széppé a rászoruló gyerekek karácsonyát.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK.

Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda Dolgozói
és Szülői Munkaközössége

bármekkora összeget
szívesen fogadtunk.
Az est folyamán becsületkasszákba gyűjtöttük az adományokat. Köszönettel tartozunk azért a számos
tombola tárgyért is, melyeket sokan felajánlottak. Sok-sok
tombolát adtunk el. A sorsolás után a Sopronkövesdi Önkormányzat, és az Éhenkórászok zenekar dobosának lánya által
felajánlott festményeket árvereztük el. A tombola árusítás és
az árverezés bevétele szintén az összegyűlt adományt gyarapította. Ezt követően az Éhenkórászok zenekar jó hangulatú
koncertje következett. Végül összeszámoltuk a becsületkaszszákba összegyűlt pénzt, és jelképesen – a rendezvény záró
akkordjaként – átadtuk Csillának és családjának, mely hétfőn
az önkormányzat segítségével került átutalásra. A család
őszinte öröme mindenkinek könnyet csalt a szemébe.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani ezért a szép estéért és
támogatásukért: Michael Fohlernek, az Éhenkórászok zenekarnak, a West Wind és a Dübörgő Vándorok motorosainak,
Márk Gábornak, az Autoliv Kft-nek, a Fehér Csárdának és a
Bors falatozónak, a Roto-Elzett Certa Kft-nek, a Katolikus
Caritasnak és a Magyar Vöröskeresztnek, a Sopronkövesdi
Közös Önkormányzati Hivatalnak, a sopronkövesdi off roadosoknak és futball klubnak, és mindenkinek, aki anyagilag és
erkölcsileg támogatta az I. Sopronkövesdi Jótékonysági Estet.
Köszönjük!

A Szervezők nevében Grégerné Bors Éva

Festőiskola Kövesden
Várjuk azok jelentkezését, akik szeretnének
részt venni egy művészeti
képzésen, melynek keretén belül rajzot és különböző festészeti technikákat sajátíthatnak el a jelentkezők. A képzés 10-12 fő
részvételével indul 2015. februárban, havi 2 alkalommal (8 óra/alkalom), hétvégén.
A részvételi díj: 6.000 Ft/alkalom/fő , amely összeg
nem tartalmazza szükséges eszközöket (festőállványt,
ecsetet, festéket). Helyszín: Alkotóház.
Érdeklődni Kottrik Zoltánnál (0630/867-3536).
Jelentkezési határidő: 2015. január 15.
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Kövesd válaszol
Magukénak érzik-e a sopronkövesdiek az Alkotóházat?
Bogdán Gyuláné
Nagyon tetszik így
felújított formájában az
Alkotóház, valósággal
újjászületett.
Ami
azonban ennél is jobban tetszik, hogy itt a
lakosság különböző programokra összegyűlhet, és ezáltal összefogja a falut.
36 éve lakom Sopronkövesden, de most
érzem magam igazán jól itt. Olyan rendezvényeket tudnék ide elképzelni, mint
amilyen ez a mai is, vagy az idősek öszszejövetelei. Jöhetnének többen is, főleg
azok, akik magányosan töltik napjaikat,
estéiket. Bizonyára jót tenne nekik is, ha
kicsit közösségbe lennének, megoszthatnák egymással a mindennapi örömöket,
bánatokat. Mivel elég tágas lett itt a tér,
akár karácsonyi műsort, ünnepélyt, és
hasonló összejöveteleket is lehetne ide
tervezni.

Baloghné Baán Mária
Mi először vagyunk itt
az Alkotóházban, és
eddig nagyon tetszik.
Gyönyörűen felújították az épületet. Most
éppen langallót és
sütőtököt sütnek a kemencében, amit
aztán közösen fogunk elfogyasztani, ezt
nagyon jó ötletnek tartom. Olyan családias így ez az egész. Véleményem szerint
tökéletes helyszínként szolgálhatna kézműves foglalkozásoknak, koncerteknek.
Jó ötletnek tartanám, ha az évszaknak
megfelelően alkotó napokat rendeznének,
ahol mindig az aktuális időszaknak megfelelő díszeket készíthetnénk el a gyerekekkel együtt, továbbá jó lenne, ha a
hangszereket is megismertetnék a gyerekekkel. Levente Péter bácsi is ellátogathatna egyszer egy koncert erejéig.

Markó Karolina
Egyelőre nem tudtuk
még birtokba venni
„úgy igazából” az
Alkotóházat, hiszen
sok programot még
nem rendeztek itt.
Sajnos a KÖN-ön ide már nem értünk
el, mert olyan bőséges volt a programkínálat, hogy mindenhol nem tudtunk ott
lenni. Minket elsősorban a gyerekprogramok érdekeltek. Nagyon szépen felújították, nagyon tetszik nekünk. Rendszeresen járunk ide lábtornára a gyerkőcökkel. A szülőkkel pedig azt tervezzük,
hogy a most már hagyományosnak számító „Adventi forgatagra” itt fogjuk
elkészíteni a dekorációkat, melyet tökéletes helyszínnek érzünk erre a célra. Kitűnő választás az óvodai programok helyszínéül is.

Nagyné Kun Zsuzsanna rovata

Mozgásban a falu
Az október 25-ei Lombhullató túránk alkalmával
az elénk táruló táj, erdő, még zöldben pompázott.
A piactéren gyülekeztünk, elég hűvös és párás, ködös időben.
Nem volt nagy mozgolódás, de az indulás pillanatára mégis
összegyűlt 35 fő. Nagyon vegyes volt a korosztály, és mindig
öröm látni gyerekeket a résztvevők között. Ez erősíti bennem
azt a reményt, hogy egyre több fiatal - elszakadva a televízió
elől - egy fél, netán egy egész napot a természetben tölt.
9 órakor a kis csapattal elindultunk a szőlőhegy felé. Az alsó
úton haladva az őrbódé mellett lekanyarodtunk a Cifrahíd irányába. Ott megpihentünk pár percet, és megkóstolhattuk a
nekünk elrejtett és felajánlott vilmoskörte pálinkát. Köszönjük
Inczédi Tibornak. A Franciska major mögötti úton haladtunk a
peresztegi erdő felé. A tölgyes erdő gyönyörű látványt nyújtott,
habár hiányoltam az igazi lombhullást. Jó hangulatban tapostuk
a métereket, majd a táv körülbelüli felénél következett a hoszszabb pihenő. Itt jókat beszélgettünk, és mindenki fogyasztotta
a kis szendvicset, almát a zsákjából. A pihenő után visszafordultunk a falu irányába, és a határ mentén megcéloztuk a Báránylegelőt. Odaérve, megnéztük a hódvárat és a hódok által
hagyott rágási nyomokat. Ezután az erdő meredek nyugati
oldalán haladva elértünk Kustor Jóska bácsi kis „bungalójához”.
Jóska bácsi megvendégelte a társaságot egy korty pálinkával, és
zárásásként elsétáltunk közösen a kápolnához. Amíg lángra
kapott a tűz, megnéztük az „Erdő szelleme” fafaragást, ami ki-

került a végleges helyére, a Kotecsi
Parkerdőbe. Az ide érkezőket egy csodás öreg tölgyfarönkbe
faragott, nyugodtságot sugárzó idős emberi arckép fogad, míg
az erdő felöli oldalán egy odúból kitekintő bagoly vigyázza az
erdő állatait. Miután elkészült a parázs, neki álltunk szalonnát
sütni, falatozgatni, beszélgetni. Külön dicséretet érdemel a 4
esztendős Bors Noémi, aki hősisen végiggyalogolta a 15,3 km-es
távot. A túra alatt minden résztvevő megkapta az erre a célra
legyártott kitűzőt.
Köszönöm szépen a kövesdieknek, valamint a környékbeli
településekről érkezett túrázóknak a részvételt, bízva abban,
hogy kellemes órákat tudtunk ismét okozni.
Találkozunk a HOLDFÉNYTÚRÁN!!!! A részleteket keressék a
honlapon és a plakáton.

Kottrik Zoltán
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Háztartási praktikák
Karácsony közeledtével már egyre azon járnak a
gondolataink, hogyan is szerezhetnénk örömet
szeretteinknek, mivel lepjük meg a hozzánk közel állókat.
Most olyan praktikákkal készültem, amelyek segítségével saját
magunk is elkészíthetjük az ajándékokat.
Könnyű dolga lesz azoknak, akiknek van a család által nagyon
kedvelt süteményreceptje, mert nem kell mást tennie, mint
beszerezni egy szép dobozt, csinosan becsomagolni és átadni a
direkt erre az alkalomra sütött finomságokat. Egy ilyen ajándékkal nem lehet mellényúlni, garantált az öröm.
Készíthetünk otthon Capuccíno port is, amit akár egy szép
karácsonyi celofánba tölthetünk szalaggal átkötve, vagy egy
hosszúkás üvegbe töltve fenyőággal és karácsonyi szalaggal
díszítve adhatunk át. A recept a következő: Mérjünk ki 3 dkg
nescafét, öntsünk hozzá 1dkg cukrozott kakaóport, majd kb.
8 dkg kávékrémport. Ehhez tegyünk 1 kávéskanál őrölt fahéjat, egy teáskanál tejport. Mindezt jól keverjük össze. Kedvünk
szerint feldobhatjuk még egy ajándékkártyával, amin szerepelhet ez a recept is, vagy mellékelhetünk hozzá egy szép karácsonyi hangulatú bögrét.

Kövesdi Kulinária

A karácsonyi ünnepek alatti kényelmes
reggelizések mellé, jó kis ajándék lehet
egy különleges lekvár.
Karácsonyi narancslekvár
Hozzávalók: 1,5 kg alma, 2 db citrom, 4
db narancs, 2 teáskanál fahéj, ½ teáskanál őrölt gyömbér, 1 teáskanál őrölt szerecsendió, 1 teáskanál
tk őrölt szegfűszeg, 3 evőkanál méz, 15 dkg cukor (de ez ízlés
szerint lehet több), ½ rúd vanília.
Elkészítés: Az almákat meghámozzuk, kockákra vágjuk, közben folyamatosan locsolgatni kell a citromlével, hogy meg ne
barnuljanak, a citromok héját is ráreszeljük. A narancsok héját az almára reszeljük, a levüket is ráöntjük. Hozzáadjuk a
fahéjat, szerecsendiót, szegfűszeget, vaníliát, gyömbért, rácsurgatjuk a mézet és hozzáadjuk a 15 dkg cukrot. Lassú tűzön
kb. másfél órát kell főzni, közben kóstolgatjuk, és ha szükséges még cukrot teszünk hozzá. Szép kis üvegekbe töltjük,
fejre fordítva hűtjük. Legvégül karácsonyi szalaggal díszítjük.
Kellemes készülődést, boldog ünnepeket kívánok:

Kissné Fekete Andrea

A rántott húsról...

Ételkülönlegességek tömkelegével találkozunk napról-napra újságokban, könyvesboltokban.
Néhányat ki is próbálunk, saját ízlésünkre formálva, de valljuk be őszintén, a „rántotthús”
nem hiányozhat az ünnepi asztalról. Ezt az ételt el sem lehet rontani – mondhatnánk.
Én azonban sok éves tapasztalatból felsorolnék néhány szabályt, hogy rántott szeletünk
tökéletes legyen.
Kezdeném a hozzávaló hús kiválasztásával. Legmegfelelőbb a karaj (a rövidkaraj szárazabb, a hosszú szaftosabb). Combrészt is
lehet rántani, kissé körülményesebb a szeletelése. A húst megfelelő vastagságra vágjuk, ne klopfoljuk papír vékonyra!
A panírozást próbáljuk meg úgy időzíteni, hogy húsunk közvetlenül a forró olajba kerüljön. Ha tovább áll, a panír átnedvesedik, s
ez ront a minőségen. Ne rakjuk az olajba, amíg hőfoka el nem éri a 140 fokot és csak olyan mennyiséget, ami nem veszi ezt vissza!
Ne süssük agyon! Ha optimálisak a körülmények, 3 perc alatt kisül. Az olajat alaposan csepegtessük le, konyharuhával takarva
tároljuk, míg az asztalra kerül!
Ötlet: Az ebédből megmaradt szeleteket estére, vagy másnapra tovább fejleszthetjük. Kenjük meg fokhagymás tejföllel, szórjuk
meg petrezselyem zölddel, pici paprikával és egy percre tegyük a mikróba ( magyaros szelet).
Balics József
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Kedves Olvasóink!
Megjelenés február eleje.
Szerkesztőségünk nevében kívánunk Önöknek meghitt adventi készülődést,
Továbbra is szívesen fogadjuk alkalmi szerkesztők
szeretetteljes, békés karácsonyt és egészségben, örömökben gazdag,
írásait, beszámolóját bármilyen témában, ami a
sikeres új esztendőt!
településünk múltjához, jelenéhez, vagy jövőjéhez
kapcsolódik. Keressék E-mailben a főszerkesztőket!
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