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Sopronkövesdről Sopronkövesdnek.

Kedves Olvasóink!
Fogadalmat nem teszek erre az évre vonatkozóan, de azt megígérem, szerkesztőgárdánk nevében is, hogy minden tudásunkkal és igyekezeÚjévi fogadalom
tünkkel azon leszünk, hogy idén is eljuttassuk a postaládákba az aktuális híreket, információkat a
Mondjátok meg gyerekek, megszokott színvonalon, sőt…
Mit fogadtok Újévre?
Ötödik évfolyamunkhoz érkeztünk, melyben már nem tart velünk Csigó Adrienn szerkesztőnk.
Hát te Pistike? Lilike?
Kívánjuk neki a legjobbakat a jövőben és köszönjük a közös munkát! Alkalmi szerkesztőink
között pedig szeretettel köszöntjük Galavics-Horváth Gabriellát, aki első írásában a gyermeki lélek
Mondjátok meg ízibe!
rejtelmeivel foglalkozik, valamint bemutatkozik Önöknek Rácz Ramóna, aki az Alkotóház vezetéMi azt fogadjuk,
hogy hétköznap a cukrokat sét vállalta el.
A gyermekáldásokról, házasságkötésekről, búcsúzásokról anyakönyvvezetőnk számol be, jegyzőnk
nem fogyasztjuk.
tollából a helyi adóztatásról olvashatnak, polgármesterünkhöz csatlakozva pedig a szokásos
Na és Te?
„falubejáráson” vehetnek részt.
Én azt fogadom,
Intézményi rovataink szintén jelen vannak és sok szép eseményről számolhatnak be.
hogy jó gyerek maradok! Szó esik még farsangokról, épületeink történeteiről, kövesdi írásokról, - az elmúlt századból,
Serfőző Flóra Boróka valamint a mai kövesdiekről is, akik változatlanul keresik a mozgás, szabadidős tevékenységek,
programok lehetőségeit, szeretnek jókat enni és persze vigyáznak az egészségükre is!
(3.osztályos tanuló) kulturális
Kívánom, kívánjuk, hogy legyenek ilyenek 2015-ben is!
Iváncsicsné Horváth Krisztina

Önkormányzati hírek
Szeretettel köszöntöm Önöket idei első számunk lapozgatása közben. Az elmúlt időszak talán legfontosabb kérdéskörei - még a médiákban-, is az ünnepek és a téli időjárás, közlekedés. Talán kezdem is ez utóbbi témakörrel, hiszen e téren
igyekeztünk előbbre lépni az előző évekhez képest, de egyből
érzékeljük az árnyoldalait is. A téli időszak hótolását, síkosság
mentesítését önkormányzatunk az alábbi módon oldja meg:
Az utak tekintetében a 84-es főút és a „lózsi út” az állami közútkezelőhöz tartozik. Mellékutcáink, Lajos majori út és a „Fülesi
út” hóeltakarítását nagy teljesítményű gépekkel helyi vállalkozóval végeztetjük. Az új kistraktor a mellékutcák sózását, valamint
a kerékpárutak, faluközpont, iskola óvoda környékének
hótolását végzi. A „maszekolás” szigorún tiltva van a kezelőnek,
ne hozzák őt kellemetlen helyzetbe! A hótolást a kerékpárutak
mentén sokan jó néven vették. Többen nem is vettek tudomást
a traktor keréknyoma miatti jegesedésről. Pedig a síkosságmentesítés továbbra is a lakosok feladata, az országos rendelet
alapján. Van, akit a traktor hangja is zavart… Szóval nehéz jót
tenni. A többség azért értékelte erőfeszítéseinket. Köszönjük a
nagy többségnek. Több jelzést kaptunk magánszemélyek, de az
Autoliv építkezések miatt összesározott utakról is. Sajnos ez is
ennek az időszaknak a problémája. Ilyenkor, ha a figyelmetlen
„elkövető” kiléte megállapítható, felszólítjuk őt a tisztításra.
Higgyék el jobb, ha mi szólunk, mintha a rendőr csenget e
miatt valakihez, arra pedig nem is jó gondolni, hogy sárfelhordás miatt baleset következik be.

Munka közben
Apropó baleset. Saját hídon kint hagyott autóm bánta 2 éve azt,
hogy egy autós elaludt és nekihajtott a szabályosan parkoló
autómnak. Volt már a faluban az elmúlt időszakban, repülő
autókerék, egy másik alkalommal repülő autó is. Tudom, van
ilyen a filmekben, de a kövesdi esetek valódiak voltak, nem
kaszkadőrök ültek a kocsikban és nem volt trükkfelvétel sem.
Jó tanácsként mondom, aki teheti, ne az utcán parkoljon, ha
hosszabb időre nem használja autóját! Elmondhatjuk, hogy
az ünnepekhez kapcsolódó programjaink sikeresek voltak,
mindegyik iránt volt érdeklődés. Játszóházak, citerások, lucázás,
karácsonyi vásár, év végi túrák sok-sok helyit és vendéget is
vonzottak. Michael Fohler és párja jóvoltából még karácsony
előtt átadhattuk a karácsonyi vásárban jótékonyság céljából
osztott leves bevételét is. Öt sclerosisos betegnek fejenként
10. 000,- Ft jutott. Aki adott - az adakozást szervezők nevében ez úton is köszönöm. Talán az új évi Józanodó túránk névadása
gondolkodtatott el igazán, ahol a józanodást egy nappal kijjebb
kellett tolni, de ez is nagyon jól sikerült.
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A karácsonyi vásár egyik vásározójának képeslapjáról pedig az Ha kutyáztál moss kezet! Mondják, de sajnos ezt jelenleg
alábbiakat olvashattam: „Tisztelt polgármester Úr! Köszönöm, nem tudom megtenni a temetői mosdóba, mivel valaki
hogy részt vehettem a karácsonyi vásárukon. Gratulálok, halottak napján emlékként mosdószifonnal és ajtókitámaszminden elismerésem az önök szervezőmunkájához és a falukö- tóval távozott a temetőből. Erősítsenek meg, ugye nem
zösség együttműködéséhez. Példa értékű ez az összefogás és közöttünk él ez a jó szándékú ember! Erőszakos házalókról
az egész éves színes programok. Bármikor szívesen jövünk, és pontos névvel, lakcímmel rendelkező, előleget kérő,
ha hívnak!” Remélem, ahogy én, önök is szívesen elolvassák hívatlan babafotósról is tájékoztattak a lakosok. Én a rendtöbbször e sorokat! Az újság mellékleteként egy szórólapot is őrséget azonnal értesítem ilyenkor. Nagy segítség, ha a
találhatnak az első félévi programokról. Hála az Alkotóháznak jelzést azonnal, nem órák múlva kapjuk, és sokat segít egy
és az oda programokat szervezőknek, bőséges lesz a kínálat, rendszám, autótípus, személyleírás is. Ami a legfontosabb:
egész évben, ezért - és a még ezután szerveződő sok-sok plusz idegent ne engedjenek be a házba! Tartogattam jót is a végéprogram miatt - most csak az első félév rendezvényeit tartalma- re. A Liliom utcában épülő tűzoltóőrsnek kiadták az építési
zó eseménynaptárat adjuk kézbe. Azt azonban már most jelzem, engedélyét, így jöhet az építkezés. Mivel építési telkeink
hogy pünkösdi hétvégén (május 23-25.) három napos program- teljesen elfogytak egy év alatt, több irányban is próbálkosorozatra számíthatnak PÜNKÖVESD, Kövesdi Pünkösdi zunk területfelvásárlással telekkialakítás céljából. Bízom
Napok cím alatt. Mi is számítunk az önök érdeklődésére és a benne, hogy a megszólított tulajdonosok többsége támogatja
rokonság és barátok közti népszerűsítésre, amit a KÖN esetében terveinket és mindenki számára kedvező összegben tudunk
már eddig is maximálisan megtettek. Hogy mi is várható? megállapodni! Falunk csak így gyarapodhat. A lélekszám
Megnyitjuk a pünkösdi rózsa kertet, a Kövirózsa is készül egy gyarapodása pedig szinte biztos garancia óvodánk, iskolánk,
délutánnal. Magyarné Derszib Eti festménykiállítását is megcso- intézményeink jövőjének szempontjából! Végül köszönetedálhatjuk, melynek apropójából sztárvendég is várható. Ugyanis met fejezem ki az újság főszerkesztőinek, szerkesztőinek.
a valamikori sopronkövesdi „birkás” Pete Miklós bácsiról Szokás már, hogy január végén összeülünk velük ötletelni,
készült festmény Nagy Bandó András tulajdonában van. értékelni, valamint az önkormányzat jelképes köszönetként
Ő hozza ezt a kiállításra, de ha már itt jár, megörvendeztet egy vacsorameghívással kedveskedik az éven át, az újságot
bennünket egy gyerekprogrammal, majd egy kis szusszanás után szabadidejük terhére, önkéntesen íróknak. Munkájukat az
egy kabaréműsorral is. Színházi élményt és gyertyafényes kon- Önök nevében is KÖSZÖNÖM!
certet is szeretnénk. A szervezés már elindult, ahogy már januárFülöp Zoltán polgármester
ban összeülünk az idei KÖN szervezőivel is. Ha ötletük van,
vagy szeretnének segíteni a KÖN 2 napja során, örömmel
Dr. Szabó Tibor búcsúztatása
veszem megkeresésüket. Ha nyitott szemmel járnak a faluban,
az alábbi jelenleg folyó fejlesztésekre lehetnek figyelmesek.
Az Autoliv rohamosan bővül, nagy örömünkre. Tovább
növekedhet az adóbevétel, amelyből az állam ez évben
/KAPSZKODJANAK!/ 60 milliót vesz el Sopronkövesdtől. A bővülő Autoliv
Ez van, ne sírjunk, más falu még a tőlünk elvett összegnél is
kevesebből gazdálkodik! Az állam által szorgalmazott új helyi
adók kivetését nem tervezzük. Cserébe talán néha egy kicsit
Sopronkövesd község Önkormányzata pályázatot hirdet
nagyobb toleranciát elfogadnánk a közösségi ügyeknél. ElkezMiért szeretem Sopronkövesdet? címmel.
dődtek az iskola végi szolgálati lakásban a családi napközi A pályázatot szövegesen kell megírni. A pályázónak írott
(bölcsőde) kialakítási munkálatai. Őszre 2 csoporttal is tudjuk a szövegben ki kell fejtenie, miért vonzódik a faluhoz,
legapróbbakat fogadni. Kérem, önök is népszerűsítsék ezt a és bemutathatja esetleges kövesdi közösségi tevékenységét.
lehetőséget, akár a szomszédos falvakban is! Elkészült egy kis A legsikeresebb pályázatokból a pályázó részvételével
töltés a horgásztónál, ami megvédheti a tó melletti lakóépülete- 1/2-1 perces kisfilmek készülnek (a pályázó hangjával és
ket a nagyobb áradásokkor. A Jókai utca fásítása is megvalósult. angol feliratozással), melyek a falu új honlapján elérhetőek.
Bízom benne, akik az utca lakói közül ellene voltak, néhány év Pályázni két kategóriában lehet.
múlva büszkék lesznek, hogy milyen szép a Jókai utca! Igazán 1. kategória: sopronkövesdi lakosok (remélhetőleg minél
kutya hideg még a cikk írásáig nem volt ezen a télen, kóbor
több korosztályból)
kutya annál több. Bejelentéskor vagy észleléskor először igyek- 2. kategória: falunkhoz kötődő, vagy vendégként, átutazószünk a kutya gazdáját kitalálni, megkeresni és gyors befogást
ként itt jártak
kérni tőle. Amennyiben ez nem lehetséges vagy nem ismerjük a
Az írásbeli pályázat benyújtási határideje:
gazdi kilétét, a velünk szerződésben álló sintért értesítjük.
2015. április 30.
Ő befogás után Gencsapátiba szállítja a kutyát. Ha a gazdi
jelentkezik a kutyáért, ő állja a költségeket, ha nem a karantén
A nyertes pályázókról rövid kisfilm készül
lejárta után önkormányzatunk kapja a borsos számlát.
és ajándékcsomagban részesülnek.
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A falu jegyzőjének tollából
Az önkormányzás lényegi eleme a helyi közügyek intézése, a
helyi közhatalom gyakorlása, ennek egyik fontos forrása a helyi
adók rendszere. Az önkormányzat képviselő-testületének egyik
alapjoga, hogy önkormányzati rendeletek útján – figyelemmel
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, vonatkozó rendelkezéseire – a helyi adóztatást szabályozza. Egyes adók, díjak esetében a szabályozás egységes és központi (gépjárműadó, talajterhelési díj), míg a helyi adók esetében a törvényi keretek figyelembe vételével alkotott helyi rendeletek szabályozzák az adóztatást. Az önkormányzat kizárólagos
joga, hogy a törvényben meghatározott adóalanyok és adótárgyak tekintetében helyi adókat vagy azok valamelyikét bevezesse. A Képviselő-testület dönt a helyi adók bevezetéséről, az
alkalmazott adómértékről, kedvezményekről és mentességekről.
A helyi adóztatás struktúrája jelenleg három fő rendszerelemre épül:
a.) Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)
- Építményadó: lakás és nem lakás céljáró szolgáló épület után
vethető ki. Az adó alapja az építmény m 2-ben számított hasznos
alapterülete vagy az építmény korrigált forgalmi értéke. Az
építményadó évi mértékének felső határa 1.100.- Ft/m2 vagy a
korrigált forgalmi érték 3,6%-a.
- Telekadó: az önkormányzat illetékességi területén lévő telekre
érvényesíthető. Az adó alapja a telek m2-ben számított területe
vagy a telek korrigált forgalmi értéke. A mérték felső határa
200.- Ft/m2 vagy a korrigált forgalmi érték 3%-a.
b.) Helyi iparűzési adó
- Helyi iparűzési adó: adóköteles az önkormányzat illetékességi
területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási
tevékenység. Adóköteles iparűzési tevékenység a vállalkozó
e minőségben végzett nyereség- illetőleg jövedelemszerzésre
irányuló tevékenysége. Az adó alanya a vállalkozó, aki állandó
jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik. Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha azt a településen
székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó végzi:

a. építőipari tevékenység esetén 31-180 nap között
b. bármely tevékenységet végez, ha annak folytatásából
közvetlenül bevételre tesz szert és egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel
c. 180 napot meghaladó építőipari tevékenység telephelynek
minősül, a vállalkozónak állandó jellegű iparűzési tevékenységet
végzőként kell bejelentkeznie.

Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó
évi mértékének felső határa a vállalkozó adóalapjának 2%-a.
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó
mértéke naptári naponként legfeljebb 5.000.- Ft.

c.) Kommunális adó (magánszemély kommunális adója,
idegenforgalmi adó)
- Magánszemély kommunális adója: az adó alanya az a
magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén
építmény, valamint telek tulajdonjogával, továbbá nem
magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Ezen adónem mértékének felső határa építményenként,
telkenként, illetőleg lakásbérleti jogonként legfeljebb
17.000.- Ft/év.
- Idegenforgalmi adó: az adókötelezettség azt a magánszemélyt
terheli, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességei területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. A településen tartózkodás esetén a megkezdett vendégéjszakák száma,
mint az adó alapja után az adó mértékének felső határa személyenként és vendégéjszakánként 300.- Ft, vagy megkezdett
vendégéjszakára eső szállásdíj, illetve a szállásért bármilyen
jogcímen (pl. üdülőhasználati jog) fizetendő ellenérték, mint
adóalap (pl. üzemeltetési költség) után az adó mértékének
felső határa az adóalap 4%-a.
Sopronkövesd község Önkormányzata csak helyi iparűzési
adó bevezetéséről döntött, amelynek mértéke (1,7%) szinte
egy évtizede változatlan. Vagyoni és kommunális típusú adó
bevezetésére nem került sor.
2015-től az önkormányzatok – jelenleg is széles körű –
adóztatási mozgástere tovább bővült, lehetőség nyílt arra, hogy
a helyi adók mellett úgynevezett települési adókat is bevezethessenek a település illetékességi területén. Az önkormányzat
települési adót bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve, hogy
azt nem terheli törvényben szabályozott közteher és a települési adónak nem lehet alanya szervezet, továbbá vállalkozó. Ezen
törekvések egyértelműen a magánszemélyeket, a lakosságot
hivatottak terhelni. Sopronkövesd Önkormányzatának Képviselő-testülete nem vezetett be települési adót.
Jelenleg a 2015. évi költségvetés előkészítése folyik.
Településünknek ugyan nincs oka panaszra, a helyi iparűzési
adó bevételnek köszönhetően a megyei listán előkelő helyen
szerepel az egy főre jutó bevételt illetően. Az önkormányzatok
számára nyújtott, egyes államtól kapott támogatások mértéke
az egy főre jutó adóerőtől függ. A település adóerőképességének számítása alapján az állami elvonás mértéke
Sopronkövesd esetében az idei évben mínusz 60 millió Ft.
Ezt az összeget községünknek gyakorlatilag be kell fizetnie az
államkincstárba. A tavalyi évben 39 millió Ft volt az elvonás
településünk esetében. Azt tartjuk szem előtt, hogy fejlesztéseinket, működésünket átgondolt gazdálkodással kell megoldani,
megragadva minden olyan, elsősorban pályázati lehetőséget,
amely további támogatásokat hoz községünknek.

Fücsökné Torma Lívia
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A sopronkövesdi anyakönyvi hivatal 2014. évi adatai
Ezzel a címmel jelenik meg minden évben az anyakönyvi adatszolgáltatás. 2000 óta vagyok a község
anyakönyvvezetője. Az anyakönyvi törvény
kimondja, hogy a születést és a halálesetet az az
anyakönyvvezető anyakönyvezi, akinek a működési
területén az történt. A házasság megkötésére az az
anyakönyvvezető illetékes, aki előtt a felek ez
irányú szándékukat bejelentik.
A gyermekek születése leggyakrabban a soproni
kórházban, ritkább esetben távolabbi kórházakban történik.
Az eltelt 14 évben születést még nem kellett anyakönyveznem. Emiatt a születési adatszolgáltatásnak
nem a hivatalos anyakönyvezés az alapja, hanem a
védőnővel történt egyeztetés az egyéni bejelentések és a törvényes képviselők hozzájárulása.
A szülés és a születés az élet legnagyobb csodája
bárhol a világon. Felejthetetlen kaland nem csak a
szülők, de a kisbaba számára is. Az alábbi csodák
érkeztek községünk családjaiba:
Világos Nóra (2014. 03. 16.),
Csetényi Péter István (2014. 03. 26.),
Galavics Gréta (2014. 04. 12.), Borza
Liza (2014. 04. 17.), Raffai Mátyás Zsigmond
(2014. 06. 02.), Gazsó Dóra (2014. 06. 15.),
Mentes Ákos Benedek (2014. 06. 23.), Péntek Luca
(2014. 06. 24.), Balogh Lili (2014. 06. 27.),
Farkas Zoé (2014. 08. 07.), Varhai Petra (2014. 09.
22.), Vass Zsófi (2014. 10. 22.), Busi Zoé (2014. 10.
29.), Dani Andor (2014. 11. 21.), Bernáth Kristóf
(2014. 11. 25.), Maráz Hunor (2014. 12. 01.),
Gráczol Mínea (2014. 12. 10.)

„Legszebb hivatali kötelességemnek eleget téve mint ifjú feleséget
és férjet köszöntelek benneteket.” - kezdem gyakran a házasságkötési

szertartás ünnepi köszöntőjét. Valóban a legszebb anyakönyvi feladat
számomra a házasságkötés. Nagy öröm volt, hogy az évi 1-2-3 esküvő
után az elmúlt évben 7 pár mondta ki a boldogító igent.
Szilva Alexandra & Halász Ádám (2014. 03. 01.)
Bogdán Anett Regina & Deák Máté (2014. 08. 02.)
Varga Magdolna & Takács Ferenc (2014. 08. 05.)
Lendvay Mónika & Hadarics Zoltán (2014. 08. 16.)
Udvardy Bernadett & Kobzák Gábor (2014. 08. 16.)
Ábrahám Veronika & Gróf Gábor (2014. 10. 04.)
Horváth Ildikó & Takács László (2014. 12. 20.)
Nincs annál nagyobb fájdalom, mint amikor szeretett hozzátartozónkat
elveszítjük. A gyász és szomorúság mellett még a temetéssel járó feladatokkal is meg kell küzdeni, ami nem kis teher a családtagoknak.
Minden alkalommal összeszorul a gyomrom, amikor kopognak az ajtón
és belépnek a gyászruhába öltözött rokonok. Az anyakönyvvezető a
legnehezebb feladatát látja el ilyenkor.

„Elmentél tőlünk a csillagok felé,
Aranyló csillagpor hull már lábaid elé.
Arcunkat könny mossa,
Mert nem vagy már többé,
De szívünkben emléked élni fog örökké.”
Búcsúzunk tőletek: Sinkó Jánosné, Takács Ernőné, Horváth Sándorné,

Csigó Jánosné, Németh Istvánné, Maráz Aladárné, Udvardi Ferenc,
Horváth Imre, Gerővári Jenő, Keresztes Ferenc, Szijjártó Alajosné,
Czisztler István László, Pete István, Takács Gáborné, Tuczai Imréné,
Kustor Józsefné, Bindics Ferenc, Horváth-Pálla Ferenc Péter, Horváth
Jánosné, Takács Ferenc, Maráz György, Teket Antal, Maráz Istvánné
Kovács Lászlóné anyakönyvvezető

Egyházi élet: Kirándulás Pannonhalmán
A sárfenéki és a tihanyi látogatás után az öt egyházközség következő célpontja Pannonhalma volt.
A kirándulásra 2014. november 8-án került sor.
Az utazás első megállója Osli, ismert Mária kegyhely és búcsújáró hely volt. A Nagyboldogasszony templomban 50 fős
csoportunk szentmisén vehetett részt. A helyi plébános a
szentmise előtt ismertette a templom történetét: megtudhattuk,
hogy a jelenlegi Szűz Mária kegyszobrot Esterházy Pál nádor
ajándékozta 1690-ben a templomnak. Az atya kiemelte, hogy
az ilyen és ehhez hasonló Mária szobrok nagyon ritkán fordulnak elő az országban. A pannonhalmi cél előtt még egy újabb
látnivaló megtekintése következett Csornán. A nevezetesség a
Jézus Szíve Plébánia templom volt, melynek megismerhettük
történetét, megcsodáltuk a hatalmas szentélyfreskót. A freskók
szimbolikáját is elmagyarázta nekünk Kovács Gergő atya, aki
végül a templom orgonáját is megszólaltatta. A templom
megtekintése után kisebb séta keretében pillantást vetettünk a
Premontrei Apátságra is. A busz ezek után már csak Pannonhalmán állt meg. Először a 2014-ben újjáépített Apátsági Major

Látogatóközpontban jár-

tunk, ahol a pannonhalmi borkészítés fortélyaiba
leshettünk bele egy
kisebb kiállítás keretében,
majd pedig egyházi ereklyéket tekinthettünk meg egy másik
kiállító teremben. Ezután buszunkkal „felmásztunk” a Szent
Márton-hegyre, ahol a Pannonhalmi Bencés Főapátság hatalmas épületegyüttese magasodott elénk (lsd. képen). A monostorba belépve egy köszöntő és általános információt szolgáltató videó után két csoportban indultunk el megnézni az apátság épületét, a bazilikát és a csodálatos könyvtárat. A monostorban jelenleg kb. 60 szerzetes él, akik tanítanak az itt működő bencés gimnáziumban és egyházzenei szakközépiskolában
is. Az alapos körbevezetés után mindenki kisebb ajándékokat
vásárolt, majd a vacsoránk után útnak indultunk hazafele.
Este 7 órakor élményekkel gazdagodva, fáradtan tértünk haza.
A 2015. évben is mindenkit hívunk és várunk szeretettel az
egyházközségi zarándoklatokra.
Maráz Kristóf
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Óvodai élet

December, december, készül már a hóember
Adventi forgatag
Immár 3. alkalommal került megrendezésre az ünnepélyes gyertyagyújtás a Fehér Csárdában, a vidám Adventi forgatag. A program előtti hetekben izgatottan készülődtünk a gyerekekkel, szülőkkel, hogy
minél tartalmasabbra sikerüljön az ünnepi várakozás, hogy mindenre
figyeljünk, s még új ötleteink is támadtak a készülődés közepette.
A szülőknek két alkalommal is estébe nyúló, barkácsoló délutánt
szerveztünk, karácsonyi hangulatban, ügyesen és lelkesen készítették a
szebbnél szebb díszeket, ajándéktárgyakat, melyet ezen a délutánon
árusítottak. Néhány szülő még otthon is készített eladásra kész, ötletes
portékát. Akik nem barkácsoltak, azok otthon a konyhában sürögtekforogtak, hogy finom, ínycsiklandó sütemények is legyenek a forgatagi
vásárban. Mi, óvodapedagógusok gyermekeinkkel együtt hócsalogató,
télies műsorcsokorral vártuk a vendégeinket. A műsor nagyon változatosra sikeredett-meghívtuk a Mikulást is, volt karácsonyi füzérkészítő verseny, fotózás a Mikulás bácsi kandallója előtt, a bátrabbak még
az ölébe is ülhettek, s sorolhatták véget nem érő kívánságlistájukat.
Nem csak szépen dekorált színpad, hanem Péter Csaba önzetlen segítségével téli, karácsonyi zenei aláfestés is dukált a forgatagba érkező
népes érdeklődőnek. A legvarázslatosabb az a pillanat volt, amikor
gyerekek és felnőttek egymás kezét fogva állták körül az égő mécsesekből „földre rajzolt”, ragyogó fenyőfaformát. A szülői vélemények
alapján is nagyon jól sikerült ez a délután, kicsi-nagy jól érezte magát,
a bevételből, valamint az időközben érkezett szülői, illetve nagyszülői
felajánlásból tovább fogjuk gyarapítani, gazdagítani óvodánkat,
melyről a későbbiekben pontosan beszámolunk.

Mikulás
December hónap mindig meghatározó az óvodai
életben, ekkor érkezik a Mikulás, így történt idén is:
jól megrakott puttonyából ajándékot osztogatott, mi
pedig versekkel-dalokkal, és idén először kis táncoszenés összeállítással kedveskedtünk neki, nagyon örült
az újdonságnak az öreg nagyszakállú. Ő is meglepett
bennünket, régi, viseletes ruháját szép újra cserélte a jó
ajándékosztó, a gyerekek is ünneplőbe öltöztek, ahogy
ezt az alkalom kívánta. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy
a gyerekek alkalomhoz illően öltözzenek, mert így is
meg tudják különböztetni az ünnepet, a hétköznapoktól. Ahogy a Kishercegben olvashatjuk:

„…ha csak úgy, akármikor jössz, sosem fogom tudni,
hány órára öltöztessem díszbe a szívemet... Szükség van
bizonyos szertartásokra is.
- Mi az, hogy szertartás? - kérdezte a kis herceg.
- Az is olyasvalami, amit alaposan elfelejtettek - mondta
a róka. - Attól lesz az egyik nap más, mint a másik, az
egyik óra különböző a másiktól.”

Karácsony
A téli időszakban szokásos vírusok, megfázások óvodánkat sem kerülték el, de szerencsére a többség együtt
ünnepelhetett. Ezúton köszönjük, hogy szülői, illetve
hivatali felajánlás segítségével idén is mindkét csoportunk örülhetett saját karácsonyfának. Az előtérben
gyülekeztünk ezen a reggelen, izgatottan várakoztunk,
mire megszólalt a csengő hangja minden kisgyerek
megérkezett. Óvatosan nyitottunk be a csoportszobákba, s csillogó, gyönyörűen feldíszített karácsonyfát,
s alatta rengeteg ajándékot pillantottunk meg. Egy-egy
csillagszóró sziporkája alatt felzendültek dalaink, s még
mindig megszeppenve, de örömtől kipirultan,
„lázasan”bontogattunk nagyon-nagyon sokáig. Mindenki talált magának kedves meglepetést, s az étkezéseket
is ünnepi, gyertyafényes asztalnál fogyasztottuk el.
Nagyon örömteli, kellemes délelőtt volt mindannyiunk
számára.
A 2015-ös évre is a fentiekhez hasonló örömöket,
vidámságot kívánunk Gyermekeinknek, Szüleiknek,
Munkatársainknak, s a kedves Olvasóknak.
Óvodánk nagy vágya idén teljesül: szerencsések
vagyunk, mert a gyermeklétszám növekedése miatt új,
harmadik csoporttal bővülünk. Nagyon örülünk,
hogy tágasabb környezetben nevelhetjük gyermekeiket.
Továbbra is sok-sok szeretettel várjuk leendő ovisainkat
is nyitott programjainkon.

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

Év vége és újévkezdés a Sopronkövesdi Általános Iskolában

Nagyon mozgalmas időszak elé néztünk. November
21-én négy tanulónk vett részt a „Hetedhét országon túl” mesemondó verseny győri, megyei fordulóján.
Kalmárné Kocsi Renáta tanítónő kísérte a nagy megmérettetésre Pinezits Levente, Deák Laura másodikos, Raffai Júlia harmadikos és Csóka Blanka Napsugár negyedik osztályos tanulókat.
A versenyen nem értek el dobogós helyezést tanulóink,
de dicséretben részesültek.
Népdalénekes kislányaink, a Kis Kövirózsák énekegyüttes
november 29-én Győrött vett részt a „Fújdogál a szél…”
nemzetközi népdaléneklési versenyen. Itt Kustor Dorottya,

Raffai Júlia, Varga Dominika, Pintér Lili, Csigó Nóra, Imre
Dorina és Magyar Noémi Arany minősítést szereztek színvona-

las és nagyon vidám népdalcsokrukkal. Horváth Krisztina
tanárnő tanította be és készítette fel őket.
Iskolánk számítógépparkja a megnyert pályázatnak köszönhetően jelentősen bővült. Beszerelésre kerültek az új laptopok
a számítógépteremben, diákjaink boldogan vették ezeket birtokukba. A tanári szobában is ki lett alakítva egy számítógépes
sarok. A sok modern berendezés beszerelése miatt szükségessé
vált egy korszerű riasztórendszer beüzemelése is. Ezt is sikerült
kiépíteni december hónapban.
December 5-én ismét ellátogatott közénk a messzi Lappföldről
a Mikulás. Két krampuszával és megtömött puttonyával először tanulóink vidám műsorát nézte meg, melyet az Ő köszöntésére adtak elő. A nyolcadikosok egy kedves mesével, az ötödikesek versekkel, dalokkal készültek erre a jeles napra. Kicsi
elsőseink is szavaltak a Mikulásnak. Ezután mindenki kapott
az „ősz szakállútól” finom csokikból álló csomagot.
Idén a felsősökhöz is bekopogott a Mikulás, nagy meglepetést
okozva ezzel. Nagy volt ám az öröm, amikor felsőseink is
átvehették az ajándék csokit. Délután fergeteges hangulatú
Mikulás-discót rendeztünk, melyhez DJ Babu szolgáltatta a
zenét. Az éhséget és a szomjúságot a Mikulás-büfében lehetett
csillapítani, melyet az aulában rendeztünk be.

Advent időszakában ismét közösen gyújtottuk meg a négy
gyertyát az adventi koszorún. A gyertyagyújtásokat a felsős
osztályok műsora tette még emlékezetesebbé és meghittebbé.
Felcsendültek kedves karácsonyváró dallamok, szép verseket
szavaltak tanulóink. Citerásaink nagysikerű műsort adtak
Sopronban a Fő téren, Horváth Krisztina tanárnő vezetésével.
Nyolcadikos tanulóink Kóczánné Deák Laura tanárnő irányításával készültek a Luca napra, egy vidám kis Lucázást adtak elő
az iskola aulájában és az óvodában. Lelkesen szórták szét az
aulában a szalmát a jókívánságok közepette.
Karácsonyi ünnepségünket, és ezzel együtt a Falukarácsonyt
december 19-én pénteken tartottuk. Nagyon szép, színvonalas
műsort adtak elő tanulóink, köztük az iskola énekkara, továbbá
a Kövirózsa Kulturális Egyesület citerásai és népdalköre.

Tóthné Bódi Katalin magyar szakos tanárnő tanította be a
betlehemes játékot. Az énekkar - kiegészülve a teljes hatodik
osztállyal -, a Ghymes együttes, a Bojtorján, és Zámbó Jimmy
karácsonyi dalaival köszöntötte a szeretet ünnepét. Várfalvi
Lilla kísérte a dalokat fuvolán. Győri Edit igazgatónő tanította
be és kísérte zongorán a Csendes éjt, melyet gyertyák fényében
énekelt együtt a kórus és a közönség. Nagyon megható és emlékezetes pillanatok voltak ezek. Az ünnepség után tanulóink
önfeledten vetették bele magukat a színes vásári forgatagba.
A két hetes téli szünet sajnos nagyon gyorsan elrepült. Most
újult erővel készülünk az első félév lezárására. Január 6-án
bérleteseink Arany János művét, a Toldit nézhették meg a
Soproni Petőfi Színház társulatának előadásában. Nagyon
színvonalas, élvezetes volt ez a zenés-táncos előadás.
Focistáink Nagy Miklós testnevelő tanár vezetésével sorban
érték el a szebbnél-szebb győzelmeket, így bekerültek a Magyar
Diáksport Szövetség által megszervezett labdarúgó torna
megyei döntőjébe, erre január 19-én került sor Győrött.
A focistáinkat érintő változás, hogy az iskolai Bozsik program
edzője és vezetője a második félévtől Urbán Zoltán helyett
Hircsu Ákos lesz.
Már elkezdtük a készülődést hagyományos farsangi bálunkra,
melyet 2015. február 7-én szombaton tartunk a Szülői Munkaközösséggel és a Diákönkormányzattal közös szervezésben.
Erre szeretettel várjuk a hozzátartozókat!

Ezúton kívánok a Sopronkövesdi Általános Iskola dolgozói és diákjai nevében
eredményekben és egészségben gazdag, szerencsés, vidám, sikeres, békés, boldog
Új Esztendőt!

Csókáné Maráz Kornélia

Beszédes örökségünk

Kibédi farsang

Vízkereszttől…

…hamvazószerdáig tart az az időszak, melyről
mindenki elég sokat tud. Megnevezése egy bajor-osztrák
jövevényszó, fő jellemzője az álarcos-zenés mulatság. A farsangi
népszokások vizsgálata azonban folyamatos kutatások tárgya,
a szokások egyes elemeinek, jellemzőinek jelentése ugyanis nem
mindig olyan egyértelmű, mint gondolnánk.
A szakrális meghatározottságú karácsony és húsvét közti farsang középpontjában nem egyházi ünnep áll. Ezért felfoghatjuk
azok ellenképének is, mivel a néphagyományok ezt a jelleget
hangsúlyozzák, erősítik. Hogyan történik mindez, és mi a célja?
A farsang kifejeződési formáiban a hétköznapok megszokott
rendjének megfordítása, az ún. kifordított világ jelenik meg
(a 15. század óta ismert asszonyfarsang során a nők a falu kocsmájában férfiak kizárásával mulatnak, báloznak). Az ünnepre
készülődés szigorú odafigyelésével, megtartóztatásával szemben
a farsangban megengedettek a durva, erőszakos gesztusok, az
illem határainak átlépése, esetenként obszcén szövegek is.
A vénlánycsúfolás során a pártában maradt, de a házasulandó
kort már elért lányok háza elé tuskót húznak, az összegyűlt
fiatalok zajt csapnak, hangosan énekelnek: „ Elmúlt farsang, itt

hagyott / Nagylányoknak bút hagyott / De énnékem nem
hagyott / Mert én kicsi vagyok” (Drávaszög). Mohán tikverőzésnek nevezik a fiatal legények adománygyűjtését, a maszkos
alakok bekormozzák a járókelőket, megpiszkálják a tyúkólakat.
A fordított világban megjelenik az álesküvő, a temetésparódia
számtalan helyi változata, a farsangi felvonulások pedig értelmezhetőek az egyházi körmenetek farsangi megjelenéseként is.

A kép forrása: Wikipédia
A magyar paraszti farsang szokásai kapcsolatban állnak archaikus termékenységi rítusokkal is. A farsang temetésekor elégetett vagy vízbe dobott szalmabáb a múlt lezárását, a száraz
helyett az élő, a zöld növényzet megjelenését vetíti előre.
A bőséges, zsíros ételek készítésével a nyári termést, a jószágok
gyarapodását igyekeztek befolyásolni. Egyes helyeken az első
farsangi fánkot megszárították, összetörték és állatoknak adhatták gyógyszerként. Ezen szokások nagy része az időszak lezárásaként az utolsó három napra, a farsang csúcspontjára
összpontosul. A farsang idején gyakori volt a lakodalom, illetve
természetesen a disznótor, valamint a fonó alkalmai is, melyek
oldott hangulatukkal szintén a hétköznapoktól való elszakadást
jelezték.
Érdemes tudnunk, hogy két farsangi népszokás, a mohácsi
busójárás és a mohai tikverőzés a Szellemi Kulturális Örökség
nemzeti jegyzékén képviseli ezt a különleges időszakot.

Raffai Péter
A források feltüntetésére terjedelmi okok miatt nincs lehetőség.

KINCSESLÁDA
Az iskolai szolgálati lakás átalakítása során a kivitelezők ottfeledett kincseket találtak pár héttel ezelőtt…
Török Istvánné Gabi néni a hetvenes évek elejétől egy mappába ragasztotta be azokat az újságcikkeket, melyek témája
Sopronkövesdet érintette, megszólította az akkori embereket. A jövőben szeretnénk ezek közül, csupán részleteket
kiragadva közzétenni néhány érdekességet. A Kisalföld 1975. február 2-ai számában jelent meg ez a cikk, Udvardi Gyöngyi írása:
„Földszintes, nagyablakos, takaros épületben kapott otthont a
Sopronkövesdi napközi otthonos Óvoda. A tágas, jól berendezett csoportszobák egyikében kiscsoportosok tanulták
ottjártunkkor a több, a kevesebb, az ugyanannyi fogalmát…”
„Délig sétálni mentek, ez alatt beszélgettem Kaufmann Lajosné, vezető óvónővel, aki 1962 óta jár naponta Sopronból a
sopronkövesdi óvodába. Munkatársaival mostanában tablókon
dolgozza fel a községi óvoda történetét. A soproni járásban
ugyanis minden intézmény készít fényképes, grafikonos, rajzos
tablót a felszabadulás óta eltelt időszakról. Kaufmanné összesítéséből kiderül, hogy az 1960-ban épült óvodában eleinte 30-36
gyerek járt. A létszám a 70-es évektől kezdett gyarapodni,
csaknem még egyszer annyira. A két csoporttal ma már három
szakképzett óvónő foglalkozik. A dolgozók létszáma nyolc.
Az eredeti bútorokat, kályhákat, konyhai felszerelést, parkettát
a községi tanács anyagi segítségével cserélték újra. Az óvoda
évi költségvetése 280 000 forint, ebből is sok mindenre futotta
az elmúlt 15 évben.”

„ A szülői értekezleteken mindig akad olyan szülő, aki megkérdezi, mit segíthetne az óvodának, nincs-e valamilyen játékra
szükség. Társadalmi munkában készült el például a babaház, a
homokozó és a hinta. Nemrég az egyik erdész papa gyönyörű
kis faragott nyírfaasztallal és székekkel lepte meg az óvodásokat. …”
„Margit, Judit és Annuska óvónénik azon vannak, hogy a
lehető legotthonosabbá tegyék a csoportszobákat, a folyosót és
előteret. Hímeznek, mesejeleneteket ábrázoló rafia, filcrátétes
képeket készítenek.”
„Február közepén farsangi délelőtt lesz az óvodában, zenével,
tánccal, közös játékkal. A mesezsákból ezen a délelőttön kerül
ki a legtöbb mese. A gyerekek szóban hallhatják, diafilmen
nézhetik ismerőseiket, a Babszem Jankót, Hófehérkét, Hamupipőkét, a két bors ökröcskét, a gonosz varázslót… A diaflex
nappali vetítőn pedig az erdők, mezők állataival, virágaival,
terméseivel ismerkedhetnek. A vígsághoz a szakács nénik szép,
nagy szalagos fánkokat ígérnek.”
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MÚLTIDÉZŐ
Induljon az új év új lendülettel! A tavalyihoz hasonlóan egy
új sorozatot indul a Múltidéző rovatban: a tervek szerint
minden hónapban egy-két sopronkövesdi képeslapot fogok
bemutatni. Öt évvel ezelőtt már volt egy hasonló kezdeményezés a régi faluhonlapon, azonban figyelembe véve az
elhangzott véleményeket, reméljük, hogy az újságon keresztül
a lakosság szélesebb köre is megismerheti Sopronkövesd
egykori utcaképét, nevezetességeit. Egy olyan lappal kezdem
a sort, amely ma már teljes egészében múltról beszél, egykor
volt épületek tanújaként.
A kövesdi Széchényi-kúria, az ún. „kastély” a klasszicizáló
későbarokk stílusjegyek alapján a XVIII. század végén épült.
Sokáig a tiszttartók és a bérlők lakása volt, az 1930-as évek
elején azonban gróf Széchényi János diplomás mezőgazdász,
magyar királyi főhadnagy és felesége Kövesdet választotta
lakóhelyül. A „kastélyt” átalakították, és „modern kényelemmel szerelték fel”. Földszintjén hat szoba és egy fürdőszoba,
az emeleten öt szoba és két fürdőszoba, a tetőtérben pedig
két szoba volt. A melléképületben kilenc szoba és egy mellékhelyiség sorakozott, a hat ló számára kialakított istálló mellett
az automobilnak is kialakítottak itt egy garázst. A háborús
események következtében a főépület nagy kárt nem szenvedett, belső felszerelése viszont nagymértékben károsodott:
részben a német, részben az orosz katonák vették igénybe, a
megmaradt „csekély berendezési tárgy” a községi földalap
tulajdonába került. Az egykori tulajdonosoknak távozniuk
kellett. A község vezetése a főépületet a határvadász őrsnek
adta bérbe, de éveken át arra törekedett, hogy a katonák
átköltöztetésével kulturális célokra használhassa azt. Az épületek csak később kerültek a községi tanács tulajdonába,
amikor a határőrség használatba vette az újonnan épített
laktanyát (1970). Mivel ekkor már nem volt szükség az
egykori „kastélyra”, az elhanyagolt épületeket lebontották,
a kastélykert utcafronti részén pedig felépítették az emeletes
községházát.

Az uradalom vadászháza a kápolna közelében állt, az ún.
„Kotecsban”, amely a kerti ház, házikó jelentésű „cottage”
magyarosításából kapta nevét. A feljegyzések szerint 1856-ban
már biztosan állt. A kastélyhoz hasonlóan sorsát a II. világháború pecsételte meg: 1945 tavaszán kiégett, és a háború után
inkább a bontás mellett döntöttek. Földszintes épület volt, a
feljegyzések szerint hat lakószobával, három konyhával és két
irodahelyiséggel. Egykori létezésére a képeslapon kívül az ún.
Széchényi-kút, a „kocsimosó” és a tekepálya maradványa
emlékeztet.

Kelemen Dávid

Forrás: VIRÁG Zsolt: Magyar kastélylexikon. 9. kötet 348.

oldala és levéltári dokumentumok alapján.

FALUKÉP

ILYEN VOLT...

… ILYEN LETT
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Mozgásban a falu
Józanodó séta

Holdfénytúra
2014. december 20-án 18 órakor indultunk az Alkotóház elől,
ahol ezt megelőzően egy remek és jó hangulatú zongora koncertnek voltunk
szem-és fültanúi. Az előadó, Vargha Dániel jazz és komolyzenei improvizációkat játszott.
Az időjárás napközben nem sok jóval kecsegtetett, de estére egészen jó lett az
idő. Szép számban gyülekeztünk, csatlakoztak hozzánk ismét a hagyományőrző katonák, és a kápolnánál halhattuk a díszlövéseket. Ezúton is köszönöm
nekik, hogy emelték a túra fényét. 160 fős létszámunk is egy újabb rekord az
előző évekhez képest. Az útvonal választását megnehezítette az időjárás és a
munkagépek. Sár volt és mély csapás a megszokott úton, így alternatív útvonalat választottunk. Persze nem lehetett teljesen elkerülni a sarat, de aki túrázni jár, annak ez nem okoz gondot. Jó hangulatban haladtunk, és a csapat is
aránylag egyben maradt, azaz nem voltak lemaradók. Megérkezve a Mária
képhez, meglepetéssel készültünk. A Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar
tagjai vártak bennünket egy kis előadással, majd a túra végén egy hosszabb
lélegzetvételű kiskoncerttel kedveskedtek. Köszönjük a remek, hangulatos
programot. Most is a Fehér csárdában ért véget a túra, ahol elfogyasztottuk a
finom zsíros kenyeret, forralt bort és teát. Kellemes évzárás volt a szokásos jó
hangulatban. Ezúton is köszönöm mindenkinek a részvételt, és nagyon boldog
új évet kívánok mindenkinek.

Kövesdi Kertész

A szilveszteri mulatozást kipihenve 2015. január
1-jén 14.30-kor a csárda előtt találkoztunk úgy
16-an, és a havas tájat élvezve elindultunk a vasfüggöny emlékmű irányában, majd a Haladás
ösvényen az erdőben haladva a kápolnáig.
Ott vártak bennünket, akik a „hegyben” töltötték a szilvesztert. Köszöntöttük az új évet pezsgővel, süteménnyel. Pár pohár ital után és jó
hangulatú beszélgetést követően lesétáltunk a
faluba. Remek „évnyitó” volt. Köszönöm.

Kottrik Zoltán

ÖNÖK KÉR(DEZ)TÉK:

Lehet-e október után is kora tavasszal virágzó hagymás növényeket ültetni?
A lombfakadás előtt nyíló hagymás, hagymagumós növények
(hóvirág, krókusz, jácint, nárcisz, tulipán) döntő többsége
belső-ázsiai származású növény. Az ottani éghajlati adottságok sokkal zordabbak, mint hazánkban, így a hagymák az
erős fagyokat is jól tűrik. Ültetésük legoptimálisabb időszaka
szeptember-október, az ebben az időszakban ültetett növények bizonyosan begyökeresednek, tavasszal erőteljes fejlődésnek indulnak. Ha erről az időszakról lekéstünk, akkor se
keseredjünk el, amíg a talaj nincs olyan mértékben megfagyva, hogy ne tudjuk a hagymákat megfelelő mélységbe ültetni,
akkor nyugodtan vállalkozhatunk telepítésre. Azzal azonban
számolnunk kell, hogy a túl későn (február, március) talajba
jutatott növények nem biztos, hogy virágozni fognak. Mi
ennek az oka? A kora tavasszal virágzó hagymás növényekben a virágbimbó kifejlődéséhez hideghatásra van szükség.
Ha a kora tavaszi felmelegedés korán érkezik, akkor a talaj is
hamarabb melegszik, a hideg periódus lecsökken így nem
biztos, hogy a hideghatás elég hosszan érte a hagymáinkat.
A virágbimbó fejlődését házilag is előidézhetjük, ha a hagymákat 5 °C-on tartjuk kb. 3 hétig. Ez a hűtőszekrényben
könnyen megoldható. Az így előkezelt hagymákat azután
kiültethetjük, vagy megpróbálkozhatunk a hajtatásukkal.
Szinte bármilyen edényt használhatunk hajtatáshoz, csak egy
fontos szabályt kell megjegyezni: a hagymákat nem szabad
vízbe tenni, mert könnyen elrothadnak. Lehetőleg minél
nagyobb hagymát válasszunk, mivel ezekben található meg
annyi tápanyag, ami szükséges a növények virágzásához.

A hajtatás ideje alatt fontos, hogy a hagymákat sötét helyen
tartsuk, lehetőleg 10 °C-os hőmérsékleten (15 °C-nál semmiképp se legyen több). Ha nem tudjuk a helyiség sötétítését
megoldani, akkor egyszerűen újságpapírral vagy karton dobozzal is letakarhatjuk a virághagymákat A sötét és a hideg
környezet azért szükséges, hogy a növény ne kezdjen el gyorsan fölfelé növekedni, hanem a virágszárat nevelje a lehető
legerősebbre. Minél hidegebb helyre helyezzük el a hajtatott
növényeinket, annál tovább tart a virágzási időszak.
Ismét megrendezésre kerül a már hagyományosnak mondható
Metszési bemutató.
Az eseményre 2015. február 21-én szombaton
kerül sor. Gyülekező reggel 8:45 és 9:00 óra
között a Polgármesteri Hivatal parkolójában.
A korábbi években felmerült igények alapján idén a bemutató
helyszínét aznap reggel nevezzük meg oly módon, hogy a
jelenlevők közül bárki jelentkezhet helyszínnel, aki az alábbi
három feltételt vállalja:
- a gyümölcsfák Sopronkövesden a faluban vannak telepítve,
- megengedi, hogy minden érdeklődő bemehessen a kertjébe,
- elfogadja, hogy nem konkrét metszés, hanem tanácsadás lesz.
A helyszínt a jelentkezők között sorsolással döntjük el.
Időjárásnak megfelelő öltözék, vízhatlan lábbeli szükséges!

Esőnap 2015. február 28.

Kazinczy Péter
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NÉVJEGY: Rácz Ramóna
6 éve élek Sopronkövesden. A falu közösségi életében egy éve kezdtem el aktívan részt venni, kezdődött
ez a biciklis park avatójával, majd a KÖN-ön és a jótékonysági esten való tevékenykedésemmel.
Decembertől pedig az Alkotóház megbízott vezetője lettem.
Nagy öröm volt számomra, mikor november végén megkaptam a
felkérést, amire gondolkodás nélkül igent mondtam. Kaptam még
egy „otthont”! Élményekkel és programokkal teli egy hónap áll mögöttem. Sok ember megismerhetett, és én is sok új emberrel találkoztam. Érdeklődve beszélgettem mindenkivel, majd
eltöprengtem, vajon 2015-re milyen rendezvényekkel lepjem meg a falu lakóit?! Ünnepek
között összeszedve a gondolataimat sok ötletem támadt, melyek szervezése már folyamatban
van. Decemberben az első szállóvendégek is élvezték az Alkotóház nyújtotta kényelmet.
A jövőben is kínálunk látogatóink számára pihenési lehetőséget.
Alkotóházi tevékenységem mellett tavasztól szeretném népszerűsíteni kedvenc sportágamat,
a teniszt. 6 évesen fogtam először teniszütőt, azóta is töretlen az imádat. Több mint 7 éves
edzői múlttal rendelkezem, a mai napig aktívan versenyzem.
Remélem, még több lelkes embert lesz alkalmam az alkotóházi rendezvények alatt, valamint
a teniszpályán megismerni.

Az Alkotóház soron következő programjai, melyeken Önt és családját is szívesen látjuk:










január 31.
január 31-től február 7-ig
február 7.
február 8.
február 14-15.
Február 20.
február 21.
febr.22.
február 28.

HAJÓNAPLÓ avagy kultúrák találkozása a tengerszint alatt - Gróf Judittal
Kiállítás a Hajónapló képeiből
Játszóház
Gasztro délután a Soproforno csapatával
Legokiállítás
Irodalmi est
Ruhabörze
Ökumenikus kerek asztal beszélgetés Raffai Balázzsal
I. világháborús előadás Kelemen Csabával

Festőiskola Kövesden
Festészet előkészítő kurzus (10 nap): Festészeti alapok megtanulása. Festék típusok, ecsethasználat,
ecsetmosás technikája. A témák közül megtanuljuk, hogyan kell vizet és üveget festeni, hogyan kell
gyorsan alapozni, stb. Megtanuljuk a perspektíva 3 módját, és erre festünk képeket.
A kép komponálás alapjai: színelmélet, színtan, színkeverés különböző képek megfestése alapján.
Tájképfestő sorozat (4 nap): Olajfestékkel, Bob Ross technikával. Megtanuljuk, hogyan kell tópartot, őszi erdőt, fenyőt, erdei
utat, hegyet és más új témákat festeni.
Késes kurzus (2nap): A festőkés használatának megtanulása 4 kép megfestésén keresztül.
Csendélet kurzus: Vegyes technika, olaj, akril, tempera. A jó kompozíció. Festés élő modell után is.
Portré festészet alapjai: Emberi arc, testszínek kikeverése, és fény árnyék fontossága. Gyakorlatok a szem az agy és a kéz összehangolására.
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. Az alkotók a kurzusok elvégzéséről oklevelet kapnak.
Érdeklődni Kottrik Zoltánnál (0630/867-3536).
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A Sopronkövesdi Nyugdíjasok Egyesületének rovata
Felújított épület, új lehetőségek
A volt ÖNO felújítása, átalakítása után,
szeptemberben költöztünk vissza az új épületbe. Szoknunk
kellett, hogy az egész falu számára átadott közösségi házban
már csak egy csoport tagjai vagyunk, de próbáljuk előnyünkre
váltani a jelenlegi helyzetet. Aktivizáljuk magunkat a különféle
megmozdulásokon, besegítünk egyéb korcsoportok rendezvényeinek megszervezésébe, lebonyolításába is.
Az elmúlt időszakban a Kövirózsa Kulturális Egyesülettel
közösen vendégül láttuk az ovisokat és szüleiket, majd Luca

napján a helyi népdalkör, a citerazenekar, a Völcseji Népdalkör, valamint gyermek és felnőtt lucázók csoportja adott
hangulatos, adventi műsort. Mindkét programon a vendéglátásban vállaltunk jelentős részt. A 70 éven felüliek karácsonyi
megajándékozását is igyekeztünk ünnepélyessé tenni…
Karácsonyfát állítottunk és közösen díszítettük fel. Juhász
Balázs hangulatos és izgalmas dudakoncertje után kaláccsal,
forralt borral és teával kínáltuk az ünnepelteket, akik szép
számmal, 71-en jelentek meg és vették át az ajándékukat.

Örömmel tapasztaltuk, hogy a műsor után ráérősen és érdeklődve beszélgettek egymással, elidőztek még a házban.
A heti összejöveteleinket továbbra is megtartjuk, szinte a tagság
teljes részvételével. Legutóbb már a nagy asztalnál sem fértünk
el!
Igyekszünk ünnepélyessé tenni tagjaink születés- és névnapját,
ebben a szép környezetben még inkább sikerül.
Január 3-án, 35 fővel vettünk részt a Fővárosi Operettszínház
társulata által adott Újévi Koncerten Sopronban, az MKB Arénában. A műsor fergeteges hangulata, a közösen átélt élmény
hatására már most eldöntöttük, hogy jövőre ismét ott leszünk!
Legközelebbi, ünnepi programunk a szokásos farsangi bálunk
szervezése és megtartása. Élő zene, vidám programok és az általunk készített ételek teszik - remélhetőleg idén is -, gazdaggá
és felejthetetlenné ezt az estét. Az eredményről a következő
alkalommal számolunk be.

Biczó Szabolcsné

Képes összefoglaló az Alkotóház decemberi programjaiból

Adventi koncert citerával, Luca napján

Dudaszó Juhász Balázstól

Vargha Dániel zongorajátéka

Játszóház

Kövesdi Kulinária
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Újra elérkezett a farsangi időszak, ezért ismét egy ide illő étellel és desszerttel készültünk Önöknek!
Boros pecsenye
Hozzávalók: 60 dkg sertéscomb, 10 dkg gomba, 1-1 szál sárga-és fehérrépa,
5 dkg zeller, 2 db zsemle, 1 egész tojás, 1 tojássárgája, 1 dl paradicsomlé, 3 dl fehérbor,
1-2 evőkanál libazsír, 1 csokor petrezselyemzöld, őrölt szegfűbors, őrölt fehérbors, só.
Elkészítése: A húst 4 nagy szeletre vágjuk, alaposan kiklopfoljuk, sózzuk, borsozzuk, majd
félretesszük kicsit pihenni. A gombát felszeleteljük, a megtisztított zöldségeket felkockázzuk, a
petrezselyem zöldjét felaprítjuk. A zsemléket beáztatjuk némi borba, majd lazán kinyomkodva
egy keverőtálba helyezzük. A libazsíron megpirítjuk a gombát, a zöldségeket enyhén sós vízben megpároljuk, mindkettőt beleadjuk a keverőtálban lévő zsemlékhez, megszórjuk a petrezselyem zöldjével, beleütjük a tojást,
ízlés szerint befűszerezzük, kézzel alaposan összedolgozzuk, majd az egészet ledaráljuk. Elővesszük hússzeleteket, egyformán
elosztjuk rajtuk a tölteléket, feltekerjük őket és hústűvel rögzítjük. Egy méretes serpenyőben a maradék libazsíron állandóan
forgatva pirosra sütjük. Aláöntjük a paradicsomlevet és a bort, készre pároljuk. Az elkészült húst felszeleteljük, párolt zöldségekkel
és héjjában sült burgonyával tálaljuk! Hidegtálakhoz is szívesen ajánljuk.
Kávéhabos gesztenyekocka
Hozzávalók: 20 dkg vaj, 20 dkg cukor, 6 tojás, 10 dkg durvára aprított dió, 4 evőkanál liszt, 50 dkg gesztenyepüré, 1 teáskanál sütőpor.
A krémhez és a tetejére: 2 dl tejszín, 1,5 tasak instant kávé, fél dió szemek karamellizált cukorban megforgatva.
Elkészítés: A lisztet a sütőporral és a dióval egy tálban összekavarjuk. A tojások fehérjét 10 dkg cukorral
kemény habbá verjük. A puha vajat a 10 dkg cukorral krémesre kavarjuk, hozzáadjuk a tojás sárgákat, valamint
a gesztenyepürét és jól elkeverjük. Ehhez a masszához kavarjuk a lisztes-diós keveréket és - óvatosan - a tojás
fehérjéből felvert habot. A masszát vajjal kikent tepsibe öntjük és előmelegített 180 fokos sütőben kb. 35-40 percig sütjük. Amikor
a sütemény kihűlt a tejszínhabot felverjük, a kávét egy kis vízben feloldjuk és belekavarjuk a tejszínhabba, majd rákenjük a
sütemény tetejére. Szeleteléskor mindegyik kocka tetejére egy-egy karamellizált fél dió szemet helyezünk.
Kellemes farsangi időszakot, az ételekhez pedig jó étvágyat kívánunk!
Pölöskei Ivett és Kollár József

FELHÍVÁS
Sopronkövesd község Önkormányzata pályázatot ír ki az alábbi két témakörben:
2015. évi KÖN rendezvénysorozat
plakátjának megalkotása
A kivitelezés módjára megkötés nincs.
Pályázni a mű átadásával
2015. május 31-ig lehet.
A nyertes 10.000,- Ft értékű kiállítás,
koncert, mozi vagy fesztiválbelépő
támogatást kap az általa kiválasztott
programra. Az önkormányzat a nyertes
mű mellett a többi alkotás
felhasználására is jogot tart.

Sopronkövesdi képeslapok
megalkotása
A téma és a kivitelezés módja
szabadon választott.
A képeslap lehet egy képből álló,
de montázs is. A nyertes és megjelentett
képeslapok alkotói, képeslap fajtánként
5.000,- Ft jutalomban részesülnek.

Határidő: 2015. december 31.
Az elbírálás folyamatos.

Még kapható
korlátozott számban
falubögre és falunaptár
az önkormányzati hivatalban!

A következő újság lapzártája:
2015. március 16.,
megjelenés április eleje.
Várjuk régi és új szerkesztőink
írásait az alábbi címre:
kovesdihermesz@gmail.com

Főszerkesztő: Iváncsicsné Horváth Krisztina, Vargáné Bánfi Tünde (e-mail: kovesdihermesz@gmail.com)
Szerkesztők: Biczó Szabolcsné, Csókáné Maráz Kornélia, Dr. Erdélyi Miklós, Egyházi Mónika, Farkas Mihályné, Fücsökné Torma Lívia, Fülöp Zoltán,
Fülöpné Hidegh Csilla, Galavics-Horváth Gabriella, Horváth-Pálla Barbara, Kazinczy Péter, Kelemen Dávid, Kollár József, Kottrik Zoltán, Maráz Kristóf,
Pölöskei Ivett, Raffai Péter, Rácz Ramóna, Serfőző Flóra Boróka, Virágh Imréné.
Fotók: Farkas Károly, Fülöp Zoltán
Kiadja és terjeszti: Sopronkövesd Község Önkormányzata, 9483 Sopronkövesd, Kossuth Lajos utca 77.
Tel: 06 99/536-000 Fax: 06 99/536-001 , e-mail: jegyzo@sopronkovesd.t-online.hu

„Sopronkövesd megér egy próbát.”

