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Sopronkövesdről Sopronkövesdnek.

Kedves Olvasóink!
A fagyöngyöt a tél virágának is szokták nevezni, bár szedése
nem olyan egyszerű, mint más évszakokban leszakítani a rét
virágait. A népnyelv madárlépnek, gyomborúnak,
gyöngybuckónak is nevezi. A lombjukat vesztett fákon ilyen
tájt szembetűnő a sokaságuk. Ezt a misztikusnak mondott,
termésében igencsak szemrevaló növényt a régi időkben számos hiedelem és legenda övezte. Boszorkányűző hatást tulajdonítottak neki és
hitték, hogy védelmet nyújt a gonosz szellemek és a villámcsapás ellen.
A görög mitológiában Hermész, a kereskedelem istene egy fagyöngy
ágával nyitotta meg az alvilág kapuját. A kereszténységben a békét jelképezi. A gyógyászatban is sokra becsülték és hasznosítják ma is.
A fehér gyöngybokréta szobánk dísze is lehet karácsonykor. Angliában
ilyenkor az ajtó fölé, vagy csillárra akasztják ágait, s ha a fiatal pár alatta
vált csókot egymással, bízhatnak benne, hogy szerelmük örök életű lesz!
De alapozzunk inkább a hosszan tartó érzelemre, a szeretetre, mely
hassa át az idei ünnepi készülődésünket is! Az utóbbi időben én úgy
látom (s ez megnyugvással tölt el), hogy egyre többen próbálunk

Önkormányzati hírek

„visszalassulni” és emberibb léptékkel
élni, megélni dolgainkat. Visszafordulni
a hagyományosnak mondott értékrendek felé. A közelgő és legszebb ünnepünk igazi értékét mi magunk
adhatjuk, csak is rajtunk áll, hogy megtesszük ezt családunkért, környezetünkért és persze önmagunkért is.
Az idei utolsó lapszám témáinak fő vonalát közösségeink őszi élményei adják. Sokszínűek ezek is, mint
amilyen a hosszúra nyúlt évszakunk is volt. Ismert
rovataink mellett alkalmi szerkesztőink is igényt
tartanak figyelmükre!
Bízunk benne, hogy olvasóink is így látják, - ismét
egy tartalmas, élményekben gazdag évet zárhat közösségünk. Lapunk minden szerkesztője nevében kívánok
Önöknek egy békés, boldog és egészséges új esztendőt,
szeretettel!

Iváncsicsné Horváth Krisztina

Megemlékezés az I. világháború alkalmából

Miért szeretem Sopronkövesdet? címmel már hét kisfilmet
tekinthet meg a falu honlapján az érdeklődő. Ezeket a filmeket
olyan helyiekkel forgattuk, akik valami különlegességgel foglalkoznak, és
így rajtuk keresztül egy idegen számára színesebbek, érdekesebbek vagyunk mi, sopronkövesdiek. Bízom abban, hogy az elmúlt
hónapok történéseinek áttekintése során Önöknek és nekem is minél
több hír elé odakívánkozik: Azért szeretem Sopronkövesdet, mert…

A Liliom utcában a hamarosan létesülő tűzoltó őrs közelében egy
rendőrőrs is megvalósulhat. A jóváhagyást már megkaptuk a különböző

szinteken, jelenleg a tervezői egyeztetések zajlanak. A helyszín az általunk építtetett szerkezetkész ház lesz. Az Idősek Napján is bejelentettem
ezt a hírt, mivel idősek vannak leginkább kiszolgáltatva a házalóknak,
trükkös csalóknak, besurranó tolvajoknak. Képviselőtársaimmal együtt
hisszük, hogy érdemes erre áldoznunk - ha megengedheti magának a
falu,- mert már egy parkoló, vagy járőröző rendőrautó látványának is van
visszatartó ereje. Én nagyon bízom a jövő tavaszi, rendőrnapi avatásban.
A Liliom utcai lakópark további kialakításához kapcsolódóan az ingatlanos cég jelezte: ha ismét megbízzuk a telkek értékesítésével, ő a környék
legbiztonságosabb lakóparkjaként fogja reklámozni a helyet.

Hamarosan tárgyalások kezdődhetnek napelempark létesítésére.

Ha megvalósulna, újabb megújuló energia hirdetné, hogy „Zöldszívű falu
vagyunk”. Helyére kerülhetett több új faszobor az idei alkotótáborból , és
mind-mind egyedivé varázsolja köztereinket, intézményeinket.
A GYSEV Zrt.-vel való hosszú egyeztetés után végre megvalósulni látszik

a focipálya mellett egy kis edzőpálya kialakítása, sőt a
kivitelezők a Vörösmarty utcából is egy kis tipp-topp
utcát varázsoltak a fásítással. Három éve működik a
semmiből elindított termelői piacunk, mely idén volt
eddig a leglátogatottabb. Az árusok többsége a vásárlók
érdeklődése miatt télvíz idején is folytatja. Sikerült a
kiégett ház tulajdonosainak az önkormányzat és a helyi
Karitász gyűjtésével, valamint a kiégett ház telekáron
való megvásárlásával az új élet kezdéséhez lehetőséget
teremteni. A tulajdonosok ezúton is köszönik az
önzetlenséget. Ugyancsak sikerült könnyet csalni a KÖN
alkalmával itt járt autista csoport vezetőinek szemébe is a
támogatásért. Köszönet minden önzetlen adományért és
KÖN-höz kötődő önkéntes segítségért.

(Folytatás a következő oldalon.)
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Tatáról és környékéről településvezetők és segítők jártak egy Hasonlóan nagy jelentőségű volt, hogy nemrégiben itt járt
napos tanulmányúton a környéken. Sopronkövesden is eltöl- utolsó királyunk, IV. Károly ereklyéje , melyhez kapcsolódó
töttek két tartalmas órát és az elismerések mellett többen
örömmel üdvözölték korábbi papjukat, Szalai Gábor atyát is.
Másnap a környék polgármestereivel gyűltünk össze az
Alkotóházban, pályázati tervezgetésre . Megkezdtük további

parkolók, valamint a csárda előtti terület terveztetését.

Az eredeti tervek felülvizsgálatát kérve, egy sikeres pályázat
esetén Sopronkövesdet is bekapcsolhatjuk a Sacra Velo
nemzetközi kerékpáros útvonalba. Összejött a létszám, így

megkezdhetjük a polgárőrség alapítását is. Az önkormányzat
két lakóházat vásárolt. A Kossuth Lajos utca 75. számú házat
a sikeres pályázatig albérletként működtetjük, míg a Rákóczi
utca 30. szám alatti, helyi védettség alatt álló házba felújítás
után a falu helytörténeti gyűjteményét költöztetjük. (Az önkormányzatok számára várhatóan kis számú pályázati kiírás
lesz, ezek jó része épület felújításra és energetikára vonatkozik). Megújult a valamikori tejcsarnok oldalában a Szent

Antal fülkeszobor, emlékhely létesült a Cifra hídnál, és egy
gyönyörű bronz Szent István szoborral is gazdagodott a faluközpont, mely Lebó Ferenc győri szobrászművész alkotása.

Sopronkövesdi Családi Napközi
Szeptemberben megnyitotta kapuit új
épületében a Sopronkövesdi Tündérkert,
illetve Szitakötő Családi Napközi.
Nagy örömünkre a kezdetektől teljes volt a
létszám, csoportonként 5-5 fő. Az elmúlt két hónapban minden
új kisgyermek beszokott és a kezdeti pityergést öröm és vidám
nevetés váltotta fel. A gyerekek belakták a szép csoportszobákat
és már otthonosan mozognak a családi napközik épületében.
Nagyon szeretik a korosztályuk számára kialakított saját
udvart, amit az első pillanattól örömmel vettek birtokba. Nagy
örömmel fogadtuk a Sopronkövesdi Alkotótáborban készült,
ajándékba kapott fából faragott teknőst, mely már napközink
udvarát díszíti. Ezúton köszönjük szépen a felajánlást!
Kis csoportjaink nagyon rugalmasan alkalmazkodtak az új
életformájukhoz, az akadályokat egyre ügyesebben veszik, és
ezt örömmel tapasztaljuk. Nagyon jó kis közösség alakult ki,
ahol ki-ki megtalálja társát, olykor egy-egy „csínytevés” vagy
egy közös tánc erejéig. Napirendünket továbbra is igyekszünk
a koruknak megfelelően, de színesen kialakítani, teret adva
közös tevékenységeknek is, ahol ismerkedhetünk a színekkel,
formákkal, együtt énekelhetünk, mondókázhatunk és mozoghatunk. Többek között azonban a szabad játékot tartjuk fontosnak, ahol a gyermek belemerülhet saját fantáziavilágába, hiszen
a kisgyermekek fő tevékenysége a játék.
Ebben az évben a kitűnő késő nyári és őszi idő lehetőséget
ad nekünk sok időt a szabadban tölteni, és mi ezt ki is használjuk udvari játékkal, vagy nagy sétákat teszünk a faluban. Őszi

sétáink során nagy örömöt okoz a gyerekeknek a lehullott falevelek gyűjtése. Már most, e kis idő alatt sok szép pillanattal
gazdagodtunk, de izgalmas időszaknak nézünk elébe,

szertartáson sok környékbeli és felvidéki zarándok is részt vett
templomunkban. Testvérvárosi találkozó finanszírozására
pályáztunk közvetlenül az uniónál. Ha sikeres lesz, a 2016-os
KÖN programokon 1-1 erdélyi, felvidéki és délvidéki település csoportjait fogadhatjuk. Az Autoliv-vel való kapcsolatkeresés is jó fordulatot vett. Sikerült az új ügyvezetővel egy tartalmas, jó hangulatú egyeztetést tartanunk, melyen áttekintettük
a fejlődésből adódó problémákat,
valamint az eddig ki nem használt lehetőségeket. Legrégebbi
eseményeink egyike, hogy volt

egy jól sikerült nyárbúcsúztató
családi főzőnap is, ahol még bé-

kegyaloglók is megfordultak,
ahogy az Agghegyben is. Egyik ír

gyalogos mondatával búcsúzom:
„Sopronkövesd nagyon jó hatással van és nagyon sokat jelent
az Európai Békegyaloglásnak.” Talán ezért is szeretjük
Sopronkövesdet…
Fülöp Zoltán polgármester

és Baba-mama klub
hiszen itt a Márton nap, illetve
nemsokára az adventi időszak,
amit mi magunk is izgatottan
várunk.
Továbbá értesítjük a kedves szülőket, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel a következőképpen biztosítjuk a felvételt:
Amennyiben a várólistára felvehető korú (20 hónapos) gyermek jelentkezik, a 2 és fél évet már betöltött gyermekek családi
napközis helyüket át kell, hogy adják, mert

a betöltött 2,5 éves gyermekek számára a Sopronkövesdi
Nefelejcs Óvoda azonnal helyet biztosít. A családi napközibe

felvett gyermekek legalább három hónapot töltenek nálunk,
a beszoktatás sikeressége és az ott eltöltött idő minősége végett.
A családi napköziben igyekszünk megfelelő légkört biztosítani
az óvodakezdés előtt, a 20 hónapostól a 2 és fél éves korú
gyermekek számára. Amennyiben beíratják hozzánk gyermeküket, - mindenképp azt javasoljuk - hogy a beszoktatást már
legalább két éves korban kezdjék meg. Továbbra is sok
szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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„Hull a levél,
Szelíd napfény mosolyog,
Itt van az ősz:
Tudjátok-e, mit hozott
Sárga körtét, piros almát
Friss diót,
Csak úgy hinti, csak úgy szórja a sok jót…”
(Gedeon Ferke: Őszi vers)
Mintha csak most kezdtük volna a nevelési évet… és mégis
mennyi minden történt velünk. Már az előző számban utaltunk rá, de most már egészen pontosan beszámolhatunk arról,
hogy óvodánk hosszú-hosszú idő után megint 3 csoporttal
működik. Köszönjük a fenntartónak ezt a lehetőséget. Köszönettel tartozunk, hisz nem csak azért lett 3 csoportunk, mert
ugrásszerűen megnövekedett a gyermeklétszám, hanem azért
is, mert lehetőséget kaptunk arra, hogy a zsúfolt csoportokat
tágasabbá, levegősebbé tegyük. Jelenleg 51 gyermek jár oviba.

A kiscsoport jelenlegi létszáma: 18 fő, a középső csoportosok
létszáma: 17 fő, a nagycsoportosok 16-an vannak. Ez nagyon

ideális, sokan irigykednek is ezért. De meg kell említenem,
hogy ez nem csak a felnőttek dolgát könnyíti meg. A gyermekeknek is sokkal kedvezőbb ez a helyzet. Ennek pozitív hatásait nap mint nap érezhetjük. Gyermekeink sokkal nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak, elmélyültebben játszhatnak. Így
valóban van lehetőség arra, hogy derűs, bizalmat sugárzó óvodai életet teremtsünk. Nyilván ennek is köszönhető, hogy szinte minden új gyermek zökkenőmentesen beilleszkedett. Örömmel jönnek óvodába, jól érzik magukat, felszabadultan játszanak, tevékenykednek. De nem csak az új kisgyerekek szembesültek a változásokkal. A középsősöket új óvó néni, új csoportszoba fogadta, a nagycsoportosokhoz pedig új társak érkeztek.
Mára már mindenki megbarátkozott ezekkel az újdonságokkal,
és izgalmasan telnek napjaink. Szeptemberben részt vettünk a
KÖN rendezvényen. A kisvonattal bebarangoltuk a falunk
környékét. Az Alkotóházban afrika-babát készítettünk, az
Alkotótáborban megcsodáltuk a szebbnél szebb alkotásokat.
Az egyik teknős azóta már az óvodánk udvarán találta meg
végleges helyét. Itt a gyermekek között igazán jól érzi magát.
Szeptember végén az óvodások egy része Nagycenken járt egy
igazi állatfarmon, ahol kézből etethették a szamarakat, malacokat. Láthattak szürke marhát, lámát, birkákat, kecskéket.

Csemete Bábszínház
előadása

A kiscsoportosok Lövőre kirándultak, az ottani játszóteret vették
birtokba. Voltunk erdei oviban, ahol a hódok tevékenységét
figyelhettük meg, bebarangolva a patak medret. Már megnéztünk egy színházi előadást a Soproni Petőfi Színházban, és
éppen a cikk írásakor óriási gyerekkacaj hallatszik ki a Csemete
Bábszínház műsoráról. Ezekben a napokban Márton napra
készülődünk: sülnek a finom linzerek, pogácsák, készülnek a
lámpások a Márton napi felvonulásra.
Délelőttönként új
Sószoba
lehetőség a sószobahasználat. Egy-egy
mese, egy-egy dalolás,
beszélgetés idejére
kivonul a csoport, és
a só jótékony hatását
érezhetjük. Abban
bízunk, hogy a téli
időszakban jelentősen
csökken a megfázásos megbetegedések száma, főleg, ha
sűrűbben használjuk a sószobát.
Nem csak a délelőttjeink, a délutánjaink is nagyon színesek.

A programok gazdag kínálatával igyekszünk minden érdeklődést kielégíteni: játékos angol, játékos német, gyógytestnevelés,
kutyaterápiás foglalkozások. Ezek mindegyike igényelhető,

mindenki számára hozzáférhető.
A sok program, a gazdag kínálat az óvó néniket is érintették.
5 alkalommal volt szeptember óta szaktanácsadói látogatás
intézményünkben, s nem egy továbbképzésen vettünk részt.
Ezeknek az ellenőrzéseknek még nincs vége, a pedagógus életpálya modell bevezetése miatt még jó néhány ellenőrzés várható
a továbbiakban is. Nem mondom, hogy ennek a kollégák örülnek, de abban bízom, és bíztatom őket is, hogy a folyamatos
önképzések, a megmérettetések csak megerősítenek mindenkit
abban, hogy jól végezzük a munkánkat, és mindenki biztos
lehet abban, hogy munkájára igényes, jó szakmai kondícióval
bíró alkalmazotti közösség várja a gyermekeket.

Fülöpné Hidegh Csilla
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Iskolai történések 2015. szeptember-október-november
Szeptember 2-án újra
becsengettek iskolánkban a
forró nyár után. Két új
kolléganő erősíti a tantestületet az idei tanévtől: Bokor Dóra

Suli hírek

testnevelést, Ajkay Viktória pedig matematikát oktat a felső
tagozatos diákoknak.

A 2015/16-os tanév nagyon mozgalmasan indult. Az ötödik
osztályosok a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban töltöttek
egy hetet az Erdei Iskola Program keretein belül, melyre egy
pályázaton 300 ezer forintot nyert az iskola. Osztályfőnökük,
Völfer Istvánné Erzsi néni, valamint Téglássy Tímea és Wachter

Az „erdei iskolás” 5. osztály
Patrik kísérték őket a programokra. Rengeteg élménnyel gazdagodtak. Iskolánk legjobb sportolói Téglássy Tímea testnevelő
tanárral Győrbe utazhattak a Sportágválasztó Napra, ahol sokféle sportot kipróbálhattak és olimpikonjainkkal találkoztak,
többek között Pars Krisztián kalapácsvetővel. A második osztály
egy felejthetetlen napot töltött Horváthné Domján Zsófia tanító
nénivel az ausztriai Pamhagenben. Szeptember 25-én, egy esős
pénteken megrendeztük őszi papírgyűjtésünket, amelyre a
diákok és a szülők nagyon aktívan készültek és csaknem
8 tonna papír gyűlt össze. Bevételünk 150.000 Ft lett, melyet a
nyereményekre fordítottunk, és később udvari játékokra szeretnénk költeni. Az aulában felállított modern és strapabíró
csocsóasztal a tavalyi papírgyűjtés „eredménye”. Diákjaink
hatalmas lelkesedéssel vették birtokukba és lelkesedésük
két hónap után sem hagyott alább. Alsósaink kirándultak az
Agghegyben. A negyedik osztályosok beneveztek a „Világ Gyalogló Napra” Raffainé Takács Piroska tanító néni vezetésével.
14 kilométert gyalogoltak, közben érintették Sopronkövesd jó
néhány emlékművét, nevezetességét. Ezzel a gyaloglással egy
pályázatra nevezett be Piroska néni, ahol értékes nyeremények
találnak gazdára. Iskolánk diákjai és tanárai idén is teljes létszámmal látogatták a KÖN rendezvényét. Színvonalas programokon vettünk részt a különböző helyszíneken.
Az iskola épülete is sok kiállításnak adott helyet, nagysikerű
volt a rendészettörténeti kiállítás, de láthattunk még gyönyörű
természetfotókat és repülőgépmodelleket is. Koncz Edina
tanítónő szervezésében valósult meg az „Iskola régen és most”
kiállítás, melyre rengetegen voltak kíváncsiak.

Szeptember végén Győri Edit igazgatónő összevont
szülői értekezletet tartott, melyen beszámolt az
iskolát érintő változásokról, fejlesztésekről és eddigi eredményeiről. Válaszolt a Szülői kérdőívben felmerült kérdésekre is.
A hetedik osztály tanulói kétszer vettek részt mozilátogatáson
Sopronban. Október 6-án, nemzeti gyásznapunkon méltó módon emlékeztünk meg az aradi vértanúkról. Tótné Bódi Katalin
tanárnő és osztálya a hatodik osztály megható műsorral készült
az ünnepre. Október 9-én rendeztük meg a hagyományos
Kistérségi Duatlon elnevezésű sportversenyünket, melyre a környékbeli iskolák is meghívást kaptak. A sok sportoló lelkesen
küzdött a vándorkupáért, melyet idén Fertőszentmiklós vihetett
haza. Tanulóink rengeteg érmet és oklevelet szereztek. Jövőre
újra küzdeni fogunk a győzelemért. A Duatlon színvonalas
megrendezését támogatta a Rupf Család, az Autoliv Kft.,
Vizmati Gyuláné Zöldségboltja, Gróf Gáborné Élelmiszerboltja
valamint a Som Fogadó és Étterem. Október 13-án Bokor Dóra
tanárnő vitte ifjú focistáinkat a soproni „Bozsik torna” elnevezésű focibajnokságra, ahol 3-4. osztályosaink szépen szerepeltek, ezért oklevelet is kaptak. Az őszi szünet előtti napon emlékeztek meg tanulóink az október 23-i eseményekről. A műsort
Ajkay Viktória tanárnő tanította be, ebben segítségére volt
Udvarhelyi Júlia tanárnő és Wachter Patrik tanár bácsi.
Idén végzős nyolcadikosaink folyamatosan készülnek a továbbtanulásra. Középiskolás nyílt napokon és felkészítőkön vesznek
részt osztályfőnökük, Téglássy Tímea tanárnő vezetésével.

Szeretnénk még a téli szünet előtt megrendezni „Szépolvasási”
és „Fejszámoló” versenyünket. Az alsósok beneveztek ismét a
Meseismerő versenyre, ahol eddig minden évben nagy sikerrel
vettek részt. Készülünk Mikulásra és a hagyományos Falukarácsonyra.
Csókáné Maráz Kornélia

„Iskola régen és most”

A „világ gyalogló” 4. osztály

5

Nap mint nap EGÉSZSÉG
Egészségügyi vizsgálat vagy termékbemutató?
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint az
elmúlt időszakban megnőtt a koruknál fogva hiszékenyebb és
kiszolgáltatottabb fogyasztókat célzó árubemutatókkal kapcsolatos fogyasztói panaszok száma. A pórul járt idősek szinte kivétel
nélkül hasonló körülményekről számolnak be: egészségügyi
vizsgálatra invitálják őket, majd egy viszonylag „súlyos” diagnózist közölnek, melyre megoldást kizárólag a többszázezer forint
értékű lámpa vagy masszázsfotel megvásárlása jelenthet.

„Ingyenes” egészségügyi vizsgálat?

Míg korábban elsősorban szórólap útján invitálták az érdeklődőket a különböző – rendszerint utazással egybekötött – termékbemutatókra, úgy mostanára a személyre szóló meghívók, telefonos megkeresések és az utcai leszólítás vált meghatározóvá. A
meghívásból azonban nem derül ki, hogy a végső cél a fogyasztók meggyőzése a több százezer forintért kínált termékek megvásárlásáról, ugyanis az árubemutatót szervező vállalkozások
rendezvényeiket „egészségnapként”, „egészségügyi szűrővizsgálatként”, „teljes körű egészségmegőrző programként”, illetve
„ingyenes állapotfelmérésként” (pl.: szív- és érrendszeri állapotfelmérés, vércukorszint mérés, testzsír mérés, írisz diagnosztika,
hő kamerás diagnosztika) hirdetik meg. Az elsőre egészségügyi
vizsgálatnak tűnő árubemutatók - szinte kivétel nélkül - a magasabb árkategóriát képviselő termékek bemutatására fókuszálnak,
amelyek többnyire hűtő-fűtő-légtisztító berendezések, vízszűrő,
illetve -tisztító készülékek, továbbá infralámpák, masszázsfotelek, különböző mágnesterápiás eszközök, valamint edénykészletek. Ezen termékek betegséget gyógyító/megelőző tulajdonságait
– a hatósági ellenőrzések tapasztalatai szerint – minden második esetben megtévesztő módon állítják. A legtöbb ilyen
„szűrővizsgálaton” olyan vizsgálati módszereket alkalmaznak,
amelyekből semmiféle tudományosan bizonyított következtetés
nem vonható le: például testzsírmérés, arteriográfos vizsgálat,
biorezonancia vizsgálat, hőtérképezés. Az ezekre a vizsgálatokra
kifizetett pénz bizonyosan felesleges kiadás, továbbá szükségtelen aggodalmat is kelthet a „vevőben” a megállapított
„diagnózis”. Szakmailag hiteles, az Önök érdekeit szolgáló

egészségügyi szűrővizsgálatból is van több féle!
Akik kiegészítő egészségbiztosítást fizetnek, vagy ezt munkáltatójuk fizeti nekik béren kívüli juttatásként, azok rendszeresen behívást kapnak komplex SZAKORVOSI szűrővizsgálatra.
Ott vérvételen kívül többféle szakszerű vizsgálatot végeznek:
hasi ultrahang, szemészeti, belgyógyászat vizsgálat stb. Az itt
kapott eredményt be kell mutatni a háziorvosnak, aki szükség
esetén további vizsgálatokat tud kérni, illetve gondozásába
tudja venni a felfedezett betegséget (magas vérnyomás, cukorbetegség stb.) Magán egészségügyi szolgáltatók, magánklinikák
is szerveznek olyan szakmailag hiteles, kihelyezett egészségügyi szűrővizsgálatokat, ahol szintén vérvétel, szakvizsgálat
történik ingyen, vagy inkább a legtöbbek számára még elérhető áron. Ha valamilyen kórosnak tűnő eredmény derül ki,
akkor további – már komolyabb összegbe kerülő – vizsgálatokat javasolnak az általuk működtetett intézményben. Természetesen ezután is van lehetőség a háziorvost felkeresni,
és egyeztetni a további teendőket, részben, vagy egészben a
társadalombiztosítás terhére. Írásom végére hagyom a legfontosabbat! A magyar egészségügyben van egy olyan szolgáltató
típus, akinek az az egyik legfontosabb feladata, hogy az ellátási
körébe tartozó páciensek jobb életminősége, életkilátásai érdekében rendszeresen meghatározott – szakmailag megalapozott
– szűrővizsgálatokat végezzen, vagy végeztessen térítésmentesen, a mindnyájunk által befizetet társadalombiztosítás terhére.
Ez a szolgáltató a HÁZIORVOS. Szeretettel várom minden

páciensemet panaszmentesen is orvosi állapotfelmérésre, illetve
a korosztályának, korábbi betegségeinek, örökletes betegségekre való kitettségének megfelelő szűrővizsgálatok egyeztetése
céljából. Bővebben: www.erdelyidoktor.info

Mielőtt elmegy a postai úton kapott meghívó vagy telefonos
megkeresés hatására egy „egészségügyi” vizsgálatra, kérdezze
meg háziorvosát! Ha pedig részt vett bármilyen hasonló
rendezvényen, vizsgálaton, szintén a háziorvos legyen az,
akivel elsőként megbeszéli a tennivalókat!

DR. Erdélyi Miklós

A Mályvavirág Alapítvány idén ősszel is országos programot hirdetett, hogy együtt kezdjük el a 2016-os évet a
prevenció jegyében, a januári Európai Méhnyakrák Megelőzési Héttel (EMMH).
Sopronkövesdi helyszínnel mi is szeretnénk rész venni ebben a mozgalomban. 2016. január 16-án az Alkotóházba
tervezett Egészségnapon lányok, asszonyok, férfiak, gyerekek egyaránt információkat kaphatnak a méhnyakrák
megelőzésről, másfelől mályvaszínű vagy rózsaszín gyöngyöt fűzhetnek együtt azoknak a nőknek, akik
méhnyakrák műtétre várnak. A gyöngy a méhnyakrák és a HPV elleni védelmet szimbolizálja. Ez a segítés ereje, jót tenni másokért is! Célunk, egyesült erővel elérni, hogy a méhnyakszűrés ne legyen tabu, hanem váljon éves rutinná, és a HPV elleni
védőoltás lehetőségét is minél többen mérlegeljék.
A gyöngyfűzés mellé várok még horgolni, makramézni tudó hölgyeket, akik az általuk elkészített
ajándéktárgyakat felajánlanák az alapítványnak a jó cél érdekében. Várom azok jelentkezését is,
akik zenével, szavalattal tudnák színesebbé tenni a programot.
Kérem, aki részt szeretne venni a rendezvényen, jelezze felém.
Virágh Imréné Kati védőnő 0630-546-0267 számon, vagy vedono.nagylozs@gmail.com címen.
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EGYHÁZI ÉLET
Zarándoklat a Felvidéken

A Szent Pio atya szobor előtt

Október 3-án az egyházközség zarándoklatot szervezett a
Felvidékre. A résztvevők a sopronkövesdi, nagycenki,
lócsi és mesterházi gyermekek és felnőtt hívek voltak.
A zarándoklat első állomása az egyházmegye más községei által is jól
ismert Szentantal-Bacsfa volt, itt megismerkedtünk a templom történetével, megcsodálhattuk a Könnyező Szűzanya kegyképének másolatát. (Sajnos az eredetit ellopták a templomból.) Tizenegykor litánia
kezdődött a templomban, majd utána a résztvevők hódolhattak az
ereklye előtt. Ezután az utunk Dunaszerdahelyre vezetett, ahol kis
sétát tettünk a városban és megismerhettük annak történetét Karaffa
Attila helyi képviselő jóvoltából. A séta után jólesett az egyik helyi
étteremben elköltött finom ebéd. A zarándoklat utolsó állomása
Nyárasd volt, ahol Dr. Karaffa János atya bemutatta a templomot, majd rózsafüzér imádságra került sor, azt követően Gábor atya
szentmisét mutatott be. A mise után leróhattuk tiszteletünket az első olyan Pio atya szobor előtt, amelyet magyar terülten állítottak. Végül a helyi hívek üdítővel és süteménnyel kínáltak meg bennünket. A zarándoklatról mindenki lelki táplálékkal gazdagodva
térhetett haza. Köszönjük a szervezést Gábor atyának.

Maráz Kristóf

A sopronkövesdi karitász munkájának elismerése
A Katolikus Karitász minden évben a Caritas Hungarica-díjjal ismeri el azon
önkéntesek munkáját, akik hosszú évek óta áldozatosan szolgálják rászoruló,
beteg, magányos embertársainkat. 2015. október 10-én Budapesten, a Magyar
Szentek Templomában 39 önkéntes, köztük a sopronkövesdi karitász csoport vezetője,
Szalayné Csigó Hajnalka részesült e kitüntetésben. Hajni néninek ezúton is
gratulálunk a díjhoz! Köszönjük azon embertársaink munkáját, akiket az egyház példaképül állít a hívek elé, mert Krisztus szeretetével önzetlenül tudnak segíteni a rászorulókon.

dr. Barkó Péter, magyarkurir.hu

A kitüntetett Szalayné Csigó Hajnalka

Az imakilenced a magyarságért egyik állomásaként november 7-én nyílt lehetőség Sopronkövesden, hogy a hívek a
fiatalon elhunyt utolsó magyar uralkodó – a Szent II. János Pál pápa által boldoggá avatott – IV. Károly király emléke
előtt tisztelegjenek. Az esemény fényét emelte, hogy erre az alkalomra a kanonizált király ereklyéjét is elhozták
Sopronkövesdre. Délelőtt Prof. Dr. Karaffa János révkomáromi egyetemi lelkész, teológiai tanár méltatta az egyház és
a magyar történelem szemszögéből IV. Károly érdemeit, ezt követően az egybegyűltek közös imádságban kérték az
utolsó magyar király közbenjárását. Az ünnepélyes szentmisén együtt miséztek a felvidéki és anyaországi lelkipásztorok. Az ünnepi
szónok Csámpai Norbert atya volt, aki a magyar nemzet jövője szempontjából a hit megtartó erejét hangsúlyozta szentbeszédében.
A lelki alkalmat a gyermekekért, a fiatalokért ajánlottuk fel, így az imakilenceden nagy számban részt vettek a környékbeli és a
határon túlról érkező gyermekek és ministránsok.
Kelemen Dávid

Boldog IV. Károly király ereklyéi Sopronkövesden

Kövirózsa Kulturális Egyesület
Egyesületünk hímzőköre idén szeptemberben a
Kőrösök vidékére, Békés megyébe látogatott el.
Elnevezése valóban találó, mivel annak idején
hat nemzetiség fért meg itt, egymással békességben (magyar, román, szlovák, német, szerb és cigány), sokszínű örökséget hagyva maguk után.
Első és a későbbi programunkat meghatározó helyszínünk a
szarvasi ”Mini Magyarország” makettpark volt, ahol hazánk
legszebb és legismertebb épületeit láthattuk kicsiben, folyóinkkal átszelve, vasúti pályával összekötve, melyen a kedves szerelvény csak az okból nem robogott állomásról–állomásra, hogy a
síneket eső áztatta.
Wenckheim-kastély

(Szabadkígyós)

Itt fedeztük fel azt a csodálatos szabadkígyósi kastélyt, melyet
Ybl Miklós tervei alapján gróf Wenckheim Frigyes és felesége,
Krisztina grófnő építtettek 1874-79 között, eklektikus és neoreneszánsz stílusban (képünkön). A közkedvelt grófnő (férjének
unokatestvére volt), azt kérte a híres építésztől, hogy kastélyának annyi ablaka légyen, ahány nap van egy esztendőben, annyi
helyisége, ahány hét, annyi bejárata, ahány hónap és annyi épületrésze, ahány évszak!
Mindez valóra is vált, s korának és régiójának legnépszerűbb
építménye lett. A nemesi leszármazottak csak 1944-ig birtokolhatták, a háború miatt külföldre távoztak. Ettől fogva iskola
működött a falai közt, egészen 2011-ig - megőrizve, s régi pompáját idézve az utókor számára. 40 méteres tornyából csodás
kilátás nyílik az ősi fákkal teli parkra és a ma is mutatós franciakertre. Napunk estébe hajló óráiban a Gyulai Várfürdő
gyógyvizét élvezhettük, melynek medencéi a régi lovarda épületében kerültek kialakításra.
A további látnivalók Békéscsabára hívtak minket. Nagy élmény
volt számunkra a város meghatározó, nagy magyar egyéniségének, Munkácsy Mihálynak relikviáit bemutató kiállítás, a nevét
viselő, 1914-ben felavatott múzeumban.

Békési anzix
Érdemes felkeresni a Szlovák Tájházat is a Garay (korábban
Görbe) utcában, mely a 19. századi módos parasztok életét
mutatja be, használati tárgyaikon keresztül. A szlovák családokat a törökök kiűzése után, a 17. században telepítették Békéscsabára a város elnéptelenedése okán. Az alföldi háztípus jegyeit magán viselő épület legszebb része itt is a tisztaszoba,
gyönyörűen faragott és festett bútoraival. Megkapó darabja az
a mennyezetes ágy, melyre körös–körül fém csengettyűket
akasztottak. Ezeket aztán (valószínűleg a zajhatások miatt)
fából készítették, színesre festették.
A valóban görbe utcácskát magunk mögött hagyva a Békés
Megyei Népművészeti
Szűrhímzés Egyesület hímzőivel
textilen találkoztunk.
Vezetőjük elmondása
szerint ezen a vidéken a
szűrhímzés volt jellemző, vászonra nem
hímeztek. Napjainkban
viszont életben tartják
ezeket a motívumokat
textilen is (képünkön). Kiállítási darabjaikat az éppen zajló,
kirakodó vásárban csodálhattuk meg.
Következő napunkat Gyulán töltöttük. A város parkjaival,
árnyas utcáival, szökőkútjaival belopta magát a szívünkbe.
A várat természetesen nem hagyhattuk ki a programból. A sok
lépcső és a várfal „megmászása” után joggal vágytunk egy kis
kényeztetésre. Felkerestük a helyiek kedvencét, a Százéves
Cukrászdát, melynek mi is rajongói lettünk és ajánljuk
minden Gyulára látogatónak!
Aztán elsétáltunk a Jókai utca 4-es szám alá, ahol egy barokk
polgári ház várja látogatóit. Ez a Ladics Ház, mely a 19. század
elején épült jegyzői lakásként. A családban öt generáción át
öröklődtek bútorok, tárgyak, öltözékek és szellemi életük
emlékei. Valóságos időutazás az elmúlt századokba.
Gyula híres szülötte Erkel Ferenc, Himnuszunk megzenésítője. Itt látta meg a napvilágot 1810 novemberében. Az Emlékház falán tábla hirdeti:
„Mint a meséknek tündér Kis Királya,
kinek mérhetetlen volt a gazdagsága:
úgy lépted át ez áldott Szülőháznak
álmokat termő, gazdag küszöbét,
s lelked trónjára magadhoz emelted
Hamupipőkét - A Magyar Zenét.”

Nuszbek-Székely Sándor

Az emléktáblát Békésvármegye Közművelődési Egyesülete
állította a nagy zeneszerző születésének 100. évfordulóján.

Iváncsicsné Horváth Krisztina
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Sopronkövesdi Nyugdíjas Egyesület
Ez évi közös kirándulásunkat Budapestre
szerveztük. Az 5o fős busz megtelt, kiegészülve
néhány családtaggal, és olyan nyugdíjasokkal is,
akik nem testületi tagok. Útközben csatlakozott
hozzánk egy jól felkészült idegenvezető, aki a
helyszíneken közérthetően mondta el az épületek, látványosságok építésének célját, funkcióját és szimbólumait.

Első célállomásunk a Világörökség részét képező Hősök tere
volt. Az emlékmű megjeleníti a magyarság ezeréves küzdelmét

bölcsességét, akaraterejét egy-egy korszak legjelesebb képviselőinek ábrázolásával. A teret két oldalról a Szépművészeti Múzeum és a Műcsarnok öleli körbe, mint a magasabb kultúra kiállító helyei. Az Andrássy úton megcsodálhattuk az emlékművel
egy időben épült gyönyörű villákat, középületeket - közülük is
kiemelve az Operaházat és a Terrorházát - a hangulatos preszszókat, különleges boltokat. Idegenvezetőnktől azt is megtudtuk, hogy a milenneumi évfordulóra 2 év alatt elkészült a kontinensünk első kéregvasútja a Kisföldalatti is, ami még most is

funkcionál. Büszkék lehetünk, hogy történelmünk
során ilyen aktív és példamutató korszakaink is voltak.

A következő kiemelten fontos helyszín a Szent István Bazilika,

ami nemcsak építészeti és egyháztörténeti szempontból fontos,
de itt őrzik Szent István mumifikálódott karját, a Szent
Jobbot, ami első királyunk örökségének máig érvényes jelképe.
Leginkább az Országház látogatást vártuk. Az épület gyönyörű,
a méretei lenyűgözőek, a belső terek díszítése elképesztően
gazdag, nekem mégis hiányérzetem volt. A látogatására szánt
idő kevésnek bizonyult, jó lett volna hosszabban rácsodálkozni
a szépségeire, elidőzni a Kupolateremben, a Szent Korona és a
koronázási jelvények közt, hiszen ezek történelmi múltunk
legfontosabb ereklyéi az ország legszebb házának középpontjában díszőrséggel, őrségváltással. Megrendítő és felemelő!

Sokkal inkább magunkénak éreztem a várban lévő Mátyás
templomot. A felújított belső tér egyszerűen és ízlésesen díszített oszlopai, a színek harmóniája, a képek finomsága, az oltár
fenségessége azt sugallta, hogy egyenlők vagyunk és közel
állunk egymáshoz, és fentről figyelnek és vigyáznak ránk.
Talán Erzsébet királynő is hasonlóan érezhetett megkoronázásakor, és ezért is kedvelhette olyan nagyon a magyarokat.

Még körbejártuk a vár egy részét, megcsodáltuk a pesti oldalt,
a Dunát és a hídjait, végül a Citadelláról a város panorámájával
búcsúztunk az ország fővárosától.

Sokat láttunk, de remélem még lesz alkalmunk, hogy közösen
egy más hangulatú oldalát is felfedezzük és megcsodáljuk
Budapestnek.

Biczó Szabolcsné
(Fotó: Gyagyi Endre)

Vöröskereszt Helyi Szervezete
November 8-án, 13. alkalommal ismét vendégül
láthattuk önkormányzatunkkal karöltve a
65 éven felüli Sopronkövesdieket! Örömünkre
szolgál, hogy meghívásunkra 111 fő mondott igent, és jött el a
tiszteletükre rendezett délutánra! Kovács Lászlóné titkár, Győri
Edit iskolaigazgató és Fülöp Zoltán polgármester köszöntötte az
egybegyűlteket. A két jelenlévő, legidősebb vendég kapta az
ajándék tortákat, név szerint: Csigó Lászlóné Márta néni és
Szlávi Ferenc. Ez úton is köszöntjük őket még egyszer!

Hiányoztak az eltávozottak
közülünk. Rájuk emlékeztünk a mécses lángjával és
egy percnyi csenddel.
Ez után az iskolások kedveskedtek versekkel, dalokkal,
körjátékokkal, citerazenével és a Ludas Matyi című, klasszikus
tanmesével. Köszönjük a szép műsort felkészítő tanáraiknak is!
Remek hangulatban fogadták vendégeink a két operettművészt:
Terényi Trixit és Bozsó Józsefet, akik méltán kaptak zajos
tapsokat remek előadásukért és kedves személyiségükért is.
Az est további részében vacsora és tombola várta vendégeinket.
Köszönet a Fehér Csárdának az ünnepi menüért, valamint a
támogató magánszemélyeknek, vállalkozóknak, cégeknek a
felajánlott tárgyakért, melyekkel ismét örömet szerezhettünk
falunk szépkorú lakóinak!

Vöröskereszt aktívái
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Mozgásban a falu

Kottrik Zoltán rovata

A szeptemberben, immár harmadik alkalommal megszervezett SAT (Sopronkövesdi Alkotótábor) szép
létszámmal kezdődött, jó hangulatban. Az idei év résztvevői csak fafaragók, faszobrászok, akik a következő alkotásokat készítették: Gerendás Norbert (Felvidékről, kültéri űlőalkalmatosság, pamlag), Hornyák Robert
(Felvidékről, Mesefa), Pócsik Antal (Felvidékről, Alkotóház bejárati tábla, dombormű), Albert Szabolcs (Erdélyből, kopjafa az
Aradi vértanúk emlékére), Törő György (Szekszárdról, két teknős az óvoda és a bölcsöde számára), Erdélyi István (Délvidékről,
Mókus és Pulikutya), Szalai Norbert (Nagyatádról, Lófej) és jómagam, Kottrik Zoltán (Szent Donát, a szőlészek védőszentje,
valamint a "Sopronkövesd a zöld szívű falu" szlogent ábrázoló térplasztika).
Hamarosan minden alkotás kikerül a helyére, ezzel gazdagítva településünket. Itt ragadom meg az alkalmat és köszönetet mondok az önkormányzatnak, az erdőgazdaságnak,
a Rupf családnak, Gagyi Endrének és Anikónak, a Bors falatozónak, Farkas Károlynak és
mindazon barátaimnak, akik támogattak, és ezzel hozzájárultak az alkotótábor zökkenőmentes és kiváló színvonalú lebonyolításához. Természetesen nagy köszönet és hála illeti
meg az alkotókat, akik nagy odaadással dolgozták, alkották végig a hetet, bízva abban,
hogy jövőre ismét találkozunk. Remélem, hogy aki kilátogatott a majorba és látta az alkotásokat, valamint a Reinhoffer Balázs által szervezett láncfűrész bemutatót, elégedetten
tapasztalhatta, hogy egy kiváló és színvonalas rendezvény résztvevője.
Hálás köszönet mindenkinek!
A KÖN keretén belül a másik hozzám tartozó
program, a szeptember 20-ai, vasárnapi túra volt.
35-40 fővel indultunk a "Nagyerdei" vadászházhoz,
a túra indulópontjához. Velünk tartott Horváth Zoli bácsi,
akinek ez alkalommal volt a könyvbemutatója. Élvezettel és
érdeklődéssel hallgattuk élményeit a túra indulása előtt.
Felidézte a régi idők emlékeit, a gyerekkort, az akkori erdőt,
a tájat, az embereket…
Végigsétáltunk a Nagyerdőn, a szőlők alatt, ezt követően a
84-es út mentén eljutottunk Lajos majorig. Jó időben kellemes hangulatban jártuk végig a túrát, ahol Zoli bácsi aláírta

a Gerendás Norbert által faragott pamlagon lévő könyvet
(képünkön). Reméljük, ez

örök emlék marad a valamikori sopronkövesdi illetőségű
Horváth Zoltánnak is.

Lombhullató Túra
Október 24-én szerveztük a szokásos őszi túránkat.
Remek időben indultunk a piactérről, 50 fővel.
A résztvevők között voltak Nagylózsról, Fertőszentmiklósról, sőt
Debrecenből is. Érintve a vasfüggöny emlékhelyet továbbhaladtunk, és pezsgőbontással ünnepeltük meg Szent Donát szobrát,
amit a kápolnához vezető út szélére állítottunk fel, bízva abban,
hogy megvédi szőlőinket a jégveréstől és a
természeti csapásoktól. A kotecsi parkerdőn
keresztül folytattuk utunkat a Mária képhez, innen a nemrég felállított Panoráma
pihenőt közbeiktatva sétáltunk le a horgásztóhoz, ahol szalonnasütéssel zártuk a napot.
Remélem, hogy mindenki jól érezte magát,
megköszönöm a túrázónak a részvételt.

Engedjék meg, hogy megosszak Önökkel egy kis kiegészítést!

Minap valaki, egy a településünkre látogató idegen megkérdezte tőlem: „Hány alkotást készítettem a településnek?”
Nos megfogott... Egyszerűen nem tudtam választ adni erre a kérdésre. Így eldöntöttem, hogy egy kis leltárt végzek az általam
készített, és a közreműködésemmel Kövesdre került alkotásokról, csak azért, hogy legalább számszerűen tudjam legközelebb
megmondani.
Felsorolás szintjén: Szent László szobor, Remény lángja - a határnyitás 20-ik évfordulójára készített
dombormű, Pásztorkép- Szt. Vendel dombormű, Széchenyi emlékmű-dombormű, Mariazelli emlékoszlop, Vasutas emlékmű (Kossuth utca), Helyi védettség táblák, A család (közösségi park, játszótér),
Csárda cégtábla, Bors falatozó cégtábla, Petőfi szobor (Petőfi utca), Erdő szelleme szobor (kápolnai
parkerdő), Haladás ösvény tábla, Szent Donát szobor (szőlőhegy), A Zöld szívű falu (térplasztika
Kossuth utca). Ez szám szerint kb. 15 db, és kiegészítem a sort az alkotóbarátaim remekműveivel:
Medve, Bagoly, Csomó, Mókus, Meseház (játszótér), Ördög hegedűje, Csodaszarvas legendája, Alkotóház tábla, Puli-kutya (Alkotóház), Teknősbéka, Gomba (Óvoda), Teknősbéka (Bölcsöde), Gomba,
Teknős, Sas, Lófej (major)... és kb. 6-10 festmény (önkormányzat).
… hát igen,

ez körülbelül 37-40 alkotás, ami Sopronkövesdet ékesíti, gazdagítja, és amikre büszkék vagyunk.
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MÚLTIDÉZŐ
A Múltidéző

2015-ös rovatában sopronkövesdi képeslapok közül válogattunk. Az idei év utolsó számában – a megszokottól eltérően – két régi képet mutatunk be. A három részre osztott képeslap nagy valószínűséggel a XIX–XX. század
fordulójáról származik. A felvétel több érdekességet is tartogat számunkra. A mai szemlélőnek, különösen a fiataloknak
feltűnő lehet a gesztenyefák szegélyezte utcakép a templom
tornyával – pedig az 1950-es években még megszokott volt ez
a látvány. Másrészt, a templom közelében álló, népviseletbe
öltözött embereket is érdemes megfigyelni. A fehér ing, a
fehér vászongatya („bőgatya”), az ezt kiegészítő sötét mellény
és kötény nagyjából az 1930-as évekig a férfiak megszokott
nyári viselete volt. A kép középső mezejében a római katolikus plébánia homlokzata látható, az eredeti arculatot tükröző,
hat darab keskeny ablakkal, és a ma már szintén megszüntetett Fő utcai bejárattal. A képen látható „Heimblick”, vagyis
„erdei kilátáshely” ugyancsak a múlt emléke. Valószínűleg az
ún. Ruszt-házzal azonos, amely az Agghegyben állt egykor.
Második számú képünk valójában egy képeslap alsó része, az 1900-as évek elejéről.
A földművelő nép egyszerű, fehérre meszelt házaihoz nagy kapubejáró csatlakozott.
A módosabb gazdák jellemzően három-négy ablakos házakat építettek. Az öt ablakot
már csak nagyon kevesen engedhették meg maguknak, és ezzel kiérdemelték, hogy a
falusiak „kastélos pógár” néven emlegessék őket. (Többek között az egykori Mayerkocsmának is öt ablaka volt.) Az elmúlt 50–60 évben nagymértékben megváltozott
Sopronkövesd utcaképe, és ma már kisebbségben vannak azok a lakóházak, amelyek
az 1900-as évek első felében épültek.
Kelemen Dávid

Beszédes
örökségünk

„Születtem ott, ahol a szív nem terem”

Az előző lapszámban a magyar nóta sokszínű
múltjával ismerkedtünk meg. Folytatva ezt a témát még egy
cikk erejéig, most egy nótaszerzőt mutatok be. Neve a köztudatban összefonódott az alsó polcok édes vörösboraival,
a Szeged és Budapest között közlekedő InterCityvel, sőt,
Szegeden utcát is neveztek el róla. Annak ellenére, hogy
Dankó Pista neve nap mint nap szembejön velünk, élete,
jelentősége kevésbé közismert.
A 19. század vége a nemzeti öntudatra ébredés korszaka.
A művészek mindenütt a magyar jellegzetességeket keresik,
a zenében ez a népies műdal, a magyar nóta aranykora. Az
akkor divatos dalíró pályázatokon rendszerint egy fiatal cigányprímás szerzeményei aratnak sikert. Az 1890-es években a harmincas éveiben járó Dankó már több mint 300 nóta szerzője,
népszínművekhez ír betétdalokat, melyeket Blaha Lujza előadásában ismer meg a közönség. Tevékenységére felfigyel a kor
értelmisége, költők, írók lesznek Dankó barátai, szerzőtársai.

„Az a szép, az a szép, akinek a szeme kék”, „Nem vagy legény,
Berci”, „Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány”, „Nem
fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom”, „Szőke kislány,
csitt, csitt, csitt” – nem túlzás azt állítani, hogy hamarosan az

egész Monarchia az ő nótáit énekli. Dankó legismertebb szövegíró társa a Pósa bácsi meséskönyve írója, Pósa Lajos volt, ő
mutatta be a prímást Gárdonyi Gézának, akivel később szoros

barátságba kerültek.
Gondolták volna, hogy az „Írom a
levelem Balog Máriának” kezdetű
Dankó-nóta szövegét az Egri
csillagok szerzője írta?
Fontos különbség a hagyományos
népdal és a nóta között, hogy
utóbbinak ismerjük zeneszerzőjét, szövegíróját. Ez a különbség
ma már nem tűnik jelentősnek, de akkoriban a jó szövegű,
jól komponált nóta futótűzként terjedt el tévé, rádió, internet
nélkül is. Gárdonyi anekdotája:

„Egy őszi délután benyitok a Hungária kávéházba. Ott látom
Dankót egy szögletben. Ceruzával írt a márványasztalra, hangjegyeket. Azután odament a cigányokhoz, ezek cincogtak a hegedőiken, egykettőre megtanulták az új nótát, s hamarosan be
is mutatták a jelenlevőknek. Másnap már az utcán énekelték.
Egy hét múlva zongorázni hallottam.”

Dankó Pista 44 évesen hunyt el, tüdővészben. Halála után
Juhász Gyula, Ady Endre írtak hozzá verset. Az életéből készült
1940-es filmben Jávor Pál és Lukács Margit játsszák a főszerepet. Azonban biztos vagyok benne, hogy emlékét minden
márványnál erősebben őrzik nótái, melyek közül még az is tud
egy-kettőt mondani, aki sosem hallotta Dankó Pista nevét.

Raffai Péter

Mire büszke a falujában,
és mit hiányol még
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KÖVESD VÁLASZOL

Vörös Renáta
Alapvetően elégedett vagyok, nem kell elhagynom
Sopronkövesdet, ha bármire szükségem van
(orvos, gyógyszertár, bolt), mert minden van.
Faluhoz képest sok közösség összekovácsoló
program van, ez jó, mert mindenki megtalálja
a magához legközelebb állót. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom az óvodában elkészült sószobát.
Nem hiányolok semmit a faluban, de ha lehetne választani, egy
kis uszodát el tudnék képzelni sok gyerekprogrammal, vetélkedővel.
Kevesebbet ülnének a gyerekek a számítógép előtt, egészségesebben
élnének, és akár közös hétvégi program lehetne a családnak.

Aki kérdez:
Rácz Ramóna

Péterné Béli Rita
Amire büszke vagyok, az a falu
példaértékű tisztasága és külalakja.
Jó érzés, hogy az emberek igénylik
és tesznek is érte, hogy ez így
legyen. A környéken Sopronkövesd
a legszebb és legrendezettebb község
szerintem. A hiányosságok közül kiemelném a háziorvosi rendelést. A heti két alkalom nagyon kevés,
legalább heti négy alkalommal lenne szükség a háziorvosi ellátásra, és vele párhuzamosan a gyógyszertár
nyitva tartására is.

Németh Nikoletta
Egy szép, fejlődő, rendezett, jó adottságoknak örvendő falunak tartom Sopronkövesdet és ezt büszkén mesélem másoknak is. Jó látni az összefogást, és ahogy ezáltal a különböző - kulturális, vallási, stb. - programok
szerveződnek, legtöbbször önkéntes alapon. Ez az újság, a közelgő Adventi Forgatag, a KÖN, a Szent László
napi búcsú a kápolnánál, s az azt követő agapé, a táncházak, a túrák és kiállítások, a Vöröskereszt és a
Karitász munkája, s még hosszan sorolhatnám, csak példák a közösséget összekovácsoló rendezvényekre és
szervezetekre. Kedves, közvetlen emberek lakják a falut, s a szeretteim is mind itt, illetve a közelben élnek.
Az óvoda és az iskola számtalan lehetőséget nyújt, hogy a gyerekek megismerkedjenek idegen nyelvekkel, különböző sportokkal,
a néptánccal és hangszerekkel. A határ melletti lakhely és az óvodai előképzés okán azonban azt is gondolom, hogy előnyös lenne,
ha az iskolás gyerekek már az első osztálytól magasabb óraszámban tanulhatnának idegen nyelveket.

Kövesdi Kulinária
VELŐ –VARIÁCIÓK
Velőrózsa rántva
Háztartásban ritkán használatos, habár kiváló
alapanyag a sertésvelő. Szupermarketekben szinte
folyamatosan beszerezhető.
Ha velőt vásárolunk, feldolgozása a következő:
a velőrózsákat tegyük lobogó, vegetával ízesített
vízbe. Néhány perc után tegyük szűrőbe, csepegtessük le, ezáltal a velő merevvé válik. A szép,
formás darabokat panírozzuk, kirántjuk. Köretként rizst tálaljunk és adjunk hozzá tartármártást!
Kiváló ínyencség.
Piritósra: a megabált velőt tegyük pirított hagymára, üssünk rá néhány tojást! Pirítós kenyérrel
remek melegszendvicset készíthetünk!
Tölteléknek: sertésbordát, vagy csirkemell szeleteket töltsük meg a velőkrémmel, bepanírozva
süssük!

Próbálják ki, nagyon finom!
Balics József

Szivárlány
Volt egyszer egy kicsi lány,
Kinek neve Szivárvány.
Apja Eső, anyja Nap.
Cikáznak a madarak.
Vígan ugrál a felhőkön,
Örömöt okoz a Földön.
Az ő barátja Vihar lánya,
Nem örül, aki meglátja.
Szeme két csillag, a szája Hold,
Nem tudom, hogy mese... vagy tán igaz volt?

Raffai Júlia (4. osztály)
2016 februárjában az AGGHEGYALJA
MOZAIK már a VI. évfolyammal jelentkezik. Amennyiben Ön is csatlakozni
szeretne szerkesztőségi gárdánkhoz,
küldje el írását az alábbi címre:
kovesdihermesz@gmail.com
Lapszárta: 2016. január 10.
Köszönjük!
Főszerkesztők
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Inczédi Tibor vagyok, Kövesdhez nagyszüleim, szüleim által kötődöm. Én már Sopronban születtem. Gyermek-korom nyarait
Kövesden töltöttem, és a gyökerek visszahúztak. A Nikicsi út mellett van egy gyümölcsösöm, ahol az év nagy részét
töltöm. Így kétlaki vagyok, Sopron és Kövesd között. A Soproni Tűzoltóságtól mentem nyugdíjba. Mellékfoglalkozásként az Autóközlekedési Tanintézetnél /ATI/ voltam oktató. Jelenleg tűzrendész vagyok, valamint egy biztonsági
cégnél dolgozom.

VETERÁNMOTOROK SOPRONKÖVESDEN
Közlekedésről az emberek többségének manapság az autózás
jut az eszébe. Valójában amióta a gépi meghajtású közlekedési
eszközök az utakon, majd a közúti forgalomban megjelentek, a
motorkerékpárnak mindenkor fontos, meghatározó szerepe
volt. Az elmúlt évszázadok során, nagyban változó társadalmi,
és gazdasági környezetben, mindig a motorozás jelentette a
legnagyobb mozgásszabadságot. Nem véletlen, hogy egy műszaki beállítottságú személy szemében egy-egy motorkerékpár szinte valóságos, „ékszerdoboznak” tűnik. Az adott célt szolgáló
konstrukciós kialakítások, és technikai megoldások igazi mestermunkák, műremekek. Ezt igazából azok tudják, akik már
komolyabb szerelési munkákat végeztek ilyen motorokon. Több
emberöltőn keresztül átívelő műszaki fejlődés teljes mértékben
átformálta a motorkerékpár gyártást. Meggyőződésem, hogy a
ma alkalmazott műszaki technikát nem lehet anélkül tökéletesen megérteni, elsajátítani, hogy ne tanulmányoznánk elődeink
ragyogó ötleteit, és a kihívásokra adott megoldásait. Méltán
büszkék lehetünk a magyar műszaki kultúra járműgyártás során
megvalósult értékteremtésére, melynek megismerése és megőrzése mindannyiunk számára kötelesség. Az elmúlt évtizedben
megnőtt az érdeklődés a magyar járműipar emlékei: Csepelek,
Danuviák, Pannoniák, Bervák, és egyéb termékek iránt. Évente
több darab restaurált, hazai gyártású motor, teherautó, tűzoltóautó, traktor jelenik meg az oldtimer-találkozókon.

ILYEN VOLT...

Ezen írásom csak egy kis töredék a magyar ipartörténet múltjából. E kultúra átadásának Sopronkövesd egy kiemelkedő
települése. Falunapokon felbecsülhetetlen értékeket tud felmutatni a falu lakossága. Már az én gyűjteményem is szerepelt

kiállításon.

Motorgyártásunkkal vele járt a motorsport fejlődése. Gyorsasági, cross, hatnapos, 24 órás versenyeken rendszeresen szerepeltek a Csepelek és a Pannóniák. Sok nemzetközi és hazai
sikert tudhatnak magukénak. Sokan talán nem is hallottak róla,
hogy a nagy múltú Pannónia (képünkön) az 1956. évi 24 órás

BOL d OR versenyen a
Párizs melletti Monthleryben Kurucz, Reisz
- páros kategóriájukban világbajnokok
lettek.

A motorok Víg Endre
irányításával lettek felkészítve. Amennyiben lesz érdeklődés,
saját motorjaim bemutatásával is szívesen folytatom.

Inczédi Tibor

Nem tudja vendégeit hol elszállásolni?
Gondoljon az Alkotóházra!
Érdeklődni: Rácz Ramónánál.
Telefonszám: 0630/473 -8248.

F
A
L
U
K
É
P
a Lajos majori grófi cselédház

3.175,- Ft/fő/éj

… ILYEN LETT

Főszerkesztő: Iváncsicsné Horváth Krisztina, Vargáné Bánfi Tünde (e-mail: kovesdihermesz@gmail.com)
Szerkesztők: Balics József, Biczó Szabolcsné, Csókáné Maráz Kornélia, Dr. Barkó Péter, Dr. Erdélyi Miklós, Fülöp Zoltán, Fülöpné Hidegh Csilla,
Inczédi Tibor, Kazinczy Péter, Kelemen Dávid, Kissné Fekete Andrea, Kottrik Gabriella, Kottrik Zoltán, Maráz Kristóf, Raffai Júlia, Raffai Péter,
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