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KÖN PLUSZ

Kedves Olvasók! Engedjék meg, hogy ezen Plusz lapszám hasábjain keresztül beszámoljunk Önöknek az
idei Kulturális Örökség Napjai sopronkövesdi programsorozatának főbb történéseiről, azzal a céllal, hogy egyesekben
szép emlékeket keltsünk, másoknak pedig kedvet csináljunk a jövő évi rendezvényen való részvételhez. Fogadják szeretettel összefoglalónkat! További fotók a www.sopronkovesd.hu honlapon találhatók.
/Főszerkesztők/

Idősek Klubja, túra

Kezdeném elsőként az ÖNO-ban szervezett kis fotó kiállítással, amit magam álmodtam meg, teret biztosítva amatőr, vagy kezdő alkotóknak, lehetőséget adva a bemutatkozásra. Egy fiatal soproni festő hölgy, Békési Anita pasztell alkotásait láthattuk, valamint három fiatal fotós is
bemutathatta munkáit: Pauer Lili Tatabányáról, Erdei
Mihály Martfűről és Borza Ferenc Sopronkövesdről. Végül Gráczol Györgyné Nusi is kiállította az általa festett
ikont. Aki meglátogatta ezt a helyszínt, gyönyörű táj,
természet és portré fotókban gyönyörködhetett. Szép
gesztusként a két fiatal alkotó (Pauer Lili és Erdei Mihály) felajánlotta kiállításuk fotóit a nyugdíjas klubnak,
így a jövőben, mint állandó kiállítást bárki megtekintheti.
Ami a másik programomat illeti, az vasárnap reggeli túra
volt. Itt ragadom meg az alkalmat és köszönetet mondok
az 56 résztvevőnek. Gyönyörű idő köszöntött ránk. Első
úti cél a gyümölcsös volt, ahol a házigazda, Koch Gyöngyi nagy vendégszeretetről tett tanúbizonyságot, nagyon
kedvesen bemutatták a családot és az általuk üzemeltetett
gyümölcsöst és farmot. Ez utóbbin igyekeznek csak őshonos, magyar állatfajtákat nevelni és tenyészteni.

Polgármesteri Hivatal:
Engedjék meg, hogy ebben a
számban ne háztartási praktikákkal foglalkozzak, hiszen éppen
csak véget ért az a sokrétű és
gyönyörű ünnepség, ami a Kulturális Örökség Napjai keretén belül zajlott. Köszönet
elsősorban községünk polgármesterének és mindazon
személyeknek, akik Neki segítettek az ünnepi napok megszervezésében és lebonyolításában. Én személy szerint
nagyon sok köszönetet mondok minden kedves látogatómnak, akik gratuláltak és elismerő szavakkal illették azt
a sok munkát, amit a kiállított kézimunkák tükröztek.

Langár-rét
Az idei modellrepülős
bemutató,
hasonlóan
sikeresnek
mondható,
mint az előző években, sőt a színvonalon talán némileg
sikerült emelnünk is. Szombaton a szeles időjárásnak
köszönhetően nem tudtunk repülni, így a laktanyában
állítottuk ki a modelleket, ahol lehetőség nyílt szimulátoros modellrepülő vezetésre is. Sokakat érdekelt a téma,
egy percig nem unatkoztam.

A jövőben szeretnének bekapcsolódni Sopronkövesd
turisztikai vérkeringésébe, ami hosszú távon mindkét
félnek hasznára válik. Köszönöm nekik a vendéglátást!
Végső állomásunk Nagylózson a románkori gyönyörű
kis kápolna volt, ahol az idő rövidsége miatt nagyon
tömör, de annál élvezetesebb helytörténeti beszámolót
hallgathattunk meg Reinhofferné Zsuzsa előadásában.
Ezután a polgármester asszony üdvözölt bennünket és
megajándékozott mindenkit egy kis írásos idézettel,
jókívánsággal. A túra végén a résztvevőket megleptük
Raffai Balázs által tervezett, kimondottan a túrázóknak
járó kitűzővel, aminek mindenki nagyon örült. Remélem
mindenki jól érezte magát ezen a túrán és sok élménynyel esetleg újabb barátságokkal gazdagodott, mert hiszem azt, hogy a túrák az embereket egymáshoz és a
természethez is közelebb hozzák.
Találkozunk a lombhullató túrán!
Kottrik Zoltán
Még egyszer köszönetemet fejezem ki, és hálás vagyok, hogy megmutathattam, miket tud az ember
alkotni, ha a jó Isten adott egy kis tehetséget is a
szorgalom mellé.
Most pedig egy idézetet szeretnék megosztani, amit
kár lenne nem megszívlelni, tegyük magunkévá és
cselekedjünk eszerint. „A Kulturális Örökségi Napok
felhívják a figyelmet az épített örökség szépségeire, sérülékeny mivoltára, pótolhatatlanságára, a korszerű és
hatékony kezelés fontosságára, arra, hogy mindannyian
felelősek vagyunk a következő nemzedékeknek való
továbbadásukért.”/Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Tájékoztatója/
Takács Tivadarné
Vasárnap a kitűnő időnek köszönhetően
élőben is láthatóak voltak a repülések, sokféle modellt vonultattunk fel a szép számban megjelenő érdeklődők előtt: elektromos, benzines modellrepülők és helikopterek szerepeltek
a bemutatón. Gyakorlatilag délelőtt 9:30-tól este 19.00-ig
folyamatosan mentek a reptetések. Szeretnék köszönetet
mondani szervezőtársamnak, Dani Lajosnak, valamint a
Soproni Modellező barátaimnak, továbbá Fejes Józsefnek a terület biztosításáért!
Keretsztes Róbert

