Agghegyalja MOZAIK
A sopronkövesdi Anyakönyvi hivatal 2011. évi adatai
Érheti-e az embert nagyobb öröm,
nagyobb boldogság annál, mint
amikor kisbabája születik? Nagyszerű dolog szülővé lenni, valóra
válnak az álmok, hiszen életünk,
boldogságunk értelme a gyermekünk. A gyermek születése
minden család életében kivételes és nagy izgalommal várt
esemény, amely természetesen sok-sok örömet szerez
majd.
Ilyen örömet okozott az idei évben szüleinek:
Regdon Máté (2011.03.01.), Újvári Réka (2011.03.09.),
Balogh Fanni (2011.06.28.), Rupf Anna (2011.07.19.),
Imre Janka (2011.07.29.), Kovács Rozina Júlia
(2011.09.02.), Bognár Alexandra (2011.09.03.), Szabó Barnabás (2011.10.18.).
Szép hivatás a gyermeknevelés, de nem könnyű, hiszen
örömmel, boldogsággal, felelősséggel és sok-sok lemondással, gonddal jár. A gyermeket szeretetre kell nevelni. Minden édesanya egész életre szóló szép feladatát Várnai Zseni fogalmazta meg:

„Anya, tanítsd szeretni gyermeked,
első fogalma legyen a szeretet.”

Kívánom Önöknek, hogy a szeretet légkörében tudják
gyönyörű gyermeküket felnevelni. Legyen szép és boldog a
gyermek élete, legyen otthonában szeretet, megértés, nyugalom, és békesség.

PLUSZ

Akadnak pillanatok, melyek az aggódás percei lesznek.
Akkor is segítsék gyermekeiket, hiszen a szülői segítség az első és legfontosabb, legalapvetőbb felkészítés a
sikeres életre. Meg kell találni a megfelelő arányokat
gyermekük lelki és testi nevelésében, akkor biztosak
lehetnek abban, hogy jól indították útjára őket.
Amikor gyermekeink az önálló élet útjára lépnek elérkeznek a házasságkötés megható és szép pillanatához.
Sajnos az idei évben anyakönyvi hivatalunkban ilyen
esemény nem történt.
Az ünnepnapoknak hamar vége, jönnek a dolgos hétköznapok, ami szintén tartogat örömet, bánatot egyaránt.
Sajnos az élet néha kegyetlen, nem ad egyformán mindenkinek szép és hosszú életet. Ha megszülettünk, el is kell mennünk.
Végső búcsút vettünk szeretteinktől a sopronkövesdi
temetőben: Maschler Jánosné, Sinkó Ferenc, Pete Istvánné, Licskai László, Gráczol József, Maráz Lászlóné,
Maráz János, Lukács József, Licskai Lászlóné, Gyöngy
Mihályné, Szántó Sándorné, Gráczol Lajosné, Finta
Ferencné, Kustor Istvánné, Kassai Ignácné. Emléküket
szívünkben megőrizzük.

Kovács Lászlóné
anyakönyvvezető

Minden adventi hétvégi szombaton egy-egy ingyenes koncert hangzik fel a templomban:

2011. december

Ünnepi programajánló

December 3. -16 óraegy pécsi hárfaművész és egy gitáros közös koncertje
December 10. -16 óraKelemen Dávid orgona koncertje
December 17.-17 óraFélnótások és vendégeik karácsonyi dalcsokra zenekísérettel.
Utána 18 órakor indul a 3. kövesdi Holdfénytúra
December 21. Falukarácsony
Benne: 17 órakor a falu karácsonyi ünnepsége az iskola tornatermében.
Utána forraltbor, kakaó, kalács osztás és karácsonyi vásár.
December 24. éjféli szentmise.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel Előtte negyed órával a Kövirózsa Kulturális Egyesület citerásai és népdalköre
December 31.-23 órától- az újév köszöntése a templomban
várunk!
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