Agghegyalja MOZAIK
Múltidéző MÚLTIDÉZŐ
Eredeti szándékom szerint egy más témáról olvashattak volna a kedves Olvasók, azonban a köztéri
szobrok felújítása alkalmából célszerűnek tartottam az
emlékek történetét röviden bemutatni – a teljesség
igénye nélkül.
A templom közelében lévő szobrot az iskola építése
alkalmával, 1904-ben helyezték át az útkereszteződéshez. Eredetileg a templom déli oldalán, csigamenetű
oszlopon állt. A díszes oszlop azonban eltörött az elmozdításkor, ezért helyébe egyszerű hengeres oszlopot
készítettek, ami ma is a szobor részét képezi. Ekkor
még az 1712-ből származó Mária Immaculata-szobor
állt az oszlopon, amelyet 1923-ban helyeztek el a templom tornyában. Ekkor került mai helyére Assisi Szent
Ferenc alakja. A kerítés 1973-ból származik. Maga a
szobor valószínűleg az 1711–1713. évi pestisjárvány
alkalmával készült 1712-ben. (A műemlék szobor áthelyezése az eredeti hely közelébe éppen most van folyamatban, hiszen a forgalmas útkereszteződésnél nem
lehet teljes biztonságban.) Korábban a plébániaépület
közelében állt egy régi Szent Ferenc-szobor, amelyről
azonban kevés információ maradt fenn.
Páduai Szent Antal szobra szintén a XVIII. századból származik. A posztamentum szerint Gráczol
György fogadalmából készült 1737-ben: „Ex voto
Georgiu[s] Graczol Ano 1737”. Az iskolamester már
1829-ben köteles volt Páduai Szent Antal napján és
ennek nyolcadán a szobor előtt litániát tartani. 1973
nyarán ezt a műemléket is felújították, és kerítéssel
látták el (a mai kerítés elődje), korábban ugyanis néhányszor ledöntötték a helyi határőrs katonái.
2012. január 07-i ülésén a Sopronkövesdi
Labdarúgó Club vezetősége lemondott.
Új elnökség és tisztségviselők kerültek
megválasztásra:
Maka Jenő
Kovács Kálmán
Szalay András
Csigó Kornél
Kern András
Csigó Zoltán

elnök,
elnökhelyettes,
pénztáros, szakosztályvezető,
intéző,
főrendező,
elnökségi tag.

Köszönet a régi vezetőségnek az áldozatos munkájáért.
Az új vezetőségnek munkájukhoz kitartást, sok örömet
és sok rúgott gólt kívánunk!
/Szerkesztőség/
Az Agghegyalja Mozaik PLUSZ a

PLUSZ
A Szentháromság-szobor id. Mihócza János
40 osztrák értékű forintos alapítványából készült
1864-ben. 1909 nyarán a templompénztár terhére újították fel a már megromlott és bemohásodott emléket.
A dokumentumból ismert, hogy a szobornak ekkor
fakerítése volt. 1972 után a templom korábbi
áldoztatórácsát alakították át kerítésnek, ezért még
szomorúbb, hogy ajtaját nemrég illetéktelenek tulajdonították el.

A kígyót eltipró Szűz Mária szobrát Kifovics
János emeltette a saját költségén. Felirata: „Hálából
1885.” Ábrázolását tekintve a Világ Királynője típushoz tartozik. A Magyarok Nagyasszonya-szobrot Borza
János és neje, Tóth Veronika fogadalomból állíttatta a
világháborúból való szerencsés hazatérésért. Felirata
ellenére csak 1924-ben állították fel. Fenntartási alapul
a korona inflációja miatt nem pénzt, hanem 150 kg
búzát rendeltek. A falun kívül található az I. világháborúban hősi halált halt Hulcz János emlékműve a Pièta
alakjával, 1934-ből.
A község határában állt az 1863-ból származó
ún. Varga-kép. Állapota az utóbbi néhány évtizedben
nagyon leromlott, ezért a mielőbbi felújítás reményében 2011-ben elmozdították helyéről, és ideiglenesen a
plébánia kertjében helyezték el. Nevét az alapítóról,
Pete Varga Jánosról (az alapítólevélben Pete Polgár
János) kapta.
Bízzunk benne, hogy a köztéri emlékek hamarosan stílusosan felújítva kerülnek a helyükre.

Kelemen Dávid

Forrás: Levéltári kutatások alapján
(a pontos jelzeteket terjedelmi okok miatt mellőzöm).
FELHÍVÁS

Községünk 2012. augusztus 18-án
újabb esemény megszervezését tervezi:
a „Kövesdi kemencék,
Agg-hegyi szőlők és nyitott pincék napját”.
Célunk a szőlőhegy ismertségének és
megbecsülésének növelése.
Várjuk azoknak a szőlő- vagy pincetulajdonosoknak
a jelentkezését, akik az adott nyári napon
munkájuk gyümölcsét, a hegy levét a látogatóknak
kínálnák. Továbbá egyéb finomságok kínálására is
számítunk (rétes, sütemény, stangli, zsíroskenyér,
pörkölt, gyümölcs stb.) A kínálást vállalókat az
önkormányzat valamilyen módon segíteni kívánja.

Jelentkezni lehet a polgármesternél: 30/940-5165
vagy személyesen.
támogatásával valósult meg.

