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KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI SOPRONKÖVESDEN 

2020. SZEPTEMBER 18-20. 

 

Sopronkövesden – az országos rendezvénysorozathoz kapcsolódva – immár 13. alkalommal kerültek 
megrendezésre a KÖN programok. A koncertekkel, bemutatókkal, kiállításokkal, 
kézművesfoglalkozásokkal, gyermekfoglalkoztatókkal színesített 3 napos kulturális seregszemle a falu 
legnagyobb, és legkedveltebb eseménye az év során. 

A rendezvénysorozatot minden évben úgy állítjuk össze, hogy a falu teljes lakosságának minden 
korosztálya megtalálja a maga számára érdekes, szórakoztató és hasznos programokat. Kiemelt célunk 
a folyamatos közöségépítés, a különböző korcsoportok és helyi társadalmi rétegek, a „betelepülő” és 
az „őslakos” kövesdiek közötti párbeszéd beindítása. A helyi identitás, összetartozás érzésének 
erősítésére remek lehetőség minden olyan interakción alapuló programelem, amely a 
hagyományőrzés, az önkéntesség, az aktív részvétel, a civil törekvések felkarolása és a minőségi 
szórakozás szándékával valósul meg. 

Kelta tábor  

2020. szeptember 19-20. naponta 10:00-19:00 
Helyszín: Lurkó-liget 

A község legnagyobb játszótere, a Lurkó-liget adott otthont a területén felállított kelta falunak. Boii 
kelta vaskori eszköz és képtárlat, gasztronómia, kézművesség, testfestés, életmód- ill. harcászati 
eszközök és bemutatók hívogatták a kicsiket és nagyokat, (de legfőképp az iskolás korosztályt) akik a 
két nap alatt szép számmal fel is keresték ezt a különös és izgalmas világot. A sok látnivaló mellett Dr. 
Mrenka Attila régész előadásaiban beszámolt a környékünkön feltárt legfrissebb bronzkori régészeti 
leletekről, és azok jelentőségéről. 

A Pannon Kelta Felföldi Játékok során mindenki próbára tehette ügyeségét és bátorságát, majd az első 
nap estéjén - egy „kelta baráti eszem-iszom” - keretében autentikus ételek és muzsika mellett látták 
vendégül a kelta falu lakói a különleges ételekre, és tartalmas beszélgetésre vágyó helyieket. 

Másnap vaskori vásárral, kézművesekkel, gasztro-bazárral folytatódott a bemutatók sora a kelta 
faluban, s előkerültek ismét a korhű fegyverek és eszközök is. A kelta ügyességi játékok (pl. kötélhúzás, 
rönkhajítás, vártámadás) gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt vidám versengést jelentettek ezen a 
napon is. A program zárásaként közös tűzgyújtásra és naplementevárásra került sor. 

 

A kecskeduda életútja – dallamok és hangszersimogató 

2020. szeptember 19. 11:00-11:30 
2020. szeptember 20. 16:00-16:30 
Helyszín: Széchenyi grófi magtár 

Juhász Balázs fiatal dudás, falunk szülötte, aki a környéken szinte egyedüliként szólaltatja meg a 
kecskedudát és a középkori dudát. Az idei KÖN során két alkalommal is tartott foglalkozást az 
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érdeklődők számára, melynek során mesélt a hangszer történetéről, híres dudásokról, majd a magyar 
népdalkincs gyöngyszemeiből csendültek fel ismerős dallamok. A bátrabbak kézbe vehették, s 
megpróbálhatták megszólaltatni is a hangszert - amely csak látszatra tűnt könnyű feladatnak! A többé-
kevésbé sikeres próbálkozások után dudaszó melletti közös népdalénekléstől volt hangos a Széchenyi 
grófi magtár kertje. 

 

Csemete Bábszínház előadásai: A medvebocs, aki madár akart lenni; Okoska botocska 

2020. szeptember 19. 14:00 
2020. szeptember 20. 9:30 
Helyszín: Piactéri rendezvénysátor 

Elsőssorban az óvodásokat vártuk a két bábszínházi előadásra a piaci sátor alá, de végül a bölcsődések 
és az iskolás gyerekek, sőt a szülők is kiválóan szórakoztak a Csemete Bábszínház tanulságos meséin. 
Az előadások legnagyobb erénye az interaktivitásuk volt, melynek minden előnyét megélték előadók 
és közönségük egyaránt: az átélt személyes élményt fokozta, hogy a gyerekek és szülők aktív részesei 
lehettek az előadásnak, s így még mélyebben rögződhetett a kicsikben a történet mondanivalója, még  
izgalmasabb volt számukra az élmény. Mi sem jelezte ezt jobban, mint a sok kipirult arcú, vidáman 
kiabáló, a jónak drukkoló gyerekek zsivajától hangos piactér. 

 

Kiskalász zenekar HEPEHUPA című koncertje 

2020. szeptember 20. 11:00 
Helyszín: Piactéri nagyszínpad 

A gyermekdalok kedvelői várták leginkább ezt a koncertet, s hogy élőben is meghallgathassák nagy 
kedvenceiket, mint például a „Nem akarok“, a „Hepehupa“, vagy a „Palacsinta“ című dalokat. Nem is 
csalódtak, hisz az élő, nagyszínpadi koncert varázsa magával ragadta mindannyiukat. Válogatást 
hallhatott a közönség az együttes eddig megjelent lemezeinek legnépszerűbb felvételeiből – 
szeptember lévén az ősz hangulatához legjobban illőket kiválasztva. A közös éneklés ezúttal sem 
maradhatott el, sőt még egy kis daltanulás és tánc is belefért. A ráadással több, mint egy órás műsort 
a felnőttek legalább annyira élvezték, mint csemetéik.  

 

Háborús pillanatok a hagyományőrzőkkel - a II. világháború befejezésének 75. évfordulója kapcsán 

2020. szeptember 20. 10:00; 13:00; 15:15 
Helyszínek: Liliom-tó, Vasút sor-Lilom utca, Jókai-Petőfi utca sarok 

Hagyományainkhoz híven ismét Sopronkövesdre látogatott a II. világháborús magyar, német és szovjet 
újrajátszással foglalkozó csapat a Leghűségesebb Városból. A Soproni Történelmi és Hadijátszó Baráti 
Kör ezúttal három rövid hadijátékkal emlékezett a 75 évvel ezelőtt zajlott harci eseményekre. A faluban 
három különböző helyszínen, három időpontban elevenedtek meg a korabeli harci cselekmények. A 
katonák korhű öltözetben, eredeti kézifegyverekkel, hátaslovakkal, ágyúval és lovasszekérrel 
teremtettek valódi világháborús miliőt, a fegyverek ropogása és az ágyú 
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hangja, a lovak patkóinak csattogáa pedig csak fokozták ezt a hangulatot. A népes érdeklődő közönség 
döbbenten, némi félelemmel a szemében követte az életszerűen zajló eseményeket, részvéttel 
tekintett a szeme előtt találatot kapó, vagy épp fogságba eső fiatal katonákra, s drukkolt a szökésben 
lévőnek, vagy épp az őt üldözőnek. A feszült pillanatok után – a jelenet végén – mindenki 
megkönnyebbülten lélegzett fel, amint az „elesett” katonák ismét talpra állva, mosolyogva köszönték 
meg az elismerő tapsokat. 
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Bútorfestés gyerekeknek, felnőtteknek 

2020. szeptember 19-20. naponta 9:00-19:00 
Helyszín: Tájház, pajta 

Kreatív festőműhelyünkkel azokat az érdeklődőket vártuk, akik számára a kikapcsolódás alkotó 
tevékenységet jelent. Némethné Tiba Andrea egyedi dísztárgykészítő, a dekorációs festés, bútorfestés-
felújítás ismert művelője térségünkben, lelkesedésével, hozzáértésével, ötleteivel vitte sikerre ezt az 
új programunkat. Az önkormányzat által a korábbiakban összegyűjtött régi kisbútorokat, képeket, 
virágládákat festhették, újíthatták fel az alkotó kedvű gyerekek és fiatalok. A szépen sikerült, néprajzi 
motívumokkal díszitett alkotások, terveink szerint, a nemsokára megépülő látogatóközpont 
helyiségeiben kapnak helyet. Rövidesen folytatjuk a kreatív festőműhely foglalkozásait, hisz sok 
felújításra váró régi bútorunk van még, melyeknek újra gondolt külsöjükkel bőven lesz helyük az új 
látogatóközpontban. 

 

Tóth Viktória gyerekfoglalkozás 

2020. szeptember 20. 16:00-18:00 
Helyszín: Bölcsőde 

Bölcsődés korosztály számára szervezett játékos, kerekítő foglalkozás a legkisebbek számára. 


