
 

 

 

 

Agghegyalja Agghegyalja Agghegyalja    MOZAIK
MOZAIK
MOZAIK   

Gyönyörű ez a korai tavasz! A szélcsendes reggeleken 
és estéken már madárdaltól hangos minden. 

Reméljük nem lesz böjtje! Vajon a népi megfigyeléseket, tanácso-
kat most hogy alkalmazza az ember? Mikor ültessünk, vessünk 
el valamit? A névnapot figyeljük a naptárban, vagy higgyünk 
inkább a szemünknek, hogy minden előbbre tart? Fogós kérdé-
sek annak, aki kertészkedik, földet művel. A korai tavasz 
(a tél csak megviccelt bennünket…) az önkormányzat tervezett 
munkáit is felpörgette, előbbre hozta. Olyan dolgokkal tudtunk 
már foglalkozni, amivel tavaly március közepén még nem. 
Emlékeznek? Hófúvások az autópályán, hóvihar a Petőfi szobor 
koszorúzásakor? Ezzel szemben a tavaszi télben már az alkotótá-
borban készült szobrok talapzatait betonoztuk, a Fülesi úton 
padkafaragást végeztettünk  
teljes hosszban, 

 
 
 
 
 

el tudtuk bontani a meg nem váltott 
síremlékeket, és már helyére is kerül-
hetett a felújított Hulcz János kép a 
falu Sopron felőli végén.  

Nekiláttak a parképítők a 
Hősök tere felújításának is, 

ahonnan használt térkövet 
biztosítottunk a focistáknak, 
amiből már el is készült a 
bejáró a pálya és az öltöző között. Az ingatlan piacon is 
megmozdult valami, de nagyon. Számomra is hihetetlen, de a 
két hónap alatt hat telek talált gazdára a Liliom utca végén. 
Ez a szám a tavaly őszi akciónk kezdetétől összesen kilenc (!) 
telket jelent. A két már megépült házzal együtt a telkeink felét 
(11 db) már sikeresen értékesítettük. Boldog vagyok, mert jól 
szituált kisgyerekes vagy gyerekvállalás előtt álló családok vásá-
roltak. Jelenleg is öt telekre van még érdeklődés. Van olyan, 
ki Debrecenben még a házát árulja, de mindenképp Kövesdhez 
ragaszkodik, mert sok jót hallott rólunk, és egy élhető falu képe 
formálódott ki benne honlapunk alapján. Egy másik honlap is 
beindult ajánlom figyelmükbe! A www.napnyugat.hu honlapot 
ha megnyitják, még büszkébbek lesznek Sopronkövesdre. 

De mintha a jó idő a benti munkáink számát is megnövelte 
volna. Számos pályázatot nyújtottunk be, melyekhez sokszor 
csak pár nap áll rendelkezésre.  

IV. évfolyam, XIX. szám 2014. április Sopronkövesdről Sopronkövesdnek. 

Farsangi vígasságokról és az azt követő böjti 
időszak történetéről is olvashatnak lapjainkon. 
Újabb családtörténetekbe, „műhelymunkákba” pillanthatnak 
bele, valamint tájékoztatjuk Önöket a még előttünk álló tenni-
valókról, feladatokról - Sopronkövesdért! 

 Iváncsicsné Horváth Krisztina  

Kedves Olvasóink! 

Önkormányzati hírek 

Az utóbbi időszak az életemben egy nagyon boldog és meg-
nyugtató felfedezést adott számomra: Én is rászoruló va-
gyok!  Igen, jól írtam.  Ha belegondolunk, nem csak egy 
része az embereknek, hanem mindenki az. Ez a szociális 

rászorultság nem anyagi támogatást igénylő hátrányos helyzet, 
vagy hiányosság, hanem természetes és állandó állapot. Rászoru-
lunk embertársaink figyelmére, szeretetére. Amennyiben ezt tuda-
tosan visszairányítjuk feléjük, bármennyire is furcsa, de önma-
gunkért tettünk a legtöbbet!  Ha előbb akarunk adni, mint kapni, 
akkor már jó úton haladunk… 
Az elvárások nélküli adni tudásról a bölcs és sok mindent átélt, 
idős emberek tudnak a legtöbbet. Fordítsuk feléjük a figyelmünket 
és segítségükkel próbáljuk megtalálni az Élet igazán értékes dolga-
it! Németh Nikoletta, új szerkesztőtársunk már el is indult ezen a 
gazdagnak ígérkező úton, és megosztja Önökkel azt, amit ott ta-
lált. Reméljük, folytatása is lesz! Köztünk maradjon! 

  
 
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves 

Olvasónknak: 

Az Agghegyalja Mozaik 
Szerkesztősége 

http://www.napnyugat.hu
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   20 milliós óvoda felújításra, 20 milliós kátyúzásra és aszfalto-
zásra, 60 milliós kerékpárút építésre adtunk be pályázatot. 
Sajnos a 84-es főúthoz nem nyúlhatunk, de az előző évekhez 
hasonlóan szánunk a mellékutcák javítására (most pályázati 
pénzből), valamint ha nyerünk, ebből idén megújulhatna a 
komplett Petőfi és a teljes Jókai utca aszfaltburkolata is. Elfogad-
tuk a költségvetést is. Ebben további számos fejlesztésre különí-
tettünk el pénzt. A testület immár negyedik éve azt vallja, hogy 
tartalékolt összeg folyamatos gyarapítása mellett, ne sajnáljuk a 
pénzt a falura sem, hiszen itt élünk, érezzük magunkat jól lakó-
helyünkön és ez által a bőrünkben is. Hisszük, hogy ez már 
rövidebb távon is megtérül akár betelepülőkkel is, akik gyarapít-
ják a falu lélekszámát és stabillá teszik intézményeink (családi 
napközi, óvoda, iskola, önkormányzat) helyzetét. A fejlesztések 
jó részére pedig pályázati forrásokat használunk. Nem tudom 

tudják-e, de a  
legtöbb pályázat 
utófinanszírozott. 
Azaz ha nyertünk, 
először meg kell 
c s i ná lnunk  a 
munkát, vagy egy 
részét saját forrás-

ból, és utána 
igényelhetjük 
vissza a befize-
tett pénzünket. 
Ezt kicsi, rossz 
anyagi helyzet-
ben lévő falvak 
szinte képtele-
nek megtenni. Legutóbbi két sikeres pályázatunkról nemrég 
kaptunk oklevelet, melyet itt olvashatnak.    
A jó időt sajnos más is jelzi. Egyes gazdák vetés, permetezés, 
műtrágyázás után a legnagyobb természetességgel hajítják 
nagytételben a csomagoló anyagot a szántójuk közeli fasorba. 
Pedig az a szemét árulkodik és minősít is egyben! Én nem 
tenném. Ahogy nem értem őket, hiszen a földből élnek, úgy 
megkérdezném a favágót is, miért kell a motorolajos kannákat 
az erdőn hagyni, de ugyanígy erdei vadlesek alatt is érdemes 
megnézni az italos dobozok számát! Hangsúlyozom, tisztelet a 
nagy többségnek, aki kivétel. A lelkes szemetelők jóvoltából lesz 
idén is szedni valónk a szemétgyűjtéskor. Gyújtsunk inkább 
fényt! Kértem napokon keresztül az áramszolgáltatótól, aki 
napokig nem tudott magyarázatot adni, a sorozatos hibákért. 
A Kisalföld megkeresése után, mintha minden felgyorsult volna. 
Ha nem itt élnék, azt mondanám, az vicc hogy az ország túlsó 
végére jelentem be a meghibásodást, és amikor jelzem, hogy a 
megoldásuk csak részleges - mert hiányzik egy fázis -, kérik, 
hogy újból jelentsem be a hibát és induljak újra a stratvonalról. 
Hát? Kérem, ha közvilágítási hibát, közterületi problémát, 
játszótéri meghibásodást tapasztalnak, azt jelezzék a hivatal felé,  

hiszen mindenhova, minden napszakban mi sem jutunk el! 
Még egy információ, ehhez a csokorhoz.  
A házalókat is igyekszünk a faluból kitessékelni, de a rend-
őrség álláspontja szerint a hittérítők nem ebbe a csoportba 
tartoznak. Ezt mindenki csak maga tudja eldönteni, kívána-
tosak-e a kapuban csengetve. Sajnos a Vidékfejlesztési 
Minisztérium és az Európai Unió jóvoltából az ingyenesen 
osztható élelmiszeradományok megszűntek, tájékoztattak a 
múltkor telefonos megkeresésemre. Az önkormányzat és 
kilenc civil személy a napokban mondta ki a Sopronkövesd 
Fejlődéséért Egyesület megalakítását. Ha a Cégbíróság 
hónapok múlva rábólint, az egyesület megkezdheti a falu 
érdekében való ténykedését, pályázatokon való indulását.  
Aktív egyesületi tagok jelentkezésére van mód. Egy 
„diplomáciai” sikerünkről is beszámolhatok a beiskolázási 
körzethatárokkal kapcsolatban. Társtelepüléseinkkel sikerült 
megállapodnunk, és ennek értelmében ez év őszétől 
(az eddigi Újkér mellett) Nagylózs felső tagozata és Pinnye 
is a sopronkövesdi beiskolázási körzethez tartozik, azaz a 
papír a valósághoz lett igazítva. 
Téltemető túránk jó hangulatú, és 
látnivalóban gazdag volt. Köszön-
jük Mikó Róbert nagylózsi vállal-
kozónak, hogy biztosította Peresz-
tegig az utaztatást. Köszönjük a 
metsző tanfolyam sok hasznos jó 
tanácsát is Kazinzcy Péternek. Április 26-án kerékpáros 
pihenő, és mobilszínpad avató, biciklitúrával és sok 
sztárvendéggel. Kérem, jelenlétével növelje a közös ünnep 
örömét! Egy köszönetet tartogattam a végére. Írásban is 
köszönöm az elmúlt egy év áldozatos és színvonalas 
munkáját az újság szerkesztőinek és főszerkesztőinek. Egy 
vacsorával igyekeztem jelképesen honorálni lelkesedésüket 
és sok munkájukat.  Ez a kis újság falunk olyan szellemi 
terméke, melyet sokan olvasnak idegenben is, és általa 
alkotnak képet az itt élőkről, ami zömében nagyon pozitív. 
Tudják: Kövesd megér egy próbát!                 

 Fülöp Zoltán 
polgármester  

Az önkormányzat a 2014. évi költségvetés terhére 
az alábbi összegekkel támogatja az egyesületeket: 

Dirty Dance Tánccsoport 50 000 Ft 

Horgász Egyesület 200 000 Ft 

Sopronkövesdi Nyugdíjas Egyesület 600 000 Ft 

Kövirózsa Kulturális Egyesület 1 200 000 Ft 

Római katolikus Egyházközség  kötött támogatása 

fészerfelújításra 

3 000 000 Ft 

Egyéb  tám ogatá sok  750 000 Ft 

Széchenyi körút utcabál 50 000 Ft 

Egyházközség nyári táborozás 40 000 Ft 

Aratónap 50 000 Ft 

Sopronkövesdi Labdarúgó Club 1 200 000 Ft 

Ifjúsági labdarugó csoport létesítésére 700 000 Ft 

Vöröskereszt helyi szervezete 100 000 Ft 

Önkormányzati nonprofit szerv alapításához 500 000 Ft 

Egyéb támogatások (évközben felmerülő) 200 000 Ft 



 A falu jegyzőjének tollából 

 

Település Képviselő-testületi ülések száma Hozott határozatok száma Alkotott rendeletek 

száma 

Ebergőc 10 47 6 

Nagylózs 17 104 10 

Pinnye 13 73 7 

Röjtökmuzsaj 16 82 6 

Sopronkövesd 25 159 9 
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                Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Képviselő-testület üléseiről készített jegyzőkönyvek, valamint az ülésen alkotott 
                rendeletek megtekinthetők az ülést követő 15. naptól községünk honlapján, valamint nyomtatott formában,  
valamennyi előterjesztéssel, csatolt melléklettel könyvtárunkban, továbbá az Önkormányzati Hivatalban is. 

   A Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal működésének első évét zárta. Február első napjaiban az öt község alkotta  
társulás Képviselő-testületei, valamint a hivatal dolgozói értékelték az elmúlt évet, s tervezték a 2014. év feladatait. A Közös  
Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadása 48.666.000.- Ft bevétellel, 48.582.000.- Ft kiadással és 84.000.- Ft-os pénzmarad-
vánnyal került elfogadásra. A 2014. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszege 46.006.000.- Ft. 

   Néhány statisztikai jellegű adat működésünkről: 
2013-ban a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatalnál 2.362 ügyet iktattunk főszámon, amelyekhez még 6.491 további 
alszám kapcsolódott. A kettő összege adja a 2013. évi ügyiratforgalmunkat.  
Településeinken a Képviselő-testületek is aktívak voltak, működésük számszerűsített adatait az alábbi táblázat mutatja be:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   A Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói nevében szeretném elmondani, hogy igyekszünk minden ügyfél,  
hozzánk forduló szervezet számára a szükséges tájékoztatást megadni, problémáját mihamarabb elintézni, megoldani vagy ahhoz 
segítséget nyújtani. A polgármestereket az ügyintézés menetéről, aktuális, fő feladatainkról napi gyakorisággal tájékoztatjuk . 
Az Önkormányzatot érintő, döntést váró ügyeket, pályázatainkat a képviselők is ismerik. Kérésük, bejelentésük esetén segítünk , 
utánanézünk, továbbítjuk a problémát, szükség esetén eljárást kezdeményezünk. Jellemző az őszinte kapcsolat és az egymás  
munkájának segítése. A jövőben is számítunk valamennyi település, a lakosság segítő hozzáállására, véleményére, javaslatára, 
de türelmére is, s minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy feladatainkat határidőre, legjobb tudásunk szerint teljesítsük.   

   Sopronkövesdi Önkormányzat 2014-ben alkotott rendeletei 
Sopronkövesd község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az 1/2014. (II.24.) 
önkormányzati rendeletet alkotta. A költségvetés kiadási és bevételi főösszege Nefelejcs Óvodával és a Sopronkövesdi Közös  
Önkormányzati Hivatal intézményekkel együtt 363.919.000 Ft. 
Sopronkövesd község Önkormányzata Képviselő-testületének, a térítési díjakról szóló 2/2014. (II.24.) önkormányzati rendelete 
alapján 2014. március 1-jétől változtak az étkezésért fizetendő térítési díjak, amelyről az érintetteket tájékoztattuk. 

   2014. évi választások, új szabályok 
Az idei évben országgyűlési, európai parlamenti, valamint önkormányzati választásokra is sor kerül. Az elektronikus világ hoz ta 
lehetőségek a tájékoztatásban és a választások előkészítő munkáiban, valamint az szavazás eredményének megállapításában is 
nagy szerepet játszanak. 
Változott a mozgóurna igénylésének szabálya, a lakóhelytől eltérő helyen történő szavazásra az átjelentkezés, külképviseleti szava-
zás iránti kérelem benyújtása. Az Országos Választási Iroda által üzemeltetett www.valasztas.hu honlapon sok információ, forma-
nyomtatvány áll a lakosság rendelkezésére, tájékoztatására. Akinek nincs elektronikus hozzáférése, vagy nem használja, természe-
tesen az Önkormányzati Hivatalban továbbra is állunk rendelkezésükre, segítséget nyújtunk a nyomtatványok kitöltésében,  
továbbításában. 

   Sopronkövesd község közigazgatási területe egy szavazókörhöz tartozik. A szavazás napján a Községháza nagytermében 
(Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.) várjuk a választópolgárokat. A szavazatok leadása előtt a Helyi Választási Bizottságnak köteles-
sége a választópolgár személyazonosító okmányai érvényességének ellenőrzése. Így kérünk mindenkit, hogy személyazonosító 
igazolványát és lakcímkártyáját a szavazásra magával hozni szíveskedjék. 
A 2010-ben választott Helyi Választási Bizottság megbízatása ez év őszéig, pontosan a 2014. évi helyhatósági választás kiírását 
követően megválasztott, új Választási Bizottságnak az alakuló üléséig tart. A 2014. tavaszi választások alkalmával működő  
Sopronkövesdi Helyi Választási Bizottság névsora: Radics Ferencné (elnök), Komjáti Lajosné (tag), Lendvay Józsefné (tag), 
Mentes Ernő (tag), Tóth Piroska (tag), Németh Ildikó (póttag), Vizmati Gyuláné (póttag). 

                        Fücsökné Torma Lívia, jegyző 

http://www.valasztas.hu


   
 

 

 
                                                                                

Soproni kirándulásaink alkalmával egy órát töltöttünk 
sószobában (ahol elmúlt a gyerekek köhögése, orrfolyása), 
majd ezután a soproni tűzoltó laktanyában vendégeskedtünk. 
A tűzoltóparancsnok segítségével megismerkedhettünk az igazi 
szuperhősök életével, munkájával. A Játéksziget izgalmas 
mászókáin, csúszdáin is eltöltöttünk egy vidám, mozgalmas 
délelőttöt. A felnőtteknek is szerveztünk programokat: Bujtás 
József mentőtiszttel az újraélesztést gyakorolhattuk, míg 
Tóth Tünde kineziológus a lelki problémáink egészségünkre 
gyakorolt hatásairól beszélt. Az egy hetes program költségeit a 

pályázati pénzből finanszíroztuk, és úgy gazdálkod-
tunk, hogy 50. 000 Ft-ot megtakarítottunk mozgás-
fejlesztő játékok vásárlására, melyet saját költségve-
tésből még 50.000 Ft-tal kiegészítettünk, hogy a 
szegényes tornaeszközeinket is gazdagíthassuk.  

Február utolsó napján tartottuk  farsangi bálunkat. 
Ötletesebbnél ötletesebb jelmezekbe öltöztek a 
gyerekek. Volt köztük robot, süni, pókember, 
nindzsa, és persze sok-sok szebbnél szebb tündér-
lány. A délelőtt során még számos mulatságos 
versenyjáték, seprűtánc, bolondozás következett, 

majd ez alkalomra tanult verseinkkel, farsangi dalainkkal emel-
tük a jó hangulatot. Ebéd után nem maradhatott el a farsangi 
fánk sem  (ezt, és még sok-sok finomságot kaptunk a szülők-
től), köszönet érte.  
Március 15-ei ünnepünket az iskolások műsorát követően a 
Petőfi szobornál tartottuk. Köszönjük a lehetőséget a közös 
megemlékezésre. Az óvodások ünnepi műsorát Móni óvó néni 
állította össze.                                                     Óvó nénik 
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 Óvodai élet 

Óvodánk 150 000 Ft-ot nyert a Generali Biztosító Zrt. által 
meghirdetett egészséggel kapcsolatos pályázaton. Az óvó nénik 
egy olyan egyhetes programot állítottak össze, amely érdekes és 
hasznos tevékenységeket kínált gyerekeknek, felnőtteknek 
egyaránt az egészséges életmóddal, az egészség megőrzésével 
kapcsolatban. Ezen ötlet hasznos támogatója és aktív segítője 
volt Virágh Imréné Kati védőnő, aki nagyon élethűen mutatta 
be egy újszülött baba 
gondozását, ápolását, 
fürdetését, melyet a 
gyerekek teljes átélés-
sel figyeltek, majd 
altatódalokat énekelve 
ringatták a kisbabát. 
Egy másik délelőttön 
a fogmosás helyes 
technikáját gyakorol-
hattuk szintén az ő 
segítségével. A gyerekek kezükbe vehették az igazi fogorvosi 
eszközöket (amelyeket Nagy Erikától kaptunk kölcsön), majd 
a fogorvos szerepébe bújva eljátszhatták, hogy mi történik a 
rendelőben.  Bőségesen fogyasztottunk gyümölcsöt, zöldséget, 
banánturmixot; ebéd mellé salátákat, almakompótot, az esti elő-
adásokra reform ételeket, sütiket is készítettünk. Ölbei Kinga 
segítségével megismerkedhettünk a kézi szappankészítés folya-
matával a Réka Szappanműhelyben.  

                            Februártól 5 főre emelkedett a napközisek 
                            létszáma. 2 kislány: Fanni és Sára, valamint 
3 kisfiú: Ákos, Bende, Lacika jár a csoportba. Február első hete 
még a beszoktatás jegyében telt, aztán szépen lassan megszok-
ták a kicsik a „napközis életet”.  Mára azt mondhatom, hogy 
mindenki jól érzi magát, egyre zökkenőmentesebben telnek a 
napok. Február a farsang jegyében telt. 
Tanultunk farsangi énekeket, készültek 
a picik a Baba-mama klubbal egybekö-
tött farsangi bálra. Sajnos a sok megbe-
tegedés miatt, el kellett halasztani. 
Március 13-án csütörtök délelőtt tartot-
tuk meg a bált. Nagyon várta már min-
denki, aranyos jelmezekbe bújtak a 
gyerekek, még a legkisebbek is! A nap-
közisek közül Fanni hercegnőnek, Sára 
sütőtöknek, Ákos tigrisnek öltözött. 
Volt még kis szakácsunk, katicánk is. A délelőtt jó hangulatban 
telt, a kis mulatozás a játszótéren ért véget. Köszönöm Kati 
védőnőnek a szervezést, a napközis gyermekek szüleinek, vala-
mint a Baba-mama klubra érkezőknek a sütiket és a rágcsálni-
valót,  finom volt minden. Reméljük a legközelebbi összejövete- 

lünk is ilyen jó hangulatú lesz, és sokan eljönnek 
majd. Szeretettel várunk mindenkit. 
Másnap, március 14-én délelőtt ellátogattunk 
a Petőfi-szoborhoz, ahol az iskolások és az óvodások műsorát 
tekintettük meg. Az úton énekeltünk és mondókáztunk, vala-
mint vitték a gyerekek a kis zászlóikat.  

A jó idő beköszöntével sokat vagyunk a 
szabadban, sokat sétálunk, kedvenc 
helyünk a patakpart. Az úton mindig 
sok szép virágot ismernek meg a 
gyerekek.  Másik kedvelt tevékenység 
a motorozás, a játszótéren a csúszda, 
valamint a focipályán a szaladgálás, 
labdázás.  
Áprilisban a húsvétra készülünk. Ismer-
kedünk dalokkal, versikékkel, ragasz-
tunk nyuszit, festünk tojásokat.  

Februárban a betegségem ideje alatt Iváncsicsné Horváth Krisz-
tina helyettesített. Nagyon megszeretették a kicsik. Áprilisban, a 
tanulmányaim befejezése miatt 3 hétig nem leszek, akkor Hor-
váth Katalin lesz majd a gyerekekkel. Köszönöm nekik!  

Csigó Adrienn 

Sopronkövesdi Családi Napközi és Baba-mama klub 

 

 

Babafürdetés 



 
 Suli hírek 

               Iskolánkban idén is megrendezésre került a hagyományos télbúcsúztató 
farsangi bál. Március 1-jén, szombaton 15 órakor már lázas készülődés volt, 
mindenki a jelmezeit 
igazgatta. 16 órai 
kezdettel indult a 
jelmezes felvonulás. 
Rengetegen voltak 
kíváncsiak az ötlete-
sebbnél ötletesebb, 
jelmezekre. 

Volt Rubik-kocka, SpongyaBob, Rikkancs, boszorkány, varázsló, királylány, ősem-
ber, vattacukor… 
   A kicsik bemutatkozása után a csoportos műsorok következtek, amiket rengeteg 
munka és felkészülés előzött meg. A 4. osztály egy modern táncot 
adott elő, mellyel fergeteges hangulatot teremtettek. Az ötödikesek a 
Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Intézetet varázsolták a torna-
terembe néhány perc erejéig. Köztünk volt Harry Potter, 
Dumbledore, Hermione, Ron Wilsey, Mc Galagony és a többi ismert 
szereplő. Furmányos varázsigékkel sikeresen átváltoztatták Ádám 
tanár bácsit vad rockerré, Csilla nénit csodaszép varázslóvá, s a végén 
Zoé egy igazi nyulat is elővarázsolt a boszorkánysüvegből. A 6. osz-
tály Horváth Csilla tanár néni közreműködésével az ötvenes éveket idézte, ugyanis 
színes esernyőkkel a 
kezükben az Ének 
az esőben című régi-
régi dalra táncoltak 
egy nagyot. A hete-
dikesek X-Faktor 
paródiáján nagyon 
sokat nevettünk. 
A lányok hajlékony-
sága ismét bebizonyosodott, amikor előadtak egy látványos táncot. Legvégére a 8. 

osztály vidám bemutatkozása 
maradt, akik ezzel meg is 
nyerték az osztályok közötti 
vetélkedést. Énekeltek, mó-
káztak, twisteltek, csárdásoz-
tak. A ’60-as évek Hungária-
dalaira még Laura néni is 
beállt, és bebizonyította profi 
tánctudását. 
 

A jelmezes műsor után a RockMemories együttes műsora következett, melyben 
iskolánk két tanulója, Szőke Krisztián és Németh Ricsi is zenélnek. Magyar Robi, 
alias DJ’Robee iszonyat hangerővel kezdett bele a bulizenékbe. Remek volt a  
hangulat. A Szülői Munkaközösség lelkes tagjai profi büfét „üzemeltettek”; minden 
volt, mi szem-szájnak ingere. Senki nem maradt éhes vagy szomjas. 18 órakor 
kezdődött a tombola, ahol a főnyeremény a Sopronkövesd Község Önkormányzata 
által felajánlott meseszép festmény volt, mely az első Sopronkövesdi Alkotótábor 
alatt készült a Lajos-majorban.  

2014. július 6. és 12. között kerül 
megrendezésre Sopronkövesden, 
Sopronkövesd, Nagycenk, Iklanberény, 
Lócs, Mesterháza egyházközségeinek 
közös szervezésében, Albert atya vezeté-
sével a nyári hittantábor. 

A tábor kezdő napján, július 6-án este 
Pete-PolgárMáté tartja újmiséjét 
Sopronkövesden, július 9-én pedig 
Nagycenk ad otthont az egyházmegyei 
ifjúsági találkozónak. A cél, hogy a 
táborban részt vevő fiatalok a későbbi-
ekben is közösséget alkotva kapcsolódja-
nak be az egyházközségek életébe. 
Ezt a célt szolgálja a tavalyi táborban 
részt vettek 2014. április 22-én tartandó 
találkozója is, aminek keretében a fiata-
lok a Kőszegi-hegységbe szervezett 
kiránduláson vehetnek részt. 

A táborról és a kirándulásról bővebb 
információ és programok a templom 
hirdetőtábláján olvashatók. A tábor 
szervezői jószándékú segítséget, támoga-
tást szívesen fogadnak. 

Sopronkövesdi 
Római Katolikus Egyházközség 

 

Fődíjként szerepeltek a Gróf Gáborné 
által felajánlott ajándékcsomagok, Rupf 
Tibor és családja könyvutalványokat 
ajánlott fel, a Gyermekekért Alapítvány 
képviseletében Mentes György egy 
hatalmas doboz csokoládéval érkezett. 
Kaptunk remek tombolatárgyakat a 
Rajkai Takarékszövetkezettől, Vizmati 
Gyuláné zöldségboltjából, a Réka 
Szappanműhelyből, Michael Fohlertől, 
Tóth Piroska virágboltjából és Somogyi 
Ferenc vállalkozótól. Ezúton is köszön-
jük, hogy ezzel emelték a tombolasorso-
lás színvonalát és támogatták iskolánkat. 
   A sorsolás izgalmai után az alsó tago-
zatosok 20 óráig bulizhattak, azután már 
csak a felsős diákok és tanárok maradtak 
22 óráig. Robi sok ráadást akart adni, 
talán még most is ott lennénk, ha nem 
kellett volna zárni. Elmondhatjuk, hogy 
igazán jó hangulatú buli volt, köszönet a 
szervezőknek érte. 

Csókáné Maráz Kornélia 

Farsangi bál 5  

Nyári hittantábor 
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Idén március 1-jén, immár negyedik alkalommal rendeztünk 
farsangi mulatságot a Nyugdíjas Klubban. A készülődés már 
napokkal előbb elkezdődött… Magunk sütöttük, főztük a 
húsokat, kalácsot. Többféle süteményt, tortát készítettünk. 
A hozzávalókat saját pénzből és a karácsonyi vásár bevételéből 
fedeztük. Közben ruhákat, parókát, álarcot gyűjtöttünk és 
próbáltunk. Csomagoltuk a tombolatárgyakat, díszítettük 
a helyiséget és az ünnepi asztalokat. A hangulatot megalapozó 
műsor elnökünk, Mentes György köszöntőjével indult. 
Ezt követően Dávid Lajosné népi mesemondó két vidám és 
pajzán tanmeséjét hallgattuk, majd Szalai Eszter gyönyörű 
hangon előadott szerelmes dalát élvezhettük. Végül, Kustorné 
Erzsi és Szalainé Kati páros tánca hívott fel a további fordu-
lókra.  

Az ötletes farsangi jelmezesek sorát „Fodrász Ili” - Bangó 
Margitként – énekes tánccal kezdte… Két arab sejk (Mentes 
Gyuri és Gagyi Endre) pedig válogathatott a „könnyűvérű  
lányok” (Vaszi Erzsébet és Kardos Jenő), továbbá a népvisele-
tes magyarok (Kustorné Erzsi, Gagyi Anikó), és a be nem 
öltözöttek között is!  Választásukat az arab feleség (Mihóczáné 
Margit) zsűrizte. Ezt követően a Kó–Sza Duó zenéjére, közel 
éjfélig tartott a mulatság. Ettünk, ittunk, énekeltünk és sokat 
táncoltunk. Mellékelt képeink bizonyítják ezt a nagyon jó 
hangulatot. 

                    Biczó  Szabolcsné 
                       Fotók: Gagyi Endre 

 

Tavaszi lendülettel folynak a műhelymunkák egyesüle-
tünk csoportjaiban. Hímzőink még mélyebbre öltötték magu-
kat a rábaközi motívumvilágban, hogy – elmondásuk szerint - 
jókedvre derüljenek az 
emberek, miközben 
megszemlélik csokorba 
és fűzérekbe dúsan 
kötött virághímzéseiket. 
Terveik között egy kiállí-
tás is szerepel, melynek 
a „Madarak” címet 
szánják. Ennek keretén 
belül az összes birtokukban lévő madárkát (persze vásznon) 
bemutatnák az érdeklődőknek.  Sajnos a tagok közül többen is 
hiányoznak és hosszú ideje annak, hogy nem tudnak részt 
vállalni a munkákból, no meg a kellemes együttlétekből. Az 
asszonyok ez úton is üzenik, hogy szeretettel várják Őket visz-
sza a két lelkes új taggal együtt! 
A népdalkör is aktívan tölti a próbákat, készülnek az idei fel-
kérésekre, programokra.  Idén békési párosító és Galga menti 
szerelmes dalokat tanultak. Emellett az összes citerás növen-
dékkel együtt somogyi dallamokkal készülnek.   

Legutóbbi munkájuk egy hangszerkíséret nélküli, 
gyimesi összeállítás, mellyel a Hősök-napi megemlékezésen 
szerepelnek majd.  Elmondásuk szerint a legizgalmasabb 
feladat a báli felkészülés, de készülnek más felkérésekre is. 
Tánccsoportunk  tagjai párhuzamosan, eltérő időpontokban 
próbálnak hétfőnként.  A hölgyek Szalay Katalin vezetésével 
szlavóniai karikázót tanulnak, a férfiak pedig Hámori Balázs 
(Néptánckör Kulturális Egyesület, Sárvár) irányításával széki 
ritka és sűrű legényes elsajátításán munkálkodnak.  A sárvári 
táncosok műsorát olvasóink is megnézhetik a május 17-én 
rendezendő, hagyományőrző  bálunkon a „ Czenki Hársfa” 
ifjú lábkapkodói mellett! Izgalommal várjuk a mobilszínpad 
betáncolását is április 26-án, és nagyon boldogok vagyunk, 
hogy ez a rég várt eszköz megkönnyíti a kulturális programok 
színvonalas lebonyolítását, és a nézőknek is kényelmesebb 
„rálátást” biztosít az eseményekre! Május 1-jén Petőházán 
lépünk fel a helyi majális műsorának szereplői között, s ha 
az égiek és szervezőink is úgy akarják, az idén talán még 
Bajorországban is táncolhatunk… 
Művészeti vezetőink és egyesületünk minden tagja nevében 
köszönöm figyelmüket, várjuk Önöket programjainkra 
      Üdvözlettel:                      Iváncsicsné Horváth Krisztina 

Tavasz a  Kövirózsában  

Farsangi bál  

A Sopronkövesdi Nyugdíjasok Egyesületének rovata 
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A Sopronkövesdi Római Katolikus Egyház-
község már 2013-ban elhatározta a plébánia telkén álló, egykori 
gazdasági épület közösségi célú felújítását, toldását. Az építési 
tervek elkészítését Sopronkövesd község önkormányzata 
600 ezer forinttal támogatta. A tervek szerint az épületben a 
falak kibontásával egy közel 100 négyzetméteres közösségi tér 
alakítható ki, mely által az épület alkalmas rendezvények, kiállí-
tások, ifjúsági programok megtartására. A 2013-ban beadott 
pályázataink sajnos nem nyertek, így saját erőből, az anyagi 
lehetőségek mentén indult meg a 
munka. 2014-ben Sopronkövesd 
Község Önkormányzata 3 millió 
forinttal támogatja az építkezés 
megkezdését, megfogalmazva azt az 
igényt, hogy az épület toldásaként 
épüljön fel egy vizesblokk, amely a 
játszótér és biciklis pihenő látogató-
inak jelent tavasztól őszig tisztálko-
dási lehetőséget. Terveink szerint 
az idei évben a falak szigetelése, 
a külső és belső vakolat leverése, 
aljzat szigetelése és betonozása, valamint a nyílászárók cseréje 
történik meg. Az idei első közös munkás napon, február 15-én  

Egyházi élet
 

sok segítő kéz bontotta a falat, verte a vakolatot, hordta a 
törmeléket, köszönet érte! A további alkalmakkal is, ha idejük 
engedi, számítunk a falu lakóinak önzetlen segítségére! Ezen 
alkalmakat külön hirdetni fogjuk. Ne feledjük Albert atya 
mondását: papok jönnek-mennek, de amit a helyiek építenek, 
az helyben marad! 
És hogy mi célból újítjuk fel az 1830-as években épült, és 
régóta használaton kívül álló épületet? Albert atya ötletének 
köszönhetően immár második alkalommal kerül megrendezés-

re a nyári ministránstábor, negyedéven-
te pedig a táborban részt vett fiatalok 
találkozója. A cél tehát ugyanaz, amely 
az önkormányzatot a Lurkó-liget 
és kerékpáros pihenő kialakításában 
vezette: élettel tölteni meg ez eddig 
használaton kívüli területeket, új beru-
házásokkal élő - ha tetszik: gyerekzsi-
vajtól hangos - falu központ kialakítása. 
A felújítandó közösségi ház kiváló hely-
színül szolgálhat nemcsak a nyári tábo-
rok, hanem bármely civil szervezet, 

önkormányzat, KÖN programjaihoz is.  
dr. Barkó Péter 

 

Az egyházközség 2014. évi tervei 

„És mikor negyven nap és negyven éjjel…” Mt. 4,2 

   A VII. századtól kezdett általánossá válni, II. Orbán pápa 
iktatta törvénybe, és egyik fő jellemzője a húsételektől való 
tartózkodás. Alább néhány böjti szokásnak, érdekességnek 
jártunk utána. 
A 20. század elejéig még élt faluhelyen a hét étkezési rendjében 
a böjtös időszakok következetessége. Az ún. kántorböjt, 
melynek 1095-ös beiktatása szintén II. Orbán pápához köthető, 
Jézus Krisztus szenvedésére való emlékezésként a hét három 
napján, szerdán, pénteken és szombaton tartott húsmentes étke-
zést jelenti. A kántorböjt eredetileg csak az évkör három hetére 
terjedt ki, majd a nép körében szépen lassan az év minden heté-
re általánossá vált. Ez a böjt tehát az alapja a sok helyütt még 
mindig élő, húsos és tésztás, vagy leveses napok rendjének. 
A nagyböjt párja, a ma már kevéssé közismert kisböjt az advent, 
a karácsonyra való előkészület időszaka, a nagyböjthöz hasonló 
étkezésbeli szabályokkal. A ma jelentősebb terjedelmű, húsvét 
előtti negyven nap szokása fokozatosan alakult ki a korai 
keresztény közösségekben. A 7. századtól már a hamvazószer-
dával kezdődik. Az őskeresztények vezeklésként a fejükre 
hamut szórtak, innen a nap neve; a lányok kormos vízzel való 
meglocsolásának tréfás szokása a magyar nyelvterületen is fellel-
hető.  
Az étkezés megváltozására utal a farsang végi mulatságokon  

jelképesen összecsapó sovány Cibere vajda és Konc király, 
párbajukból az előbbi kerül ki győztesen. Neve szintén nem 
véletlen: a zsír nélkül készült böjti cibereleves forró vízzel 
leöntött korpa, melyet kovásszal savanyítottak meg. A táncmu-
latságokra és vendégeskedésre vonatkozó tilalmak mellett a 
nagyböjt a ruházatra is kiterjedhetett: a női viselet a bordótól 
kezdve a sötétkéken át jutott el az utolsó hét feketéjéig. Ismert 
a böjti hetek népi elnevezése is. Az első három, ún. guzsalyhé-
ten a lányok, asszonyok a szövéshez szükséges szálakat még 
megfonhatták. Az ötödik hét vége a feketevasárnap, a temp-
lomban letakart Krisztus testére utalva. A szigorú böjti napok-
ra még a fésülködés tilalma is vonatkozott. 

A tavaszi, nagyböjti vasárnapok 
azonban némi szórakozásra 
is alkalmat adtak: a fiatalok 
ekkor megengedett labdajátékot 
(pl. mancsozás - lásd a képen) 
játszottak, vagy a lányok körtán-
cot jártak.  
A nagyböjt olyan különleges 
időszak, amely a vallási szokások 
mellett archaikus, a paraszti hét-
köznapokra nem jellemző nép-
szokásokat, ételeket is megőrzött.  

Raffai Péter 

Forrás: Magyar Néprajzi Lexikon vonatkozó szócikkei, Magyar 
Néprajz VII. kötet: Népszokás, néphit, népi vallásosság  

Beszédes örökségünk 
N a g y b ö j t  
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Az idősebb sopronkövesdieknek bizonyára ismerősen 
hangzik az Ótocska (Otócska)- és a Brázay-család neve.  
Előbbiek fél évszázadon keresztül uradalmi bérlők, nagybér-
lők voltak. A Széchényi-birtok egy részét Ótocska Ignác 
vette bérbe 1863-ban, s a gazdaságot jó szakértelmével fej-
lesztette tovább. A megkezdett munkát két fia folytatta; 
1878-tól Béla, 1896-tól Géza korszerűsítette a körülbelül 
1800 holdas birtokot. Béla kedvezően hasznosította a nehe-
zen művelhető területeket, a talaj kihasználását akácfa és tök 

egyidejű termesztésével valósította meg. Mint a Sopron vár-
megyei gazdasági egyesület elnöke, Kövesden tartott nehéz 
minőségű perseron és muraközi keverékből álló lótenyészetet, 
ezzel hozzájárult „állattenyésztésünk fellendüléséhez és állan-
dóan magas fokon való megtartásához”. Gazdasági tevékeny-
ségéért 1896-ban Ferenc József-rendet kapott. Alapító tagja 
volt az 1895-ben megalakult I. Soproni  Serfőzde és Maláta-
gyár RT-nek.  Testvérét, Gézát is elismerően emlegették, 
hiszen nagylelkűen támogatta a rászorulókat: munkaalkalmat 
és tisztességes bért juttatott a lakosoknak, az 1907. június 18-i 
tűzvész után segítette a parasztságot, és a lakásviszonyok 
javításához is hozzájárult. Az 1901/02. tanévben a „szegény 
iskolás gyermekek számára 49 drb. különféle tankönyvet 
vett”. A helyi „Hangya” Fogyasztási Szövetkezetet pedig sok 
ingyenfuvarral támogatta. 
Noha nem ők voltak a templom kegyurai, több alkalommal 
tettek nagylelkű adományt az egyházközség részére. Az 1902-
ben készült keresztkút (keresztelőkút) Ótocska Géza 
uradalmi bérlő ajándéka, és Szent Antal templomi szobrát is 
ő adományozta egy évvel korábban. Béla pedig az 1887-ben  
 

épített orgona költségeihez járult hozzá 100 forinttal. 
A Franciska-majorban 1881 májusában Ótocska Béla olyan 
fakeresztet állíttatott, amelyen a Megváltó vasból készült 
ábrázolása függött. Ennek helyére 1895-ben készíttetett új 
feszületet. Géza pedig 1902-ben a Lajos-majorban és a Péter-
majorban emeltetett egy-egy feszületet. Utóbbi a község egyik 
legszebb köztéri szobra - köszönhetően többek között az őt 
gondozó családnak. 
A család síremléke a helyi temetőben felújításra szorul. 
Id. Ótocska Ignácné(† 1866) és ifj. Ótocska Ignácné († 1876) 
sírját páros obeliszk jelöli a temető főútja mellett. 
Kovácsoltvas kerítésének két oldala ma hiányzik. A talapzat 
alsó részének felirata szerint 1876 októberében állították. 
Fő feliratuk: „Rimanóczy Rozália / férjezett / id. Ótocska 
Ignáczné / a feledhetlen anya / áldott emléked / 1866”, 
„Wendl Jozsefa / férjezett / ifj. Ótocska Ignáczné / a 
feledhetlen Hittárs / áldott emléked / 1876”. Ifj. Ótocska 
Ignác († 1893) később az alsólendvai uradalmat bérelte, sírja 
a Vas megyei Nemesbődön található. Ótocska Jenő főhad-
nagy 1915-ben halt hősi halált. Neve szerepel a 
sopronkövesdi háborús emlékművön. 
A pellérdi Brázayak az Ótocska-családdal álltak közeli 
rokonságban. Ifj. Brázay Kálmán és Otócska Lenke (Leontin), 
Géza leánya házasságából született legifjabb Brázay Kálmán, 
aki életét áldozta a világháborúban. Az ő nevét is 
megörökítették a hősi emlékművön. A család hírnevét 
legidősebb Brázay Kálmán kereskedő alapozta meg a Brázay-
féle sósborszesz kifejlesztésével.  
Az 1920-as évektől  - úgy tűnik - sem az Ótocska, sem a 
Brázay-család nem játszott szerepet Sopronkövesd történeté-
ben.  
Forrás: Adatok az Otócska-család történetéhez. Kézirat  

    Kelemen Dávid 

MÚLTIDÉZŐ 

Sopronkövesdi Katasz trófavéde lmi Őrs  

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a mentő tűzvédelem hatékonyságnak növelése érdekében folytatja 
a tűzoltó erők és eszközök diszlokációját. Az őrsprogram keretében a Csornai Katasztrófavédelmi Őrs 2012. április 1-jén, a 
Pannonhalmi Katasztrófavédelmi Őrs 2012. augusztus 10-én, a Lébényi Katasztrófavédelmi Őrs 2013 októberében került átadásra. 
A program folytatásaként, egyben utolsó elemeként az igazgatóság 2014-ben tervezi a Soproni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
Sopronkövesdi Katasztrófavédelmi Őrsének átadását. A soproni tűzoltóság működési területén található fehér folt felszámolására 
kialakítandó őrs előre tervezetten 11 település védelmét látja el 171 km2-es területen. Az őrs a területen élő kb. 9200 fő lakos részé-
re nyújt nagyobb védelmet azáltal, hogy a tűzoltó egységek rövidebb időn belül érkeznek ki a kárhelyre. Az őrsre kihelyezett  
létszám és technikai felszerelés meghatározásánál az elmúlt 3-5 év beavatkozásainak elemzését vesszük figyelembe. A település 
elhelyezkedése révén az őrs beavatkozó egysége a 84-es főút jelentős részén a jelenleginél rövidebb idő alatt lesz képes segítséget 
nyújtani. Az őrsprogram zöldmezős beruházásként felépítendő utolsó elemének átadásával a megye mentő tűzvédelmi helyzete 
jelentősen javul.                                                                         Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
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Kövesdi Kulinária  

 Mozgásban a falu 

   Az idei „Téltemető túra” március 8-ára, azaz nőnapra esett. 
Az önkormányzat előtt várakozott a busz, amely 37 fős csopor-
tunkat szállította a peresztegi hidroglóbuszhoz, a gyalogtúra 
hivatalosan kiinduló pontjához. Itt várt bennünket Sellei Tamás, Pereszteg polgár-
mestere, majd elkísért az első megállóig, a település külső területén lévő 
„Kálváriához”, egy szépen felújított szoborcsoporthoz. Itt röviden ismertette 
a szoborcsoport történetét, valamint településükről szólt pár szót, említve a látvá-
nyosságokat is. A kis történelmi kitekintés után elbúcsúztunk, és folytattuk utun-
kat a Csörgető-patak irányába, a motocross pályához. Itt megcsodálhattuk a mes-
termunkával elkészült alagutat, amin keresztül is mentünk, igaz kerülgetve a 
sárkupacokat, amik a motorok keréknyomán keletkeztek. Kiérve a 84-es főútra, 
rendőri biztosítással átkeltünk a főúton és a „Gesztenyés allé” fele haladtunk. 
A korán jött tavasz kegyes volt hozzánk, remek volt az idő és még a korán nyíló 
hóvirág-foltokat is láthattuk. A lelkes kis csapat élvezte a túrát, meg-megálltunk 
körülnézni, falatozni, egy pohár forralt bort inni, és nem utolsó sorban megkö-
szönteni a hölgyeket nőnapon. A legkisebb túrázóink is jól bírták az egyáltalán 
nem megerőltető tempót. Kis kerülővel eljutottunk a Cifra-hídhoz, majd bevárva 
mindenkit tovább haladtunk a szőlők irányába, fel a kápolnához. Lezárva a túrát, 
megtekintettük még a „téltemetőt”. Mivel korán virágzott e gyönyörű kis sárga 
virág nem tündökölt teljes pompájában, de így is szép látvány tárult elénk.  
   Sajnos a szeles időjárás miatt elmaradt a szalonnasütés, de pótoljuk legközelebb.  
Mindenkinek - köztük vendégeinknek is - köszönjük a túrán való részvételt, és 
külön köszönöm a családias, hangulatot. Szép tavaszt kívánok mindenkinek! 

Kottrik Zoltán 

  
 

Bár telünk „tavaszias” volt, mégis jól esnek a valódi tavasz napsu-
garai. Nem lehet megunni azt a bizsergetően jó érzést, 
mely ilyenkor átjárja testünket, lelkünket, s a földet, a fákat meg-
újuló, éltető erővel tölti fel. Lendületes, örömökkel teli időszakot 
kívánok kedves Olvasóimnak!  

Tárkonyos raguleves hozzávalói és elkészítése: 

40 dkg pulyka-, vagy csirkemell 
1 fej vöröshagyma 
20 dkg vegyes zöldség 
10 dkg zöldborsó 
10 dkg gomba 
2 dl tejszín 
1 evőkanál liszt 
1 citrom leve 
az ízesítéshez tárkony és 1 dkg vegeta 

A húst kockára vágjuk, és az apróra vágott, olajon megdinsztelt 
hagymára rakjuk. Ezután a kockázott zöldségek és a borsó kerül 
az edénybe.  Pároljuk, vegetával ízesítjük, majd felengedjük 2 liter 
vízzel.  Tejszínes habarással besűrítjük.  Apróra vágott petrezsely-
met és frissen vágott, vagy szárított tárkonyt adunk hozzá. Végül 
a citrom levével savanyítjuk meg. 

Vörösboros szarvassült erdei gyümölcsös barnamártással: 
Szükséges hozzá: 
1 kg szarvascomb (lehet marha vagy sertés is) 
2 db sárgarépa 
1 fej vöröshagyma 
ételízesítő 
babérlevél 
bors 
cukor 
1 kanál paradicsompüré 
3 dl vörösbor 
füstölt szalonnabőr 
40 dkg erdei gyümölcs (mirelit) 

Elkészítése: A húst megfelelő lábasban, néhány kanál olajon 
pirosra átsütjük. Hozzáadjuk a feldarabolt zöldségeket, a fűszere-
ket. Tovább pirítjuk, majd felengedjük a vörösborral.  Lassú 
tűzön, fedő alatt puhára pároljuk. Időnként megfordítjuk, ha 
elfőtt a lé, pótoljuk. A megpuhult húst kivesszük az edényből és 
az alaphoz hozzáadunk 1 kanál lisztet, 1 kanál mézet, felengedjük 
0,5 liter vízzel. Botmixerrel bársonyos mártást keverünk, majd 
beforraljuk az erdei gyümölcsökkel. A húst felszelve, burgonya 
krokettel, vagy rizzsel tálaljuk. Jó étvágyat kívánok hozzá!  

Balics József 
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Téltemető túra  

Pezsdí tő tavasz ide jén  
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 A kapor segíti más növények csírázását. Hagyjuk a kaprot sza-
badon szaporodni, ezzel nem csak értékes fűszernövényt neve-
lünk, hanem olyan ragadozó rovarokat is a kertbe csalogatunk, 
amelyek a levéltetveket fogyasztják. 
A fokhagyma szaga ugyancsak a levéltetveket tartja távol, 
valamint csökkenti a szamóca szürkepenészes rothadását is. 
Emellett egér és csigariasztó, akárcsak a vöröshagyma. 
A levendula nemcsak szépen mutat a rózsák között, hanem 
hatóanyagai riasztják a levéltetveket. 
A gilisztaűző varádics erős szagát messze elkerülik a hangyák, 
amik a közhiedelemmel ellentétben nem fogyasztják, hanem 
terjesztik a levéltetveket. A növény neve gilisztaűző nem arra 
utal, hogy a növény elűzi a földigilisztákat, hanem arra, hogy a 
népi gyógyászatban bélférgesség elleni kezelések során alkal-
mazták.  
A cickafark a talajban található foszfort, kalciumot, szilíciumot 
más növények számára könnyen felvehetővé teszi, ezen kívül 
mutatós virágaival hasznos rovarok tömkelegét vonzza a 
virágoskertbe, elősegítve a beporzást. 
A metélőzeller a káposztapalántákat védi a földibolháktól, 
később pedig a hernyókártétel ellen nyújt védelmet. 
A sarkantyúkát vessük a rózsatövek közé, a zöldségfélék közül 
az uborka, a borsó és a paradicsom alá, továbbá a fák töve köré 
az ún. tányérba, a szamóca-és a málnatövek közé. Riasztja a 
levéltetveket, a vértetveket, a hernyókat, a csigákat, a hangyákat 
és az egereket. Ahol pedig sarkantyúka van, ott hamarosan ki-
pusztul a tarack!! 
 
              Kazinczy Péter 
 

 A növények, a számunkra fontos beltartalmi értékeken kívül 
sok olyan anyagot is termelnek, amelyek más élőlények számá-
ra pozitív, vagy negatív hatást gyakorolnak.  
A pillangós virágú növények pl.: borsó, bab, gyökerével szim-
biózisban élnek az ún. nitrogéngyűjtő baktériumok. Ezen nö-
vények után nagy mennyiségben marad nitrogén, ami alapja a 
nagy zöldtömegnek, tehát ezek a fajok minden zöldségnövény-
nek jó előveteményei.  
Az egymáshoz illő növények 
csoportba ültetésével olyan 
növényközösségeket hozhatunk 
létre, amelyek segítik, védik, 
támogatják egymást. A kárte- 
vők, kórokozók távoltartásán 
túl odacsalogatják a hasznos, 
beporzó rovarokat. A társítandó növények egymásra gyakorolt 
hatása akkor a legjobb, ha már a kezdetektől fogva együtt fej-
lődnek. Teljes védettséget ne várjunk, azonban ha megakadá-
lyozzuk a kártevők mértéktelen elszaporodását, így az általuk 
okozott kár még elfogadható, akkor nem kényszerülünk vegy-
szeres védekezésre. 
Néhány jól bevált társítás: 
A körömvirágból és a büdöskéből áradó erős illat távol tarja a 
levéltetveket, a fonalférgeket. 
A káposztafélék közé ültetett zsálya távol tartja a kártevőket. 
A sarkantyúka mágnesként vonzza a káposztalevélen falatozó 
hernyókat, a saláta elriasztja a földibolhákat. 
Vessük váltakozó sorokba a sárgarépát és a hagymaféléket. 
Ez a párosítás mindkét fél számára igen kedvező. A hagyma 
elriasztja a répát károsító legyeket, míg a répa távol tartja a 
hagymalegyet és a molyokat. 

  Kövesdi Kertész  

 
 

Sopronkövesd község Önkormányzata 
ismét meghirdeti 

a „Virágosabb Kövesdért” akciót. 

Ennek keretében kérjük, hogy a házuk előtti közterületen 
alakítsanak ki a tavasz folyamán virágágyásokat, ültesse-
nek egynyári virágot!  A nyár közepén a képviselő testület 
falubejárás alkalmával tekinti meg a porták 
elejét. Aki előtt gondozott virágágyást talál, munkáját, 
a költségeit és a fáradtságát vásárlási utalvánnyal honorál-
ja! Köszönjük, hogy falunk szépítésén fáradozik. 

                                   ÖNÖK KÉR(dez)TÉK: 

                   Hogyan társítsuk a konyhakerti növényeket? 

A március 1-jén 

megtartott 

metszési 

bemutató 

és gyakorlat  

képei 

Várjuk további kérdéseiket a 
kovesdihermesz@gmail.com 
címre 2014. április 30-áig! 
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Szokott-e a kotecsi parkerdőbe látogatni? 

Dávid-Mészáros Krisztina: 
Igen, jó időben a családom-
mal gyakran kilátogatunk a 
kápolna melletti parkerdő-
be. Nemrég megnéztük a 

felújított Cifra-hidat is. Szeretünk baran-
golni, biciklizni a környéken. Férjemmel 
rendszeresen szoktunk arra felé futni. 
A Szent László napi mise alkalmával az 
egész család kint volt a kápolnánál, ahol 
egy szép délutánt eltölthettünk a gyönyö-
rű környezetben. 

Frank Márta: 
Gyakran biciklizünk arra-
felé. Nagyon jónak tar-
tom, hogy ezt a pihenő 
részt kialakították. A 

környezet gyönyörű, igényes, tiszta a 
levegő. Túrák, kulturális események 
alkalmával látok itt több embert megfor-
dulni. Sajnálom, hogy csak ennyire van 
kihasználva. Véleményem szerint jobban 
kellene élnie a helybélieknek ezzel a lehe-
tőséggel. 

Horváth Zsolt: 
A parkerdőbe csak 
néhányszor jártam, de a 
környező erdőkbe szívesen 
megfordulok, főként a 

hobbim, azaz a fotózás miatt. Szeretem a 
természetet, az állatokat. Szüleimnek van 
a „hegybe” egy kis háza, ahol szoktunk 
szalonnát sütni, grillezni. A környéken 
szívesen sétáltatok kutyát. A parkerdő 
részt szépen rendben tartják, azonban 
örülnék, ha a középső utat megjavítanák, 
így könnyebben fel lehetne menni. Nagyné Kun Zsuzsanna rovata 

A március 15 -e i megemlékezés pi l lanatai a Petőf i szobornál  

Március 15. 
Egy forradalom emlékére… 

Tavaszi szél vizet áraszt 
virágom, virágom, 

És én már tudom a választ, 
virágom, virágom. 

Majd’ két század telt el azóta, 
virágom, virágom, 

De még most is zeng ez a nóta, 
virágom, virágom. 

Volt egy maroknyi kis csapat 
virágom, virágom, 

A nemzetünk zászlaja alatt, 
virágom, virágom. 

Kimondták az igazságot, 
virágom, virágom, 

Követeltek szabadságot, 
virágom, virágom. 

Bátorságuk példa azóta, 
virágom, virágom, 

ezért csendül fel ez a nóta, 
virágom, virágom. 

Vizet áraszt tavaszi szél, 
virágom, virágom, 

negyvennyolcnak emléke él, 
virágom, virágom.  

 Csókáné Maráz Kornélia 
 



 
Az Agghegyalja Mozaik PLUSZ az támogatásával valósult meg.  

Főszerkesztő: Iváncsicsné Horváth Krisztina, Vargáné Bánfi Tünde  (e-mail: kovesdihermesz@gmail.com)  

Szerkesztők: Balics József, Biczó Szabolcsné, Csigó Adrienn, Csókáné Maráz Kornélia, dr. Barkó Péter, Egyházi Mónika, Farkas Mihályné, Fücsökné Torma 

Lívia, Fülöp Zoltán, Fülöpné Hidegh Csilla, Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Horváth-Pálla Barbara, Iváncsicsné Horváth 

Krisztina, Kazinczy Péter, Kelemen Dávid, Kottrik Zoltán, Nagyné Kun Zsuzsanna, Németh Nikoletta, Raffai Péter, Virágh Imréné . 
Kiadja és terjeszti:  Sopronkövesd Község Önkormányzata, 9483 Sopronkövesd, Kossuth Lajos utca 77.  
            Tel: 06 99/536-000 Fax: 06 99/536-001 , e-mail: jegyzo@sopronkovesd.t-online.hu  

„Sopronkövesd megér egy próbát.” 

 

FELHÍVÁS 

A Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda ez év húsvétjára is sze-
retne tojásfát állítani a templom és az iskola sarkán, melyet 
az óvó nénik az óvodás gyerekekkel díszítenek fel vidám 
húsvétváró dalok és mondókák kíséretében, hogy ezzel is 
elősegítsék az ünnepre való ráhangolódást, készülődést. 
Kérem, aki teheti, FŰZFA FELAJÁNLÁSÁVAL támogassa 
fenti kezdeményezésünket. 
   Várjuk jelentkezésüket 
      2014 április 10-éig. 
         Köszönjük. 

 
„Tisztelt Önkormányzat, kedves Szerkesztők! 

Barátaim, ismerőseim figyelmességének köszönhetően az utóbbi időben gyakran olvasom 
az Agghegyalja Mozaikot. A gondosan szerkesztett számok, az érdekesen, igényes stílus-
ban megírt szövegek olvasása nemcsak hajdani gyerekkori emlékeimet idézik fel, hanem 
általuk szinte minden fontosat megtudhatok Kövesd mai mindennapi életéről, tallózha-
tok múltjában, és egy kicsit betekinthetek jövőjébe is. 

Mindennapi munkájuk mellett a szerkesztőség tagjainak minden bizonnyal nem egyszerű feladatot jelent az újabb és 
újabb számok tervezése, szerkesztése, nyomdai előkészítése. Egy-egy szám lapozgatása közben mégis úgy érzem, hogy 
kedvvel és igazi lokálpatrióta lelkesedéssel végzik szerkesztői munkájukat. A Győrött élő, Kövesdről elszármazott 
ismerőseimnek rendszeresen továbbadom olvasására az újságot.  
Gratulálok, további sikereket és érdekes lapszámokat kívánok!                                 Dr. Kloss Andorné Dr. Pete Ilona” 

Olvasói levél 
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Fülöp Zoltán 
polgármester, 

Fülöpné Hidegh Csilla 
óvodavezető 

  
A személyi jövedelemadó-bevallás határideje 2014. május 20. 
A bevallás rendelkező nyilatkozatot is tartalmaz, melyben a 
magánszemély adója 1+1%-ával rendelkezhet. 

Sopronkövesden az alábbi helyi szervezetek  tartoznak 
a kedvezményezettek körébe: 

Gyermekekért Alapítvány, Maráz-Gráczol Családsegítő 
Alapítvány, Horgász Egyesület, Sopronkövesdi Nyugdíjas 
Egyesület, Kövirózsa Kulturális Egyesület, Sopronkövesdi 
Labdarúgó Club, Római Katolikus Egyházközség. 

Ajánlja fel Ön is adója 1%-át! 

Tájékoztatás  

Házat, lakást vásárolna, felújítana, vagy csak egy kedvező 
megtakarítási formát keres? Finanszírozásban segíthetek! 

Keressen! Nagyné Kun Zsuzsanna, 0620/564-0411  

Kedves Ilona, kedves Olvasónk! 

Köszönjük elismerését és dícsérő szavait!  
Mivel csapatunk tagjai nem képzett újságírók, 
médiaszakemberek, hanem pusztán önkéntes, lelkes 
amatőrök, így méginkább fontosak számunkra az 
olvasói visszajelzések, melyek lendületet adnak a 
további munkához, és ösztönöznek minket arra, 
hogy e nemes közösségi tevékenységet - településünk 
lakóinak tájékoztatását -, még jobban, egyre maga-
sabb színvonalon végezzük!  
Reméljük, munkánk gyümölcsét még sokáig élvezhe-
tik a kedves Olvasók.  

     Szeretettel: 
Az Agghegyalja Mozaik Szerkesztősége 


