
 

 

 

 

Agghegyalja Agghegyalja Agghegyalja    MOZAIK
MOZAIK
MOZAIK   

Elkészült! Mondom örömmel és gyönyörködöm sokak-
kal együtt a legutóbbi lapszám óta megvalósult fejlesztéseinkben: 
biciklis pihenő park, piaci sátor térkövezés, Akác utcai vízelveze-
tő építés, körúti játszótér, a polgármesteri hivatal épületének 
színezése, új aszfaltburkolat a Jókai és a Petőfi utcában. 
Elkészült? Kérdezik néhányan rosszkedvűen és sorolják ellenér-
veiket. Harmadik kategória is létezik: még el sem készült, de már 
félkészen is bírálják, és felháborodottan szólítanak meg, vagy 
telefonálnak… Jól érzékelik a kedves olvasók, itt a közérdek és az 
egyéni érdek folyamatos ütközéséről van szó, melynek polgár-
mesterként nap mint nap megtapasztalója vagyok. Úgy gondo-
lom, az önkormányzatnak lehetőség szerint minél nagyobb 
mértékben tisztelnie kell a lakosok egyéni érdekeit (amire kezde-
tektől törekszünk is), de cserébe is elvárható legalább egy mini-
mális tolerancia. A falu szépítése, fejlesztése az itt lakókért törté-
nik. Néha mi is döbbenten számolgatjuk, hogy fejlesztéseink, 
pályázataink annyira felpörög-
tek, hogy egy-egy nap sokszor 
7-8 kivitelező cég is dolgozik a 
faluban. Ami ideiglenesen torló-
dással, útlezárással, zajjal, kelle-
metlenségekkel jár, annak utána 
MI (most már 1 híján 1200-an), 
   leszünk a haszonélvezői is. 

Sok-sok pozitív visszajelzést kapunk helyiektől, vendégektől és 
átutazóktól, ami segít a konfliktusokon való továbblépésen is. 
Köszönet ezért a bíztatóknak, a dolgokat tolerálóknak, de az 
érveinket meghallgatók-
nak is. Mozgásban van a 
falu. Elég csak a májusi 
három bicikli túrát, a győ-
ri zarándoklatot említeni, 
de előkészítés alatt áll a 
vasfüggöny lebontásának 
25. évfordulója alkalmából 
egy öt országon áthaladó 
európai békemenet is. Ennek keretében július 31-én kb. 100 (!) 
- zömmel angol és amerikai - turistát fogadunk és szállásolunk 
el egy éjszakára, majd további 20 napig újabb 30-40 fő várható. 
Jelenleg a szerződés előkészítésénél tartunk, de már most 
várunk angolul jól beszélőket, akik az iskolában ügyeletet látná-
nak el, megbízási díj fejében. Várjuk helyi vállalkozók jelentke-
zését is, akik látnak üzletet a külföldi turisták ellátásában!  

IV. évfolyam, XX. szám 2014. június Sopronkövesdről Sopronkövesdnek. 

Mi lehet jellemzőbb gyümölcs a kora nyári hetekben, mint egy kosárnyi, frissen szedett eper? 
Ha az időjárás is kegyes, a föld meghálálja a sok, gondos munkát és bőven terem ez a mennyei 
földközeli. A kövesdi ember szerencsés, mert ha bőven termő eperföldet keres, csak üljön fel a 

biciklire és rövid tekerés után, a fülesi út mentén fellelheti azt! Szorgalmas családi vállalkozás biztosítja 
ezt neki, s míg a termést szedi, pacsirta dalát is élvezheti, a természet magába öleli.  Ismerősök jönnek, 
mennek, beszélgetnek… Jó kint lenni, s mire kosara megtelik, ő is energiával, jó kedvvel telítődik. 
Hazafelé aztán görnyedező derekát a csőszamáron megnyújtóztatja, s magával megelégedve elgondolja, 
hogy meg is volt a tornája aznapra. 
A jó levegőn végzett mozgás és munka - időseink szerint - a legjobb elixír a hosszú élethez. 
Ezen lapszámunkban ismét egy szépkorú lakótársunk mesél a múltról. Továbbá más egykori családok 
történetébe is beleolvashatnak, hogyan éltek, mennyit tisztálkodtak. 
A múltból a jelenbe lapozva ismét kiderül, hogy aktívak a közösségeink, tényleg „mozgásban a falu”! 
Egészségnap, szavaló és horgászversenyek, szemétgyűjtés, kirándulások, fellépések, felújítások, szépülő 
épületek, közterek, formálódó és újonnan alakuló közösségek, ünnepek… 
Hát, kellemes „szemezgetést” kívánok, Emberek!                               Iváncsicsné Horváth Krisztina  

Kedves Olvasóink! 

Önkormányzati hírek 

Jön a nyár… 

Jön a nyár, 
melyben kék és felhőtlen 

az ég, 
sok madár száll, 

 s a gólyák is tojást raktak 
már. 

Serfőző Flóra Boróka 
2. osztályos tanuló 

Győri zarándoklat 

A megújult hivatal 

Fejlesztések 
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Egyik falugondnokunk elköszönt. Ősszel szerződéskötéskor 
korrekten jelezte, hogy csak tavaszig tudja vállalni a munkát. 
E rövid idő alatt is bebizonyította, néhány hónapos munkát is 
lehet becsületesen, lelkiismeretesen végezni.  
A márciusi közgyűlésükön új elnököt választottak a Kövirózsa 
tagjai. Köszönet illeti a régi elnököt; erőt, kitartást kívánok az 
újnak! Az önkormányzat az egyesület értékteremtő és megőrző 
tevékenységét a továbbiakban is támogatja. Az óvoda felújítására 
benyújtott pályázatunk sajnos nem nyert. Az egész országból 
csak néhány önkormányzat örülhetett. Szomorúságunk gyorsan 
elszállt, mert két nyertes pályázat révén egyszerre 90 (!) millió 
forint gazdagította Sopronkövesdet. Mivel az államnak nem 
kellett átvállalnia tőlünk adósságot, 20 millióból aszfaltozhat-
tunk.  Ugyanazon a napon kaptuk a jó hírt, hogy 70 milliót 
nyertünk, amiből megvalósíthatjuk a Margaréta utcának a járda-
kerékpárút kialakítását térkőből, valamint ennek folytatásában a 
Fülesi útig aszfalt kerékpárutat építhetünk, a külterületi szakaszt 
pedig tíz darab napelemes lámpával is fölszerelhetjük, valamint 
egy fűnyíró traktort is vásárolhatunk. Amint megvan a traktor 
egy plusz munkaerőre is szükségünk lesz.   A közbeszerzés most 
zárult, még nyár elején indulhatnak a munkálatok. Legnagyobb 
gazdálkodó üzemünknek, az AUTOLIV-nek is nagy tervei 
vannak. Ősszel újabb csarnok építése és létszámbővítés várható. 
Ha már az Iskola utca környékén járunk: lemázoltattuk a komp-
lett játszóteret, és felállításra kerültek az alkotótábor szobrai, 
több helyen virágosítottunk. Örülünk, hogy észreveszik. Sajnos 
sokan úgy, hogy tördelik hajtatásra a virágokat, a gyerekek 
elkezdtek firkálni, vésni egy padot, egyes szülők pedig boldogan 
nézik, hogy csemetéjük megmássza a medve szobrot, miközben 
a játszótérre bevitt kutya épp végzi a dolgát. Hangsúlyozom, ez 
csak egy kis százalék, de ez nagyon rosszul esik a szebb környe-
zetért fáradozóknak. Újabb telkek keltek el. A játszótér mögé 
szánt tűzoltóság az esetleges régészeti leletek miatti hosszabb 
építési időtől való félelem okán új helyre kerül: a Liliom utcába 
a vízmű kút mellé. Továbbra is bízunk az őszi avatásban! 
A Kossuth Lajos utcai vízelvezetési munkálatokról is kell szól-
nom, mivel többen rákérdeznek. Januárban a komplett utca 
beszintezésre került. Az adatok alapján, a közúti hatóság irány-
mutatása szerint született döntés az árkolások előtti kapubejárók 
cseréjéről. Ezeket nem szépség alapján bontjuk. A cél, hogy a 
beszakadt, túl magasra, vagy alacsonyan elhelyezett, esetleg szűk 
átmérőjű csövek cseréje folytán, az egyre kiszámíthatatlanabbul 
érkező, nagy mennyiségű csapadék mielőbb a befogadó vízgyűj-
tőbe kerülhessen. Erre idén 10 milliót különítettünk el.  

Benyújtottuk a Leier Kft.-hez pályázatunkat. Ha nyerünk, 
biztosítják a térkövet a templomkert balesetveszélyes keríté-
se helyett egy átjárhatóra, a mellette lévő parkolóra, vala-
mint a hivataltól a templom sarokig a járda térkövezésére. 

Ehhez kapcsolódóan egy hosszú tárgyalási folyamat és az 
érintettek pozitív hozzáállása következtében, a zöldségbolt 
őszre a volt fagyizó helyére kerül, a régi üzletet értékesítjük, 
elbontjuk, és a kihajtás a jobb beláthatóság érdekében sok-
kal biztonságosabbá válik. A biztonság fokozására (pl. a 
ruhás konténerről a lakatot folyamatosan lefűrészelőre), 
benyújtottunk egy másik pályázatot is, mellyel térfigyelő 
kamerák telepítése valósulhatna meg a falu több pontján. 
Várjuk a fejleményeket. A volt Idősek klubjának (ÖNO) 
átalakítása szépen zajlik. Új funkciójában ősztől Alkotóház-
ként működik majd, amely befogadja egyesületeink egy 
részét is. Szeretnénk az épületet a KÖN-ön kiállítással és 
programokkal avatni. Megalakult  falunkban az Off Road 
Egyesület. Tudják, ők azok, akik terepjáróikkal a tavalyi 
KÖN-ön körbevitték a bátor érdeklődőket. Önkormányza-
tunk most írt alá velük szerződést, melynek eredményeként 
egy olyan területet kapnak meg használatra, ahol felügyele-
tük mellett, a hivatalnál megváltott törmelékjegy ellenében, 
a szemétmentes törmeléküktől a helyiek megszabadulhat-
nak. Ennek indulásáról szórólapon értesítjük a lakosokat. 
Jelezném, hogy sokszor jelent problémát, különösen idege-
neknek, hogy nagyon sok házon nincs házszám. Saját érde-
kükben kérem, pótolják! Ma, a lapzárta napján (május 
10-én) írom cikkemet. Ez a nap megint eseménydús volt 
falunknak, hiszen működik már szeretett termelői piacunk; 
nagy sikerű egészségnap, szemétszedő akció és horgászver-
seny  gondoskodott az unalommentes hétvégénkről. 
Szép, jégeső mentes nyarat kívánunk Mindannyiuknak!  

 Fülöp Zoltán polgármester  

  

Bontott, jó állapotú 
műmárvány ablakkönyöklők eladók.  

Ár megegyezés szerint.  
Érdeklődni: Polgármesteri Hivatal,  

tel.: 99/536-000 

Épí té s i  törme lék lerakás i  lehe tős ég  
a Li l iom utcában,  kor lá tozo t t mennyis égben.  

Érdeklődni :   Polgármester i  Hivata l ,  
te l . :  99/536 -000  

FELHÍVÁS 

A 2014. április 26-ai biciklitúra lelkes résztvevői 

„Megújulnak köztereink” - Pothárn László látványtervei 
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               Tájékoztatjuk az érintett termőföld tulajdonosakat 
a helyi földbizottságokkal kapcsolatban kapott információkról: 
A helyi földbizottságokról szóló Kormányrendelet nem került 
kiadásra, ugyanis koncepcionális változtatásokat kell végrehaj-
tani, amely igényli a Földforgalmi törvény előzetes módosítá-
sát, a Kormányrendelet megjelenésére csak ezt követően 
kerülhet sor. Ugyanakkor erre - nyilvánvaló időbeli okokból - 
nem kerülhetett sor a korábban meghatározott, 2014. május 
1-jei határidőig.  
Tekintettel a helyi földbizottságokról szóló Kormányrendelet 
hiányára, jelenleg a jegyzőknek nincs feladata a helyi földbi-
zottságok megalakulását illetően. A törvényi szabályok módo-
sítását követően kerülnek kialakításra a helyi földbizottságok 
megválasztásának szabályai, amelyeknél a szakminisztérium 
figyelemmel lesz a lebonyolításhoz szükséges kellő időigény 
biztosítására is. 
   A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 
CXXII. törvény 2014. május 1-jei hatályba lépésével nagymér-
tékben megváltoztak a földtulajdon megszerzésének szabályai. 
Mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek minősül a föld  

fekvésétől (külterület, belterület egyaránt) függetlenül vala-
mennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban 
szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, gyep, nádas, erdő 
és fásított terület művelési ágban nyilvántartott.  
Kivételt a halastó művelési ágú földrészlet jelent. A törvény fő 
szabálya szerint a föld tulajdonjogát földművesnek minősülő 
belföldi természetes személy és tagállami állampolgár szerezhe-
ti meg. A földforgalmi törvény a földműves nyilvántartásba 
vétel szabályait részletesen meghatározza. A földszerzési maxi-
mum továbbra is 300 hektár marad, nyilvántartásba vett föld-
műves esetén 1.200 hektár. Megváltoztak a haszonbérleti 
szerződés, adásvételi szerződés 15, illetve 60 napos kifüggeszté-
sének szabályai, közzétételi kérelmek alkalmazása vált kötele-
zővé, külön rendelkezések irányadóak a közös tulajdonban 
álló földek esetében. Külön hangsúlyozásra kerül a termőföld-
re elővásárlási joggal rendelkezők köre. A megváltozott szabá-
lyokról, nyomtatványokról Hivatalunkban szívesen adunk 
felvilágosítást. A közzétételi nyomtatványok községünk 
honlapján megtalálhatóak. 

Fücsökné Torma Lívia 

Egészségnap Sopronkövesden 
Legfőbb kincsünk, az egészségünk megőrzése 
érdekében, még egészséges életmód mellett is 
fontos, hogy rendszeresen részt vegyünk szűrő-
vizsgálatokon. Ezek célja a rejtett betegségek, 
elváltozások feltárása. Egészséges, vagy magukat 
egészségesnek gondoló személyek vizsgálatát 
jelenti annak érdekében, hogy egyszerűen elvé-
gezhető módszer segítségével kimutassák a 
rejtett, tüneteket és panaszokat még nem okozó 
betegségeket. A kialakulóban lévő betegségek 
még jól kezelhetők, gyógyíthatók.  
Célunk, hogy minden sopronkövesdinek könnyen elérhetőek 
legyenek ezek a vizsgálatok. Dr. Szabó Tibor háziorvos úrral 
közösen idén is megrendeztük az Egészségnapot, május 10-én. 
A már hagyományosnak számító testsúly, vérnyomás, vércukor 
és koleszterinszint mérésen túl, idén a Troges Air Technik Kft. 
nagyvonalú felajánlása, az önkormányzat és Szabó doktor 
hozzájárulása lehetővé tette, hogy megrendeljük a mobil Tüdő-
szűrő állomást és minden érdeklődőnek ingyenesen biztosítsuk 
a tüdőszűrést. Köszönet érte. Mivel a Nyugat-Dunántúlon a 
TBC már nem számít népbetegségnek ezért területünkön 7 éve 
megszüntették az évenkénti kötelező, ingyenes tüdőszűrést. 
Sokaknál az óta nem történt ilyen vizsgálat, pedig a gyulladásos 
és daganatos betegségek kezdeti stádiumát is  kimutatja. 
A kövesdiek éltek a lehetőséggel, 100 fő részt vett a vizsgálaton. 
Örömmel tapasztaltuk a nagy érdeklődést.  

Mellette 118 főnél testsúly, vérnyomás, vércukor és koleszterin-
szint mérést végeztünk el. Ebből kb. 60 főnek van súlyfeleslege, 
12 embernek mértünk magas vérnyomást, 10-nek magas kolesz-

terin szintet, 5 főnek 
emelkedett vércukrot. 
Őket kivizsgálásra irányí-
tottuk. A hallásvizsgálatra 
22-en mentek be, közülük 
7 főnek kellene hallóké-
szülék, 9 fő ép halló, 6 
főnek van zajártalomból, 
vagy korból kifolyólag 
magas hang vesztesége. 
Megállás nélkül dolgoztak 
a látásvizsgálaton is, ők 
27 embert vizsgáltak meg, 

több új szemüveget felírtak. Nagy érdeklődés volt a férfiak 
prosztata szűrése iránt is. Ezen a nem túl kellemes vizsgálaton 
is 22-en megjelentek, közülük 4 főnek további vizsgálatot java-
solt az urológus. A szűrésekre várakozóknak sem kellett unat-
kozni: gyönyörködhettek a Réka Szappanműhely egyedi termé-
keiben, kipróbálhatták az írisz diagnosztikát, és Rákócziné 
Molnár Hajnalka jóvoltából masszázsbemutatón vehettek részt. 
Köszönjük. Idén is nagy sikere volt a reformkonyha bemutató-
nak, gyorsan fogytak a szendvics és répás süti falatkák. Köszö-
net a kenyérért a Horváth Pékségnek, és a zöldség-gyümölcs 
hozzájárulásért Vizmati Gyuláné Rózsika zöldségkereskedőnek.  
Remélem, jövőre is sokan részt vesznek a szűréseken, annak 
érdekében, hogy minél tovább, minél egészségesebbek marad-
hassunk.  Ezt kívánom minden sopronkövesdinek. 

Virágh Imréné Kati védőnő 

 Nap mint nap EGÉSZSÉG 

http://fogalomtar.eski.hu/index.php/Betegs%C3%A9g
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 Suli hírek 

Iskolánkban 2014. április 25-én rendeztük a 
hagyományos iskolai szavalóversenyt. Színvona-

las produkciókat láthatott a közönség és a zsűri. Ez utóbbi 
iskolánk hajdani pedagógusaiból állt: Kustor Józsefné Erzsi 
tanár néni, Kardos Jenőné Magdi tanár néni, Erdősi Ferenc-
né Iza tanár néni alkotta a zsűrit, valamint egy nyolcadikos 
tanulónk, Mikó Anna, aki szorgalmával és példamutató 
magatartásával érdemelte ezt ki. Az első-másodikos korosz-
tályból Végh Viktória, Marácz Márk és Csigó Nóra nyertek, 
Raffai Júlia különdíjas lett. A harmadik-negyedikesek közül 
Péter Dorina, Wittmer Péter, Csóka Blanka Napsugár és 
Baranyai Natália végeztek a dobogón. Ötödik-hatodikosok 
között Németh Patrik kimagasló teljesítménnyel lett első. 
Ő egyébként Sopronban is megnyerte a szavalóversenyt. 
Dobogós lett még Pataki Lili. Hetedik-nyolcadikos korosz-
tályból Rákóczi Boglárka,  Mihálitz Péter és Csigó Eszter 
lettek helyezettek. Márkus Viktória különdíjat kapott. 
 

   

Reinhoffer István nyolcadikos diákunk a Gárdonyi Diák 
Fotópályázaton első helyezést ért el, továbbá harmadik lett 
az „Így írok én…” irodalmi pályázaton novella kategóriában. 
(A novella az 5. oldalon olvasható, illusztrációként a fotópá-
lyázat nyertes képe. - főszerk.) Negyedikes meseismerő 
csapatunk Horváthné Domján Zsófia tanító néni vezetésével 
negyedik lett a megyei Hétmérföldes meseismerő versenyen. 
A csapat tagjai: Kovács Liliána, Kiss Beatrix, Péter Dorina, 
Balogh Ákos voltak. Kalocsa Viktor a nagycenki Agypárbaj 
matematikai vetélkedőn első helyezést ért el. Csóka Bertalan 
a Hotel Fagus Erdei Futónapon „Tini titánok” (4 és fél km) 
kategóriában ezüstérmet, Csóka Blanka Napsugár pedig a 
„Fiatalos lendület” (1200 m) kategóriában bronzérmet nyert.  

   A nagycenki Európa Minimaratonon Reinhoffer István 
lefutotta a 9 km-es távot, Csóka Bertalan pedig az 5 km-t. 
Iskolánk alsó tagozatos diákjai részt vettek a kópházi „Fürge 
Lábak” játékos sportvetélkedőn. Citerazenekarunk hangsze-
res zene kategóriában különdíjas lett a XV. Városi Ki Mit 
Tud? vetélkedőn. Folyamatban vannak még rajzpályázataink, 
plakátpályázat, Klímaőrjárat elnevezésű környezetvédelmi 
vetélkedő, gyümölcsjelmez-verseny. 
   Meghirdettük a „Nevezd el a sopronkövesdi gólyákat” 
versenyt, ahol a tanulóinktól és a tanároktól fiúgólya és 
lánygólya neveket vártunk. Több száz ötlet érkezett a ládába. 
Első helyezett, vagyis a falu két gólyájának névadója a máso-
dikos Serfőző Flóra Boróka, aki a mi kedves békavadászaink-
nak a KELPÁN és KELPÁNIA nevet választotta.   
   Áprilisban kétszer voltunk színházi előadáson Sopronban. 
Egy alkalommal pedig a Polgármesteri Hivatal dísztermében 
tartottak soproni színművészek színvonalas előadást és utána 
egy drámapedagógiai foglalkozást, rendhagyó irodalomórát, 
melyen diákjaink lelkesen vettek részt. 
   Május 10-én, szombaton az iskola több pontján egészség-
napi rendezvények folytak. Felsőseink előadást hallgattak a 
testékszerek, tetoválások veszélyeiről, a testképzavarokról. 
Lehetőség volt egészséges ételek kóstolására, különböző  
vizsgálatokra. 10 órától délig a „TeSszedd” mozgalom kere-
tein belül megtisztítottuk a falut és környékét a háztartási 
hulladéktól. Minden osztály kijelölt útvonalon haladt. 
    
 
 
 
 
 

 
 

Május 23-án papírgyűjtést, május 30-án gyermeknapot 
szerveztünk,  akadályversennyel, játékos feladatokkal, melyet 
egy nagy közös főzőcske követett.  
A tanév végéig még várnak ránk rendezvények: június 6-án 
lesz az osztálykirándulások napja. Június 13-án, pénteken 
ballagnak nyolcadikosaink, a tanévzáró ünnepélyt 2014. jú-
nius 20-án, pénteken tartjuk. 
   Áprilisban megtörténtek az általános iskolai beiratkozások. 
Öröm számunkra, hogy 18 leendő kiselsős választotta a 
Sopronkövesdi Általános Iskolát. Ők kezdik meg szeptem-
berben a tanulmányaikat intézményünkben és kezdenek 
ismerkedni a betűk és számok világával. 

Csókáné Maráz Kornélia 

 

Szemétgyűjtés 

Szava lók  
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                       Kirándulás a Szent Vid kápolnához  

Az iskolások tavaszi szünetének utolsó napján, április 22-én buszos kirándulásra került sor Albert atya 

szervezésében. A célpont a velemi Szent Vid kápolna és környéke volt.  A kiránduláson 51 fő vett részt, 

közöttük túlnyomó többségben gyerekek és fiatalok, de akadtak olyan felnőttek is, akik elkísérték a gyermeküket. A túrára vál lal-

kozók Nagycenkről, Sopronkövesdről, Mesterházáról és Bőből érkeztek. A Velembe való megérkezés után a csapat elindult, hogy 

az erdőn keresztül vezető útvonalon közelítse meg a kápolnát. A leggyorsabbak jutalomban is részesültek. Majd rövid pihenő  

következett, amely után új lendületet véve a Hörmann-forrást is megtaláltuk, habár közben az eső is eleredt, de ez sem szegte 

kedvét a vidám csapatnak. Ezután 

már csak a hazaút maradt, a buszon 

meglepően nagy csend uralkodott, 

amely biztos jele volt annak, hogy a 

gyerekek élvezték a kicsit kimerítő 

túrát. Hasonló túrára augusztusban 

kerül sor, melynek tervezett úti célja 

Sárfenék lesz. 

Maráz Kristóf  

 

Reinhoffer I s tván:  E lső barcogásom   

   Egyre rövidebbek a nappalok és hosszabbak az éjszakák, így október derekán. Az őszi erdő igazi titkokat rejt. Fiatal korom 
ellenére már évek óta az erdő ”szerelmese” vagyok. Amikor csak tehetem, az erdőt-mezőt járom. A vadászat számomra fényké-
pezőgéppel történik. A feladat ugyanaz, az állat, a pillanat megtalálása a lehető legjobb pozícióból. Célzás, és lövés.   
       Egy nap ebéd után úgy véltem, lepihenek egy kicsit és majd késő délután indulok csak útnak. Két óra lehettet, amikor 
úgy döntöttem, hogy inkább korábban indulok. Elővettem a fényképezőgépemet, és a tőlem megszokott nyugalommal elkezd-
tem beöltözni. Itthon már megszokták, hogy mindig az erdőt-mezőt járom. Ez a mai nap sem volt más. Egyedül kinn az 
erdőn, a fák, az állatok, a csend, ez az én igazi közegem. 
      El is indultam a közeli erdőbe, hátha láttok valamit. Már elég jól bent jártam az erdő mélyén, amikor arra lettem figyel-
mes, hogy zörög az őszi avar. A bokrok közt észrevettem néhány dámtehenet, amint engem figyelnek. Próbáltam mozdulatlan 
maradni, de a kevés takarás miatt észrevettek, és már be is vetették magukat az erdő rengetegébe. Eszembe jutott, hogy egyik 
barátom mondott egy helyet, ahol nagy eséllyel láthatok nagyvadat, és ha jók a fényviszonyok, még fényképezni is tudok.  
Már közel jártam ahhoz az erdőrészhez, amikor megálltam egy kicsit hallgatózni, hátha hallok valamit. Egyszerre csak elkezd-
tek hullani a levelek az őszi széltől, az út szélén lévő tócsa víztükrére landolva. Ekkor éreztem azt, hogy már az ősz is elm úló-
ban van. Már indulni készültem, amikor egy furcsa, eddig még soha nem hallott hangot hallottam a fák közül. Nem tudtam 
milyen állat hangja lehet. A hang ismétlődött, és lassan rájöttem, hogy ez egy dámbika barcogása. Élőben még soha nem  
hallottam. Elővettem gyorsan a fényképezőgépemet, és elindultam a hang irányába. Idén már lehet, hogy csak ez az egy esé-
lyem van ilyet látni. Még nem láttam a bikát a fák takarása miatt, de a közelébe lehettem már, amikor elindult a tehenei után . 
Kissé arrébb léptem és megláttam a hatalmas állat erőtől duzzadó testét. Nem tudtam, meddig tart, míg a fejét is láthatom,  
de eljött az a pillanat. A dámbika előlépet a fák közül. Mire a gépemhez nyúltam volna,  a bika tovább lépett, és többet nem 
láttam a hárem urqát. Lefényképeznem nem sikerült, de gyönyörű testére és hátborzongató hangjára örökre emlékezni fogok. 
     Pár nap múlva két barátommal elmentünk egyet a falutól nem messze lévő erdőbe. Egyikük két tacskója kísért utunkon. 
Barcogást már nem hallottunk, de az idő hidegebb lett. Egy cserjés mellet sétáltunk, és a másik oldalán két fiatal bika „váltott” 
ki a sűrűből. Néztük, hogyan tűnnek el a távolban. Mire észbe kaptunk az egész erdő ködbe burkolódzott. Nem láttunk sem-
mit az erdőben. 
      Már hazafelé indultunk, amikor egy fehér dámtehén lépett ki elénk az útra. 
Sikerült nagyon jó képeket készíteni róla, amit egy fotópályázaton ki is állítottak 
Keszthelyen, a Vadászati Múzeumban. Ez is csak egy mesés pillanatig tartott, mert a 
két tacskó éppen akkor ért oda hozzánk, és a hófehér dám már el is tűnt a szemünk 
elől. Nem hiába kapta a kép „Az erdő szelleme” címet. 
     Így telt az őszi erdőjárás. Az erdőből mindig fáradtan, és csodás élményekkel értem 
haza. A barátaimmal is felejthetetlen élményekben volt részünk, és erre mindig 
emlékezni fogunk.   

Egyházi élet 
1.rész 

„Az erdő szelleme” c. nyertes fotó 
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   Április 16-án alig vártuk, hogy kimehessünk az udvarra csoki 
tojást és cukorkát keresni, a gyerekek fürkészve járták a bokro-
kat, hátha a húsvéti nyuszit is megpillantják. Így is lett! 
Az udvaron lehetőség nyílt nyuszi, illetve báránysimogatásra is. 
A meglepetés itt még nem ért véget: megérkeztek az első osztá-
lyosok is. Sorversenyek, célba dobás, zsákban futás, és egyéb 
ügyességi feladatokban mérték össze az erejüket az ovisokkal, a 
hideg szél sem szeghette kedvüket, jól érezték magukat nálunk.  

   Április 28-án és 30-án történt meg az új gyermekek óvodai 
beiratkozása, nagyon örültünk, hogy 15 kisgyermek kezdi meg 
nálunk intézményes nevelkedését. 
   Április 29-én tartottuk meg az Anyukák, Nagymamák 
napját, a lurkók lelkesen és tele izgalommal várták ezt az ünne-
pet. A meghatóan kedves műsorok előtt mindenki megtalálta a 
népes vendégseregben az anyukáját, nagyikáját, és őket 
„szemmel tartva”, büszkén és hangosan verselt, énekelt.  
   Sok egyeztetés, telefonálás hatására szerencsésen megkezdőd-
tek az udvarunkon a csúszdával ellátott mászóka építési mun-
kálatai. Reményeink szerint az újság megjelenésekor már gyer-
mekeink birtokolják a körültekintően megtervezett, sokféle 
mozgásnak és önfeledt játéknak teret adó eszközt.  
 

Egyházi Mónika, Farkas Mihályné, 

Fülöpné Hidegh Csilla, Horváth-Pálla Barbara 

 

 

Óvodai élet 
Áprilisi kavalkád - száll a színek zivatarja 

   Április 7-étől egy héten át sokféle színes és ötletes húsvéti és 
tavaszi dísszel, ajándéktárggyal, kreatív finomságokkal, lakásde-
korációkkal vártuk a gyerekeket és a szülőket. A vásárra a 
termékeket az óvó nénik saját kezűleg készítették, illetve néhány 
szorgos anyuka is ajánlott fel díszeket. Ezen a héten még 
nagyobb öröm volt belépni kis óvodánkba, az ablakokban roska-
dozó pompás dekorációknak köszönhetően. Még a kövesdi piac-
ra is jutott belőle, ezúton is köszönjük vásárlóinknak, hogy 
támogatták két csoportunkat. a Sünik 50.045 Ft-ot, a Macik 
27.000 Ft-ot gyűjtöttek. A bevétel nagyon sokat számít csoport-
jaink hétköznapi életébe, hiszen pl. játéktárolókat, polcokat, 
karácsonyi ajándékokat tudunk vásárolni, illetve a mindennapos 
barkácsoláshoz is biztosíthatunk egy-két érdekesebb kelléket a 
gyerekeink számára. 
   Április 10-én, egy nappal a magyar költészet napja előtt, 

versmondással és énekes 
produkciókkal készültek 
az ünnepre az óvoda lakói. 
A legkisebbek bátran kiáll-
tak a színpadnak képzelt 
szőnyegre, s megörvendez-
tették aranyos előadásuk-
kal az ovis közönséget. A 

nagyok már önállóan választották ki, hogy melyik verset, éneket, 
mondókát szeretnék elmondani; párosan, csoportos formában, 
illetve önállóan léptek fel. Ezen a napon a tapsolástól és a 
csengő-bongó gyermekénekhangtól volt hangos az Iskola utca 
„Nefelejcses” része.  
   Április 11-én a templom melletti sarkon, varázslatos módon 
ismét kinőtt a földből egy színes tojásokkal díszített fácska, 
mosolyt csalva az ovisok és az arra járók arcára. Gyönyörű idő-
ben sétáltunk ki a tojásfához, az iskola kéményéről még a 
kövesdi gólyák is megcsodálták a kígyózó óvodás sort (hál’ Is-
tennek egyre többen vagyunk, aminek nagyon örülünk). A fács-
ka alatt vidám énekekkel, versekkel hívogattuk a tavaszt, s páros 
tánccal igyekeztünk a nyuszit is előcsalogatni, így örvendeztet-
tük meg egymást, és a közben körénk gyűlt lelkes közönséget.  

    
 
Örömmel számolhatok be róla, hogy az egyházközség idei évtől induló nagy vállalkozása, a 

plébánia telkén álló egykori gazdasági épület felújítása a tervek szerint halad. A március 22-i közös munkás 
napon is sok kéz dolgozott, verte a vakolatot, hordta a törmeléket. Köszönet érte! Mire az újságot a kedves olvasók a kezükbe  veszik, 
már túlleszünk a falszigetelési munkákon, és következik a nagyterem aljzatának szigetelése és betonozása. A nyári táborra az épület 
nagyterme használható lesz. A nyílászárók cseréjét a nyárra tervezzük, ősszel pedig megkezdődne a vizesblokk  
építése. Öröm számunkra, hogy a győri püspökség a felújítási munkákat négy millió forinttal támogatja. Ezúton is köszönjük  
dr. Pápai Lajos püspök atya nagylelkűségét. 
   Az egyházközség nyári programjai közül a június 29-én, vasárnap tartandó agghegyi Szent László kápolna búcsújára hívom fel a 
figyelmüket, a délután 4 órakor kezdődő szentmisét Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója tartja. 
Július 6-án vasárnap este 6 órakor pedig Pete Polgár Máté atya mutatja be újmiséjét. Szeretettel várunk mindenkit az ünnepi  
alkalmakra!                                                                                                                                                   dr. Barkó Péter 

Az egyházközség aktuális programjai Egyházi élet 
2.rész 
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                                 Zarándoklat Győrbe 
2014. március 13-án immár harmadik alkalommal indult el községünkből gyalogos zarándoklat a győri 
bazilikába, a Könnyező Szűzanya búcsújára. A háromnapos zarándoklaton több mint húszan vettek részt,  

       a résztvevők fele nem sopronkövesdi lakos volt. Az alábbiakban vendég zarándokok rövid impresszióját olvashatjuk az Útról:  

„Nagyon jó érzés volt, hogy 

szeretettel fogadtatok min-

ket, mintha már régóta együtt 

túráztunk volna. Próbáltuk 

megfogadni a jó tanácsokat, de 

azért néha voltak nehéz pilla-

natok. A csapat biztatásából 

erőt merítve fogyasztottuk a 

hátralévő km-eket. Célba érve 

leírhatatlan érzés töltött 

el minket, amit sohasem felej-

tünk el. Köszönjük, hogy vele-

tek lehettünk és bízunk benne, 

hogy lesznek még közös 

útjaink.” 

Két résztvevő Nagylózsról 

„Indulás előtt még a fizikai 
test kihívásaként tekintet-
tem az előttem álló napok-
ra, életem első zarándok-
útjára. Majd az ÚT alatt, 
ahogy fogytak a kilométe-
rek, úgy szaporodtak ben-
nem a különböző lelki ha-
tások, melyek feldolgozása 
jelentette számomra az 
igazi kihívást. Köszönettel 
és hálával gondolok befo-
gadó zarándoktársaimra, 
vendéglátóinkra és a szer-
vezőkre a felejthetetlen 
élményért."  

Rita Ajkáról 

„Első alkalommal vettem részt az Úton. Kicsit 

félve indultam el, tartva a saját korlátaimtól 

és az ismeretlen társaktól. De a 3 nap bebizo-

nyította, hogy a csapat segítőkészsége, lelki 

támogatása, - amikor az ember eléri a holtpon-

tot - , mind alaptalanná tette ezt az aggodal-

mat. Az Úton sok olyan emberrel találkoztunk, 

aki önzetlenül segítette zarándoklásunk fizikai 

terheit könnyíteni, de ide tartoznak azok a 

lelkipásztorok is, akik esténként a szentmisén 

egy-egy gondolattal járultak hozzá, hogy az 

ember másnap újra neki tudjon indulni a kitű-

zött cél felé, és elérje azt. Köszönetem sze-

retném kifejezni minden szervezőnek, és za-

rándoktársamnak, hogy együtt végigjárhattuk 

ezt az Utat.”                               Horváth Viola 

MÚLTIDÉZŐ igazolt játékosa volt. Balhátvédként négy bajnoki címet és egy 
bajnoki kupagyőzelmet szerzett; 183 mérkőzésen lépett pályá-
ra (90 bajnoki, 60 nemzetközi, 33 hazai díjmérkőzés). A válo-
gatottban 1911 és 1918 között 21 mérkőzést játszott és négy 
gólt szerzett. Tagja volt az 1912-es stockholmi olimpián az 
5. helyezett csapatnak. A legfegyelmezettebb játékosok közé 
tartozott. Kiváló szerelései mellett hatalmas lövéseivel hívta 
fel magára a figyelmet: „Pompás helyezkedés, átlagon felüli 
labdarúgótechnika, jó szerelőkészség volt az erénye, ezek tet-
ték klasszis hátvéddé. […] Bombaerős szabadrúgásaitól, tizen-
egyeseitől, futtából lőtt góljaitól rettegtek a kapusok.” A ma-
gyar labdarúgók közül elsőként Angliában profi szerződést 
ajánlottak neki, Payer azonban nem fogadta el. 1919-ben 
elhagyta egyesületét és rövid ideig Bécsben játszott, az aktív 
labdarúgást a Zuglói AC csapatában fejezte be 1921-ben. 
Olaszországba szerződött, immár edzőként. Főként másod- és 
harmadosztályú csapatoknál dolgozott. 1955-ben tért haza, 
1957. augusztus 16-án hunyt el Győrben. A győr-nádorvárosi 
köztemetőben lévő síremlékét halálának 55. évfordulója alkal-
mából az ETO 100 baráti kör kezdeményezésére újították fel.    
   Öccse, Payer Jenő 1891. július 6-án született. Labdarúgói 
pályafutását Magyarországon kezdte, 1924-ben a Győri ETO 
főtitkárává választották. Futball-edzőként elsőként az olasz 
Cremonese-t, 1933–34-ben a Torino csapatát edzette, 1938-
ban pedig a Nápoly padját kínálták neki, de végül mindkét 
helyről elbocsátották. Ő vitte győzelemre a Bellinzona csapa-
tát a svájci bajnokságon. További életútjáról nincsenek adata-
ink. Az 1907/08-as magyar labdarúgó-bajnokság keretében, 
a vidéki kerületi bajnokságon mindkét Payer a Győri ETO 
színeiben játszott a bajnoki címért.                Kelemen Dávid 
Levéltári források alapján                        

   A Múltidéző aktuális számában a Payer (Pájer) családról 
olvashatunk, arról a családról, akinek tagjai közül vendégfo-
gadós, papköltő és nemzetközileg ismert futball-játékos is 
kikerült. A valószínűleg bajor eredetű család Csapodról 
került községünkbe. Idősebb Pájer Mihály az 1820-as évek 
első felétől mintegy huszonöt évig Kövesden volt uradalmi 
kocsmáros. Egyik gyermeke, Mihály (1821–1905), fiatalkorá-
nak nagy részét Kövesden töltötte. 1844. június 15-én szentel-
ték pappá. Nyolcévi káplánság után Nemesvölgye, Lorettó, 
majd Szent-Margita plébánosa volt. 1900-ban vonult nyuga-
lomba, s haláláig Pozsonyban élt. Tekintélyes könyvtárában 
hosszú évek alatt magyar, német, francia, olasz, latin és görög 
nyelvű műveket gyűjtött össze. Több mint tíz folyóiratnak 
volt munkatársa, és számos cikket írt különböző lapokban. 
Verseskötete, a Virágcsokor 1900-ban jelent meg. Irodalmi 
munkásságáért a Szent István Társulat tiszteletbeli tagjai 
sorába iktatta. Pápai kitüntetésben részesült 1894-ben: 
XIII. Leó pápa a Szent Sírról nevezett római pápai lovagrend 
középkeresztjét adományozta neki. 
   Unokaöccse, Pájer Imre (sz. 1850) a 
családi hagyományt követve vendéglőt 
üzemeltetett Kövesden. Fiai közül ketten 
léptek sportolói pályára. Ifjabb Payer 
Imre (lsd. a képen) 1888. június1-jén 
született Sopron-Kövesden. (Nevét 
később Perényire magyarosította.) 1910-
ben Győrből (Győri Egyetértés Torna 
Osztály) szerződött a Ferencvároshoz, a klub első vidékről  

Egyházi élet 
3.rész 



A Kövirózsa Kulturális Egyesület rovata 

 

…volt virág is a réten, csak a zord időjárás nehezítette meg 
számunkra, hogy a szokásos mennyiségű pipaccsal és marga-
rétával díszíthessük a Fehér Csárdát hagyományos, egyesületi 
bálunkra. 
A csinosítást férfitagjaink a zöldágazással, hímzőink a kiállítás 
darabjaival biztosították, az asszonyok kertjük fellelhető 
virágait ajánlották fel. 
A műsor közel 3 órán át tartott igényt a nézők figyelmére.  
Az óvodások nyitották meg az estet somogyi ugrós és botos 
tánccal, majd az egyesület gyermekcsoportja szatmári táncokat 
mutatott be. Ez után a felnőttek széki összeállítása követke-
zett, majd az iskolás citera csoportok püski, écsi és mezőföldi 
programja került színpadra. Ezt követte a hat főre kibővült 
Berkenye nevű citera formáció, akik előadásában bodrogközi 
legénybolondító és fejér megyei pásztordalok hangzottak el. 
Az est további részében a vendég tánccsoportok léptek fel a 
sárváriak és a cenkiek képviseletében, sokadszorra ezen a ren-
dezvényen. Népdalkörünk összeállításában szerepeltek 
galgamenti, békési, hortobágyi dallamok is. A program szlavó-
niai, kalotaszegi táncokkal és somogyi összeállítással zárult. 
Köszönet minden résztvevőnek a színvonalas produkciókért! 
A megvalósuláshoz elengedhetetlen volt a támogatók segítsé-
ge. A helyi vállalkozások és magánszemélyek mellett vidékről 
is támogattak minket felajánlásaikkal. Köszönöm a tagoknak, 
hogy megkeresték őket ez ügyben! 

Nézőink nyerési vágyát jelezte, hogy szép számban vásároltak 
tombolajegyeket. Reméljük, hogy sokuknak szereztek örömet 
a nyeremények és jól érezték magukat ezen az estén! 
Illesse köszönet vendéglátóinkat, akik ellátásunkról, ételeink-
ről, italainkról gondoskodtak, a „Rokonok” zenei duót, akik 
éjjel 2–ig szolgáltatták a talpalávalót nekünk, minden magán-
embert és egyesületi tagot, aki a legkevesebbet is adta, vagy 
tette ezért a rendezvényért és a közösségi életért!  Hiszem, 
hogy ez a hagyomány egész településünk megelégedését 
szolgálja, és egyre inkább ráébredünk arra is, hogy felelős 
munka által válik egy közösség igazi értékké! 

Iváncsicsné Horváth Krisztina 

Leveles a május 

A Sopronkövesdi Nyugdíjasok Egyesületének rovata 

   A  nyugdíjasok háza, mint látható, pályázati pénzből átépí-
tésre kerül, ezért az egyesülte tagjai ideiglenesen „fedél nél-
kül” maradtak. Összejöveteleinket jelenleg más-más helyen kell megtarta-
nunk, mivel a megszokott közös programjainkat addig is folytatni szeret-
nénk, míg a közösségi házzá átalakuló új épületbe visszatérhetünk.  
   Örömmel vettük, hogy a Kövirózsa Kulturális Egyesület új vezetése  
közreműködésünket kérte a már hagyománnyá váló községi májusfa 
állításához. 
   Csoportunk férfi tagjai vállalták a májusfa felderítését, kivágását, elszállí-
tását, és aktívan részt vettek a „ kövirózsás” fiúkkal  együtt a fa felállításá-
ban. A májusfa feldíszítésében a táncos lányok irányításával mi, nyugdíja-
sok is segédkeztünk. Hozzájárultunk az ezt követő beszélgetésen fogyasz-
tásra kerülő italokhoz, rágcsálni valókhoz. 
A két társaság néhány nagyon kellemes órát töltött együtt, ami kezdete 
lehet a közösségi házban ősztől kezdődő társbérletünknek, és reméljük, 
mindkét egyesület tud majd új és inspiráló témákkal, programokkal 
szolgálni a másik számára.  
   A májusfaállítás régen a lányok, legények udvarlási játéka volt. Jó lenne, 
ha a jövőben a falu fiataljainak aktívabb részvételével még többen lennének 
jelen az állításon is, és a május végén történő kitáncoláson is. 

Biczó  Szabolcsné 
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   Legjobb, ha a két módszert vegyesen 

alkalmazzuk, ebben az eseten ugyanis a talaj 

alsóbb rétegei folyamatosan nedvesek 

maradnak, a felsőbb rétegekből párolgó víz 

pedig növeli a növények körül a páratartalmat, hűti 

a növényeket és a talajt, ezáltal a növények jobb 

életfeltételeket találnak. 

   Nemcsak a növények, hanem a földfelszín is páro-

logtat vizet, ezért a vízutánpótlást javasolt talajtaka-

rással, vagy kapálással kiegészíteni. Előbbi esetén 

csökkentjük a felszíni párolgást, míg kapálással nem 

csupán a gyomokat írtjuk, - amik tápanyagban, 

vízben, fényben, levegőben vetélytársai növényeink-

nek -, hanem még a talaj párologtatását is csökkent-

jük. 

   A saját kertemben magam is tapasztalom, hogy a 

„Kövesd” elnevezés nagyon is találó. Azonban ezt az 

adottságot a javunkra is fordíthatjuk. A folyamato-

san előkerülő köveket, kavicsokat, ha összegyűjtjük, 

ne dobjuk ki, terítsük el a fák, szőlők töve köré. 

Miért? Egyrészt könnyebben műveljük a kertünket, 

másrészt, pedig a kövek hamarabb lehűlnek, mint a 

környezetük, azáltal ott csapódik le a pára, ami így 

szépen a gyökerekhez csordogál… 
Kazinczy Péter 

   Május ugyanis a legcsapadékszegényebb hónap a statisztikai adatok 

szerint, pedig épp a talaj májusi-júniusi nedvessége határozza meg a növé-

nyek kezdeti fejlődését, ezzel pedig a termésmennyiséget (zöldségek, 

gyümölcsök esetében), díszítőértéket (a dísznövényeknél). A csapadéksze-

gény enyhe telek, a csapadékhiányos tavaszok, és az átlagosnál forróbb 

nyarak során egyre fontosabbá válik az öntözés. 

A magyar nyelv sajátossága, hogy a vízutánpótlást jelent az öntözés és a 

locsolás is, amelyek ugyan szinonimák, de mégis más jelentéstartalommal 

bírnak. Mik a különbségek? Az öntözés során a talajnak csupán a felső 

néhány centiméteres rétegét nedvesítjük át. Ekkor saját magunk csalogat-

juk és tartjuk a növényeinket vízzel ellátó bojtos gyökereket a felszín 

közelében. Ha ezt folyamatosan végezzük, akkor növényeink szépen  

ejlődnek, dúsan virágoznak, bőven teremnek, ugyanis mindig azonos 

mennyiségű víz áll rendelkezésükre. A hangsúly a folyamatosságon van, 

ugyanis ha valami miatt napokig kimarad a vízutánpótlás, a talaj felső 

rétege, ahol a gyökérzet nagy része található, kiszárad, akkor pedig a 

növények jelentős mértékben károsodhatnak. Locsoláskor egyszerre 

legalább 15-20 cm-es talajréteget nedvesítünk át, ami (időjárástól függő-

en), akár hetekre elegendő vízmennyiséget jelent. Arra mindenképpen 

figyeljünk, hogy növényeink ne álljanak a vízben, az ugyanis szintén 

gyökérpusztulást okoz, ami visszaveti fejlődésüket, akár pusztulásukat is 

okozhatja. 

  Kövesdi Kertész 

   Májusi eső aranyat ér!  

Hűsítő citrom leves 

Hozzávalók /4 adaghoz/: 2 db citrom, 1 l víz, 
10-15 dkg cukor, 1 cs. vaníliás cukor, darabka 
fahéj, 3-4 szem szegfűszeg, 1/2 cs vaníliás 
pudingpor (főzős), 2 dl tejszín (nem cukro-
zott). Tálaláshoz citrom fagyi, menta levél. 

Elkészítés: A citromot meghámozzuk, a fehér héjat is levágjuk, felka-
rikázzuk, kimagozzuk. A vízbe tesszük a fahéjat, szegfűszeget, 
10 dkg cukrot, vaníliás cukrot és a citromokat. Addig főzzük, amíg a 
citromkarikák megpuhulnak. A fűszereket kiszedjük a vízből. A va-
níliás pudingport simára keverjük pár kanál vízzel, teszünk hozzá 
pár kanál forró levest is, és besűrítjük vele a levest. Merülőmixerrel 
simára turmixoljuk. Hűtsük be jól a levest! A hűtőből kivéve kóstol-
juk, ha nem elég édes, ízlés szerint tehetünk még hozzá cukrot! A 2 
dl tejszínt tálba öntjük, majd merőkanalanként adjuk hozzá a cit-
romlevest és kézi habverővel elkeverjük. Nagyon hidegen kínáljuk! 
Tálaláskor teszünk még bele egy gombóc citrom fagyit, és mentával 
díszítjük. 
A könnyed leves után pedig dukál egy testesebb főétel, amit kint a 
grillen, de akár bent is elkészíthetünk! 

Kövesdi Kulinária  

Sült csülök fokhagymás sörrel locsolva 
Hozzávalók: 2 db nyers csülök, 2 fej fokhagyma, só, őrölt 
kömény, őrölt feketebors, majoranna, rozmaring, 2 dl 
olaj, 1 liter sör 

Elkészítés: A csülköket kissé előfőzzük, óvatosan kicson-
tozzuk. A fűszereket összeke-
verjük az olajjal, és jó alapo-
san bedörzsöljük ezzel a 
csülköket, majd 2-3 órát állni 
hagyjuk. A sörbe beleaprítjuk 
a fokhagymát. Faszén pará-
zson lassan egyenletesen 
pirosra sütjük, locsolgatjuk a fokhagymás sörrel. Héjában 
sült burgonyát és friss salátát kínálunk mellé. 

Kellemes időtöltést, és jó étvágyat kívánunk 
mindenkinek!                    Pölöskei Ivett, Kollár József 

Na végre itt a nyár! Eljött a hűsítő levesek és a grillezős, bográcsos kerti partik ideje! Mindenki menjen ki a szabadba, 
hívja meg családját/barátait egy jó kis beszélgetős, iszogatós kellemes estére! 

Völcsejen bevizsgált kecsketej eladó.  
Érd.: Galavics Antalné, tel.: 20/4279-126 



 

 

Két keréken is MOZGÁSBAN A FALU! 

Sőt, az egész környék! Míg korábban a gyalogos túrákról olvas-
hattak beszámolókat, most a bringásoké a főszerep. Lesz azért 
gyaloglás is, amely a sopronkövesdi kerékpáros pihenő avatásá-

hoz kapcsolódó kerékpártúrával kezdődött. A bizonytalan időjárás miatt 
kicsi, de elszánt csapat gyülekezett a játszótéren. Némi „doppingszer” 
elfogyasztása után nekivágtak az útnak. Nagyon jó döntés volt, mert az idő 
fokozatosan javult. Nagylózson volt az első megálló, ahol a mi csapatunk 
csatlakozott az ottani kerékpáros pihenő avatásához és élvezték a műsort, 
amivel a helyiek, Tóthné Szigeti Éva és segítői kedveskedtek. A kibővült 
társaság Pinnye felé kerekezett tovább, ahol Farkas Tamás, majd Ebergőcön 
Both József, „Muzsajon és Röjtökön” Tóth József polgármester úr és segítői 
várták, köszöntötték és látták vendégül a túrázókat. Minden településen 
megtekintettük a nevezetességeket, jártunk a templomokban, kápolnákban, 
tájékoztatót kaptunk a falvak kialakulásáról, mindennapjaikról. Röjtökmu-
zsajon a kastélyban várt frissítő a kerekesekre. A parkban tett séta után az 
átalakítás, felújítás alatt álló, egykori iskolát csodáltuk meg (irigykedve). 
Hazafelé Nagylózson ismét pihenőt kellett tartani és rácsodálkozni Herbert 
Nikolaus Lahmer „rézműves” alkotásaira. Innen Kövesd, a Fehér csárda volt 
a végállomás, ahol jóízűen fala-
tozott a megfáradt társaság. 
A túra során végig a legifjabb 
Rupf Tibor haladt bringájával 
az élen, diktálva a tempót. 
Mindenki csodálkozására, haza-
felé a dombokon sem szállt le, 
amit a felnőttek szívesen meg-
tettek volna! De így…          
Május elsején Fertődről indult egy kerékpáros társaság, akik Sopronkövesd 
érintésével haladtak Ausztria felé, majd egy kört leírva Nagycenken át tértek 
vissza. A Cifra-hídnál hagyva bringájukat, gyalog érkeztek a kápolnához. 
Megcsodálták a panorámát, meghallgatták polgármesterünket a parkerdő 
kialakításáról, a lóvasútról és a kápolna történetéről. A Csárdából kapott, és 
jóízűen elfogyasztott ebéd után búcsúztunk a Füles felé induló vidám társa-
ságtól. Május 3-án a Napnyugat Turisztikai Egyesület szervezésében 
„Kápolnák útján” kerékpártúra indult Répcevisről. Ezen a napon az időjárás 
nem volt kegyes a résztvevőkhöz, akiket minden megállónál műsorral fogad-
tak. A Kövirózsa népdalköre a muzsaji kápolnában gyimesi katona és 
galgamenti szerelmes dalokkal, végül a Házi áldás megzenésített változatával 
örvendeztette meg az ázott, de nem csüggedt bringásokat és a helyieket. A 
végállomás Sopronkövesd volt. A szemerkélő eső nem tette lehetővé, hogy a  

kápolnánál záruljon a program, ezért a temp-
lomban hallgattuk meg Szalai Eszter csodálatos 
énekét. A társaság egy meleg ebéd elfogyasztása 
után Ausztria felé vette az irányt.  
Eddig a kerékpározás és most gyaloglás.  
Ez év július 31-én, kb. 100 főből álló külföldi, 
jórészt angol és amerikai túrázó érkezik falunk-
ba. A vasfüggöny lebontásának 25. évfordulóján, 
5 országot érintve, Csehországból indulva 
Triesztig gyalogolnak. Sopronkövesdet szállás-
adónak kérték fel, amire Polgármester úr igent 
mondott. Segítségünket kérték az útvonal meg-
tervezésében is Fertőújlaktól Kőszegig. Termé-
szetesen ezt is vállaltuk. A tervezés először 
térképen történt meg, amit gyalogos bejárás 
követett. A Fertőújlak-Sopronkövesd szakasz 
számunkra már ismert útvonal, a Sopronkövesd
-Kőszeg szakasz bejárására május 2-án került 

sor. Sopronkövesdről a kápolna érinté-
sével jutottunk el a határig. Osztrák 
oldalon haladva, a vasfüggöny túraút-
vonal egy jellegzetes pontján Magyar-
országra visszatérve haladtunk az undi 
őrsig, ott ismét a határ felé kanyarod-
tunk. A határkövek mellett mentünk 
Locsmánd felé. A települést elhagyva a 
Répce völgyében, kerékpárúton, szőlők 

között, árkon-bokron át érkeztünk 
Klostermarienberg-be.  A hegyet megmászva, jól 
karbantartott erdei utakon jutottunk a Mária 
utak találkozási pontjára. Innen nyíl egyenes út 
vezet Kőszegre, ezért mi visszafordultunk és 
Ólmod felé, a Répce jobb partján tértünk vissza 
Zsirára. Szép időben, rendezett környezetben 
jártunk, nyugodt szívvel ajánljuk az útvonalat, 
amin majd el is kísérjük vendégeinket. Erre az 
alkalomra bárki csatlakozhat, szívesen várunk 
minden érdeklődőt. A részletekről később 
adunk tájékoztatást. 

Farkas Károly 
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 A 2014. május 10-én megrendezett 

horgászverseny legboldogabb résztvevői 



 
2014 tavaszán 10 fővel megalakult a Sopronkövesdi Off Road Terepjárós Sportegyesület. 
A történet 2-3 évvel ezelőtt kezdődött, de a tavalyi KÖN-ön való sikeres részvétel után döntöttünk 

úgy, hogy egyesületet alapítunk. Minden évben a Somogybabodi Off Road Fesztivál a fő attrakció, amely egyben verseny és szóra-
kozás is, és amelyen évről évre egyre nagyobb létszámmal képviselteti magát a kövesdi csapat. Vettünk részt terepjárós "trophy" 
versenyen is, és ha minden feltétel adott lesz hozzá, a közeljövőben mi is szeretnénk hasonló versenyt rendezni. 
A gyümölcsös melletti önkormányzati utat, ami a temetői útról ágazik le (Csordahajtó út), május 1-jétől az egyesület megkapta 

használatra az önkormányzattól. Sajnos sok volt az illegális szemétlerakás, bízunk abban, hogy a gyakori jelenlétünk és a ker ítés 

megakadályozza a szemetelést! A használatra átadott út építési jellegű törmelékkel feltölthető, kizárólag sopronkövesdi lakosok és 

vállalkozások által, az Önkormányzati Hivatalban megváltott törmeléklerakási jegy ellenében! A tervek szerint a törmelék lerakásá-

ra 500 Ft/köbméter, és szombatonként 8 és 10 óra között lesz lehetőség az egyesület valamelyik tagjának jelenlétében. 
Az idei KÖN-ön is várunk minden érdeklődőt!                                                                    az egyesület nevében Gráczol Péter 

Négy keréken ... 

Tagok: Szabó Ádám, Varga Gábor, Plájer Balázs, Magyar Róbert, Zselenkó Gábor, Radics Tibor, Gráczol Péter, Papp Zoltán,  
Erdősi József, Horváth Zsolt. 

  

Hideg Csaba: 3 éve rend-
szeresen járok a verseny-
re, nagyon jó a szervezés. 
Nagyon jó kis tó, szép 
halak vannak benne. 

A mostani versenyen 3 db halat fogtam 
kukoricával, úszózásos technikával. 
Valamelyest már ismerem a tavat, 
hiszen nem csak a versenyek alkalmával 
horgászok itt, hétvégeken máskor is 
lejövök. Egyébként nem vagyok 
sopronkövesdi. A környéken még a 
hegykői tóra és a Fertő tóra járok. 

Fejes Dorottya: 4 éve 
minden alkalommal részt 
veszek a horgászverse-
nyen,  tes tvéremmel, 
Mártonnal együtt. Apu-

kámmal máskor is ki szoktunk ide jönni, 
Ő szeretette meg velem a horgászatot. 
Nekem természetes dolog, hogy horgá-
szok, még ha ez nem is kifejezetten egy 
„lányoknak való” sport. Tavaly 2 db halat 
fogtam kukoricával, és ez idén is bevált, 
ugyanis 1 db 2,97 kg-os hallal megnyer-
tem a versenyt a gyerek kategóriában. 

Witzmann Rajmund: Most 
vagyok először ezen a verse-
nyen, egyébként pedig 
a tavon másodszor. 8 db 
pontyot fogtam, amelynek az 

összsúlya 7,40 kg volt, ezzel meg is nyertem 
a versenyt. Gyerekkorom óta pecázok, álta-
lában a hegykői tóra és a Fertő tóra járok. 
Nem jellemző, hogy versenyen veszek részt, 
ez egy kivételes eset volt. Nagyon kedves és 
rokonszenves a főszervező, elégedett vagyok 
a szervezéssel, a díjazással, és mindennel. 
Biztosan jövök még ide, és remélem, jövőre 
is megnyerem a versenyt. 

Nagyné Kun Zsuzsanna rovata 

A horgásztó 2002-es megnyitása óta minden évben a napijegyes horgászat megkezdése előtt megrendezzük ezt a  
szezonnyitó versenyt. Éves szinten az egyesület 30 mázsa halat telepít a tóba. A tó halállománya vegyes, megtalálható 
benne: ponty, amúr, kárász, keszeg, süllő, csuka és compó. Tudomásom szerint néhány 10 kg feletti példány is él 
benne. A versenyre 80 liter halászlével készültünk, amit körülbelül 60 kg halból főztünk nagy szeretettel. A díjazások 

a következőképpen alakultak. A gyerek kategóriában az I. helyezett egy könnyű úszós botot, a II. helyezett egy spiccbotot 
szerelékkel, a III. helyezett pedig egy szerelékes ládát kapott. Felnőtt kategóriában pedig az I. helyezett egy Shimano feederbotot, a 
II. helyezett egy Shimano orsót, a III. helyezett egy kiemelő hálót nyert. Volna egy negatívum is, amit szeretnék elmondani, illetve 
szeretném megkérni azokat az ismeretlen elkövetőket, akik beledobálták a tóba a körülötte lévő padokat, hogy többé ne tegyék!  

Kövesd válaszol 
Mi a véleménye a Sopronkövesdi horgásztóról és horgászversenyről? 

Mészáros Antal (főszervező):  
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Az Agghegyalja Mozaik PLUSZ az támogatásával valósult meg.  

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

Szerkesztők: Biczó Szabolcsné, Csókáné Maráz Kornélia, dr. Barkó Péter, Egyházi Mónika, Farkas Károly, Farkas Mihályné, Fücsökné Torma Lívia, Fülöp 

Zoltán, Fülöpné Hidegh Csilla, Gráczol Péter, Horváth-Pálla Barbara, Iváncsicsné Horváth Krisztina, Kazinczy Péter, Kelemen Dávid, Kissné Fekete 

Andrea, Kollár József, Maráz Kristóf, Nagyné Kun Zsuzsanna, Németh Nikoletta, Pölöskei Ivett, Raffai Péter, Virágh Imréné. 

Fotók: Farkas Károly, Fülöp Zoltán, Hetyei Zsolt 
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.” 

 
 Háztartási praktikák 

Mire ez a számunk megjelenik, már javában tart a befőzési időszak, bizonyára sorakoznak az éléskamrák polcain a 
bodzaszörpök és az eperlekvárok is. Magam is lelkesen készülök mindig erre az időszakra, keresgélem az újdonsá-

gokat, kipróbálok módszereket, amik segítenek minél tovább eltartani a zöldségeket, gyümölcsöket. A kerti munkánk gyümöl-
csét télen is szeretnénk élvezni, éppen ezért fontos, hogy megóvjuk őket a fagytól és a rothadástól. A gyökérzöldségek, mint 
a fehér-és sárgarépa, a cékla és a zeller eltartható úgy is, hogy fehér papírba, majd újságpapírba csomagoljuk, és száraz, hűvös  
helyre tesszük. Pince és kamra híján erre megfelel a terasz vagy erkély is. Az egyéb zöldség és gyümölcsfélékből pedig  
sokat eltehetünk lekvárok, savanyúságok, vagy aszalványok, porok formájában. Néhány tippel szeretnék szolgálni ezekre  
vonatkozóan. 

Házi fokhagyma por 

A megtisztított gerezd fokhagymákat, langyos sütőben 
zörgősre szárítjuk, majd darabokra törve megőröljük. A sütést 
a legalacsonyabb hőmérsékleten, egy középen elhelyezett 
vastag falú tepsiben végezzük. A tepsit csak a hőmérséklet 
stabilizálása után szabad betenni a fokhagymákkal a sütőbe. 
A legalacsonyabb fokozat nem haladhatja meg az 50 fokot. 
A sütő ajtaját támasszuk ki fakanállal vagy hurkapálcával, 
hogy a keletkező gőz távozhasson. Jól lezárható üvegekben 
tároljuk, főzéshez felhasználjuk. 

 

Végezetül egy befőzési naptárt osztanék meg Önökkel, 

hogy semmi se maradjon ki a betervezett befőttek és savanyú-

ságok közül. 
Június: bodza, eper, egres, málna, rebarbara, spárga, szeder 
Július: cukkini, cseresznye, meggy, ribiszke, sárgabarack, 
          sárgadinnye, tök, uborka 
Augusztus: görögdinnye, körte, őszibarack, paprika, 
          paradicsom, zöld dió 
Szeptember: alma, bodza, káposzta, padlizsán, szilva 
Október: fokhagyma, gomba, karfiol, szőlő, zöldparadicsom, 
          dió 
November: birsalma, birskörte, cékla, csipkebogyó 

Aszalt paradicsom olajban 

A paradicsomot napon legalább egy hétig kell aszalni, 
érdemes figyelni az előrejelzést mielőtt nekifognánk. 
Szinte mindegyik fajta aszalható, lehet az koktél, Lucillusi, 
vagy törpe.  
A paradicsomokat félbevágjuk, kicsumázzuk, majd besózzuk. 
Héjával lefelé kell elhelyezni a tepsiben, úgy aszalni. Éjszakára 
mindig be kell vinni. Nappal a legyek miatt egy vékony 
hálóval ajánlatos letakarni. Ha a paradicsomok megaszalód-
tak, jöhet az üvegek sterilizálása. 
A paradicsomokat szorosan lerakjuk az üvegbe úgy, 
hogy soronként csipet 
oregánóval és 2-3 szem 
borókabogyóval 
megszórjuk. Az aljába 
és a tetejébe tegyünk 
fokhagymát. Öntsük 
fel annyi olajjal, 
hogy bőségesen ellepje. 
Ütögessük meg az 
üveget, hogy a buboré-
kok távozzanak. 
Fóliával leborítjuk, és tetővel lezárjuk. Hónapokig eláll. 
Felhasználhatjuk levesekbe, mártásokba, salátákba, grillezett 
ételek mellé. Kissné Fekete Andrea 

 

 K ö v e s d i  K V Í Z  

1. Hány első osztályos tanuló kezdi meg iskolánkban a következő tanévet? 
    2. Hány kg halból főtt a halászlé a horgászversenyen?                   3. Hány fő jelentkezett látásvizsgálatra az egészségnapon? 

 

 

A megfejtéseket névvel és lakcímmel ellátva a kovesdihermesz@gmail.com címre, vagy a MINI ABC-ben (Kossuth u 184.) várjuk. 
Beküldési határidő: 2014. június 30. A helyes megfejtők között vásárlási utalványt sorsolunk ki. 
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