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Augusztus 15-én tartják a katolikus egyház legnagyobb Mária-ünnepét, Nagyboldogasszony, azaz 
Szűz Mária mennybevételének napját, amely egyúttal Magyarország védőszentjének, patrónájának a 
napja is. 
 

Az ünnep legrégibb elnevezése: dormitio (elalvás) vagy pausatio (elpihenés), azaz Mária 
elszenderülésének, halálának a napja. Szűz Mária mennybevételének dogmáját, amely szerint Jézus anyja a 
földi létből testben és lélekben egyenesen a mennyei boldogságba jutott, 1950-ben hirdette ki XII. Pius 
pápa. Ez volt a katolikus egyház eddigi legutolsó dogmakihirdetése.

Mária halálának és mennybemenetelének története kedvelt témája volt a középkori egyházi művészetnek, 
a kódexirodalomnak, a vallásos népkönyveknek, az epikus énekeknek. A hagyomány szerint isteni Fia, 
Jézus három nappal előbb tudatta Máriával halála óráját, melynek bekövetkezte után testét az Olajfák 
hegyén vágott sziklasírba temették. Temetésére az apostolok felhőkön érkeztek a föld különböző tájairól. 
Tamás csak harmadnapra jelent meg, s miután látni akarta az elhunytat, az apostolok felnyitották a sírt, 
melyből különösen kellemes balzsamillat áradt. A koporsó viszont üres volt, csak halotti leplek voltak 
benne. Míg az apostolok ezen álmélkodtak, angyali énekhang kíséretében az égbolton megpillantották Mária 
testét, amint az angyalok a mennyekbe emelik.

Magyarországon Szent István király még uralkodása alatt ünneppé avatta augusztus 15-ét, 
Nagyboldogasszony napját. (Szűz Máriának Boldogasszonyként való elnevezése egyedülálló, magyar nyelvi 
remeklés, amely az ősi magyar hitvilágból is táplálkozhatott.) Szent István erre a napra hívta össze 
Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénykezést. Élete végén a beteg király ezen a napon ajánlotta fel az 
országot Szűz Máriának, és ő maga 1038-ban e napon halt meg. A felajánlás a maga nemében páratlan a 
világon, a közjogban is érvényesült a magyar történelem folyamán a Regnum Marianum eszme, mely 
szerint Magyarország Mária országa. 

Nagyboldogasszony napja Szent István óta katolikus ünnep 
Magyarországon. A katolikus egyházban a Mária-napok 
között a Nagyboldogasszonyé a legbensőségesebb és 
legmagasztosabb ünnep, amelyhez kapcsolódva a nép 
körében terjedő legendák és történetek tápláltak e naphoz 
fűződő szokásokat. Ilyen például a Mária-virrasztás, a 
virágokból összeállított Mária-koporsó készítése, vagy a 
virágszentelés. (A megszentelt illatos füveket és virágokat 
később a halott koporsójába tették, hogy Máriához hasonlóan 
ő is dicsőségre jusson; volt, ahol beépítették az épülő ház 
alapjába, másutt a csecsemő bölcsőjébe vagy az új pár 
ágyába helyezték.) 

A népi kalendáriumban a "két asszony köze", azaz az 
augusztus 15-e és szeptember 8-a, Kisasszony napja közötti 
időszak varázserejűnek számít. Ekkor kellett szedni a 
gyógyfüveket, kiszellőztetni a téli holmikat, a ruhaféléket, 
hogy a moly bele ne essen. Ilyenkor ültették a tyúkokat, hogy 
jó tojók legyenek, gyűjtötték a mészben sokáig elálló "két 
asszony közi" tojást. A nap időjárása termésjósló: "ha a 
nagyasszony fénylik, jó lesz a bortermés".
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Augusztus 20-ról eszünkbe jut 
Szent István, az államalapítás, 
az új kenyér, az alkotmány és a 
Szent Korona ünnepe. Ennek 
oka, hogy korántsem hosszú 
múltra visszatekintő nemzeti ün-
nepünket a 20. században min-
den politikai rendszer a saját 
elképzelései szerint alakította 
 

Augusztus 20. a Monarchiában
A francia forradalom mintájára a 

19. század végén igény merült fel 
magyar nemzeti ünnep megalkotásá-
ra is. Hosszas parlamenti vita indult, 
amely március 15. és augusztus 20. 
körül forgott. 

Végül 1891-ben mégiscsak nyer-
tesként került ki augusztus 20-a, amit 
munkaszüneti napnak, korabeli elne-
vezéssel nomranapnak minősítették 

Ugyancsak a Monarchia végén 
bukkant fel újra egy elfelejtett szo-
kás, az aratóünnep. Miniszteri kez-
deményezésre elevenítették fel a 
néphagyományt, amely ekkor még 
nem kapcsolódott össze augusztus 
20-val. Az új kenyér jelenléte csak 
fél évszázad múlva vált meghatá-
rozóvá.  
 

Augusztus 20. a Horthy-
rendszerben 

Az első világháborúban és az azt 
követő években a nagyszabású ün-
nepségek elmaradtak. 

A korábbi szokások közül megő-
rizték a Szent Jobb körmenetet, a 
lóversenyt, amelynek tétje a Szent 
István-díj volt és az ünnepi mulat-
ságot, amelyet rengeteg programmal 
bővítettek ki. Az új és a ma is létező 
szokások közé beemelték a tiszt-
avatást, az ünnepélyes őrségváltást, a 
néphagyományok ápolását és a tű-
zijátékot. Csak a korszakra voltak 
jellemzőek és az idő próbáját nem 
állták ki a sokgyermekes anyák ki-
tüntetése, a Gyöngyösbokréta műso-
ra valamint az ünnep kiterjesztése 
egy teljes hétre. 

Szintén az államiságot szimboli-
zálta a budapesti Szabadság téren 
1928-ban felavatott ereklyés ország-
zászló, amely a megemlékezések 
központi helyszínévé vált. Talapzatát 
a történelmi Magyarország jelentő-

sebb pontjairól összegyűjtött földből 
építették. Augusztus 20., mint 
nemzeti ünnep a Horthy-rendszerben 
vált a magyarság egyetemes ünnepé-
vé. Nemcsak határon túl, hanem a 
kivándorolt magyarok is megemlé-
keztek az államalapító királyról. 
 

Augusztus 20. a Rákosi-
diktatúrában 

A második világháborút követő 
években új arculatot kellett találni az 
ünnepnek, mivel a Horthy-korszak 
kiemelten kezelte a jeles napot, s a 
koalíciós kormány élesen elhatároló-
dott politikai elődjétől. Olyan han-
gok is megszólaltak, hogy az ünnep 
hagyományait nem érdemes folytat-
ni, ennek ellenére a felújított Szabad-
ság hidat 1946-ban augusztus 20-án 
adták át, s ezzel mégiscsak elkezdték 
„használni” az ünnepet. 

Gyökeres váltás a diktatúra 
kiépülésével, 1948-ban következett 
be. Megmaradt a tisztavatás, de a 
Ludovika Akadémia helyett a 
Honvéd Kossuth Akadémia 
növendékeit avatták fel. Megtartot-
ták a tűzijátékot is, ezen felül 
bábszínház, kultúrműsor, díszelőa-
dás és hasonló mulatság szórakoztat-
ta a népet. A körmenet viszont a 
kommunizmus berendezkedése után 
a Bach-korszakhoz hasonlóan ismét 
tiltólistára került, ezúttal negyven 
évre. Az ünnepnek természetesen új 
nevet adtak. Addig Szent István 
napnak hívták leggyakrabban au-
gusztus 20-át. 

Először lekopott a szent kifejezés, 
majd 1948-ban megszületett az új 
kenyér ünnepe elnevezés, mint 
központilag előírt szóhasználat. A 
kifejezést azonban hamar felváltotta 
egy újabb elnevezés, az alkotmány 
ünnepe. 1949. augusztus 20-án lépett 
életbe ugyanis az alkotmány, az 
elkövetkező években pedig ez a 
kifejezés dominált. 
 

Augusztus 20. a Kádár-
rendszerben 

Az ünnep új arculatot a munkás-
paraszt szövetség megjelentével 
kapott. Szintén lényeges elemként 
jelent meg az avatás: pályaudvart, 
iskolát, gyárat, üzemet, szállodát, 

lakótelepet, utat avattak, egy 
évfordulóra több meglepetés is 
jutott. Megtorpanás a nyolcvanas é-
vek derekán rajzolódik ki, amikor a 
gazdasági helyzet csak kisebb költ-
ségvetésű újdonságok – játszótér, 
tornaterem – átadást engedte meg.  

A Rákosi-diktatúrához képest 
váltás, hogy – szigorúan a szent jelző 
említése nélkül – István király sze-
mélye is felbukkant. Augusztus 20-
át az államalapítás, az alkotmány és 
az új kenyér ünnepének tekintették. 
A körment továbbra is tabu volt, 
egészen 1989-ig, amikor hosszú 
évtizedek után a Bazilikánál megren-
dezték az „elsőt”.  

 
Augusztus 20. a         

rendszerváltás után 
A választások után összeült parla-

ment szembekerült azzal a dilem-
mával, hogy három nemzeti ünne-
pünk van (március 15., augusztus 20. 
és október 23.), viszont csak egy 
lehet hivatalos állami ünnep. A 
történelem ismétli önmagát, mert a 
választás, akárcsak száz évvel ezelőtt 
ismét augusztus 20-ra esett. 

Az ünnep menetrendje nagymér-
tékben hasonlít a Kádár-rendszer 
forgatókönyvéhez, persze a külsősé-
gek megváltoztak. A hivatalos prog-
ram a zászlófelvonással indul, majd 
a tisztek felavatásával folytatódik a 
Kossuth téren, akik már nem ökölbe 
szorított kézzel, hanem két ujjukat 
feltartva tesznek esküt. A körmenet a 
Bazilikánál zajlik, a szertartásnak 
immáron kihagyhatatlan eleme a 
kenyérszentelés. Jelentős ünnepsé-
gek az ezredfordulón voltak, 2000-
ban avatták ortodox szentté István 
királyt, bővítették ki a körmenet 
útvonalát, valamint 2000. augusztus 
20-án indult a millenniumi év és a 
következő esztendő ugyanazon 
napján ért véget. 

Az ünnep fekete évének számít a 
2006-os év, amikor rögtön a tűzijá-
ték elkezdése után óriási szélvihar 
támadt Budapesten. A katasztrófa 
felkészítetlenül érte a szervezőket, a 
sajnálatos eseményben több ember 
életét vesztette. 

Solymos Kata 
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A Fertő halászai  

Hegykői séták 
 

E sorozatban szeretnénk bemu-
tatni falunk közel egy tucat köz-
téri szobrát, emlékművét. Nap 
mint nap elmegyünk előttük, 
nem is sejtve, melyiket mikor és 
miért emelték őseink.   
 

Pestis szobor 
 

A Kossuth Lajos utca kiszé-
lesedésénél, a Petőfi u. kiindu-
lásánál található a szobor. 1711-
ben borzalmas pestis járvány 
tizedelte meg a község lakos-
ságát. Naponta szekérszám vit-
ték ki a halottakat a temetőbe. 
Ekkor tették fogadalmukat a 
hegykőiek a szobor felállítására. 
A járvány után más nemzeti-
ségűek pl. horvátok, szerbek 
betelepítése kezdődött meg. Így 
kerültek ide Bellovicsok, Bi-
acsicsok, Ivancsicsok ősei. A 
szobrot a 2000. évben az 
önkormányzat teljesen felújítot-
ta. Az egyik legbeszédesebb és 
legszebb pestisemlékmű. Ezek-
nek a szoborcsoportoknak a fel-
állítását általában egy közösség 
határozta el annak örömére, 
hogyelmúlt a pusztító járvány. 
Erről szól a tábla szövege: 
  
„Ezt a boldogságos szűz képet 

Az pestis ellen építettük 
Hogy az Úr isten eltávoztatván 

Rúlunk kiért az istennek a 
neve dicsirtessik  

S.M.K.I. 
(Bioczis Pál H. V.)” 

 

Pillérszerűn alapzaton kiugró 
írástábla áll. Ezen van Szent 
Rozália barlangban fekvő alak-
ja. Mellette Szent Sebestyén és 
Szent Rókus. Szent Sebestyén 
szobrát S ívű forma, enyhén 
mozduló fej, finom ívű karmoz-
dulatok jellemzik. A legszebben 
megformált a főhelyen ülő Má-
ria. Fejét enyhén lefordítva fi-
gyeli kisgyermekét. Az egészet 
összefogja a fejéről induló redő-
zésű kendő. 

 
Egykor ebben a vízben, halban bővelkedő tájban a legősibb 

foglalkozás volt a halászat. Ma már egyre kevesebben élünk itt 
Hegykőn, akik emlékezhetünk még erre a régi mesterségre, ezért is 
gondoltuk úgy, hogy ezúttal a halászatról kérdezzük meg falunk egy 
szülöttjét. Id. Szigethi Istvánt kerestük fel, hogy segítségével a 
halászat múltbeli rejtelmeibe nyerhessünk bepillantást.  

 
„A 30’as évek után ment a legjobban ez a mesterség, egy 12 tagú 

halász társaság került ki a faluból. Persze nem ez jelentett megélhetést 
számunkra, ez csak egyfajta mellékkereset volt. Tavasszal nagyon jól 
ment, nagy fogások voltak, mivel akkor ívtak a halak. Aztán amikor 
többet fogtunk elvittük a soproni piacra, vagy épp a faluban adtuk el. Ha 
még ennél is nagyobb fogásunk volt, akkor a falu melletti úsztatóba 
raktuk a halakat, majd később adtuk csak el. Nem csak hálóval 
halásztunk, hanem varsával is. Ezt naponta vetettük ki és szedtük be. 

 
Április vége felé volt, hogy a szél kihajtotta a vizet a partra, majd 

visszahúzódott, és a halak a parton maradtak. Olyankor aztán nem 
győztük kapkodni őket. Ezen kívül akkor volt még sikeres fogás mikor 
ivás volt, nagyon sok és sokféle hal előfordult akkor a Fertőben. Ponty, 
csuka, kárász, sügér. Volt, amikor szerencsés volt a fogás, de megesett, 
hogy két napig nem fogtunk semmit, az időtől függött. Áldozatos 
munkát jelentett, és nehéz kenyérkeresetet. Nappal is, és éjszaka is 
halásztunk. Éjjel 2 körül vetettük ki a hálókat, s a halak néha csak úgy 
ugráltak ki a hálóból. Előfordult, hogy egy-egy éjszaka vagy 150 kg-ot is 
fogtunk. A munka a téli időszakban sem állt meg, akkor lékeket vágtunk 
és abba engedtük le a varsát, vagy a hálót.” 

 
Végeredményben tehát, nem volt hálás mesterség a halászat, kemény 

munkát jelentett és nem volt elég a megélhetéshez, az időjárás és a 
szerencse sokban hozzájárult a sikeres fogásokhoz. Ezért is igaz az a 
régi mondás: Halász, vadász, madarász üres tarisznyában kotorász. Mert 
még ha legbelül tudja is az ember, hogy nem jár sikerrel, bízik a saját 
szerencséjében, és újra meg újra próbálkozik. A Hármas-Körös egyik 
halászának klasszikus tömörséggel fogalmazott aranymondása szerint: 
„amíg nem volt csónakom, addig azt hittem, hogy a túlsó parton sok a 
hal”. 

Kóczán Tímea  
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Üres az osztály 

 
… most búcsúzik tőle 

a dalos ajkú sok vidám diák… 
  

Még most is a fülembe cseng a 
nyolcadikosaink ballagó nótája. 
Minden évben szívbe markoló az 
az érzés, mellyel eleresztjük a 
nagybetűs életbe a végzős diákja-
inkat. Hiába éljük át évente, az 
elválás megható pillanatait nem 
lehet megszokni. Külön tisztelettel 
gondolok az idei ballagók osztály-
főnökére, Baumgartner Anna ta-
nárnőre, aki remek közösséget 
kovácsolt gyermekeinkből a felső 
tagozatos évek alatt. 

A fenntartó önkormányzat érde-
me, hogy szeptembertől választha-
tó tárgyként bevezettük az angol 
nyelvet is: három csoportban, heti 
két órában délutánonként zajlott az 
oktatása. 

Tanulóink büszkék lehetnek arra, 
hogy ebben a tanévben senki nem 
bukott meg, senkinek sem kell 
pótvizsgára készülnie a nyáron. 
Ellenben öt kitűnő tanulónak gratu-
lálhattunk az osztályozott tanulók 
közül. Az alsósok között is sok a jó 
tanuló, de ők még csak szöveges 
értékelést kapnak. 

A legszorgalmasabb osztályunk 
2007/2008-ban a hetedik volt, így 
Rigó István tanár úr, az osztályfő-
nök emelhette magasba az elnyert 
kupát az évzáró ünnepélyen. A 
Hegykői Általános Iskola Tanulói-
ért Alapítvány pénzjutalmát Erdősi 
Martina, 8. osztályos, végzős tanú-
lónk érdemelte ki. 

A H1- kör keresztény, patrióta 
mozgalom díját idén Solymos 
Fanni, 6. osztályos tanuló kapta 
Hegykő község hírnevének öregbí-
téséért végzett kiemelkedő munká-
jáért. 

Iskolai programokban nyáron 
sincs hiány. Folyamatosan zajlanak 
a gyakorlókerti munkák lelkes 
pedagógusaink irányításával: Panni 
nénivel, Teréz nénivel.  Június 15-
én délelőtt a Mithras – fesztiválon 
szerepelt a Maskara diákszínpad- 

 
unk, Fertőrákoson. Ezen a napon 
este mutatta be Baa Károly, a H2 
Televízió szerkesztője és operatőre 
a kórusunkról készített olaszorszá-
gi útfilmet a közösségi házban. 
Vastaps zárta a forró hangulatú 
vetítést. 

 

Családi nap az óvodában 
 

Június elején immár hagyo-
mányosan megtartottuk az 
óvoda udvarán a Családi Napot. 
Az időjárás néha megtréfált 
bennünket, így hol kint, hol 
bent a termekben zajlott a 
program. 

Mindezek ellenére szép 
számmal jöttek el a szülők, és a 
gyermekek. Nagy örömünkre 
azok a szülők is megtiszteltek 
bennünket jelenlétükkel, akik-
nek gyermeke a következő évtől 
kezdi meg óvodás éveit. Ezek 
az együttlétek remek alkalmak 
az ismerkedésre, hiszen telepü-
lésünkön egyre több a nemrég 
ideköltözött család. 

A szülők most is kivették 
részüket a főzésből, sütésből. A 
jóízű ételek és a hideg italok 
mellett mindenki kedvére vá-
logathatott a programok közül. 
A fenntartó támogatásával fel-
lépett Rosta Géza előadómű-
vész, nagy sikere volt az ugráló 
várnak. Szép bevételt eredmé-
nyezett a tombola is. Volt arc-
festés, játék bemutató, és 
óvodásaink tánc bemutatója. 

A jó szórakozás mellett 
haszonnal is járt ez a nap. A 
bevételből fejlesztő és udvari 
homokozós játékokat vásáro-
lunk gyermekeink számára.  

Köszönjük támogatásukat! 
 

Vargháné Horváth Bernadett 
Óvodavezető 

 

 

A kéthetes úszótanfolyam nem-
rég fejeződött be a SÁRA Termál-
fürdőben. Szikrázó napsütésben, 
kellemes környezetben, hasznosan 
tölthették el a gyerekek itt a 
szünidejüket Németh Norbert és 
Barcza Attila testnevelés szakos 
tanárok vezetésével. 

A fenntartónk az iskola szépíté-
sére is áldoz a nyári hónapok alatt. 
Megkezdődik egy nagyszabású 
fűtéskorszerűsítés, és az orvosi 
szoba kialakítását is betervezték. 
Reméljük, az udvar felújítása is 
felgyorsulhat augusztusig: Már ál-
lnak a kosárlabda – palánkok, és 
ígéretet kaptunk a játszótéri hinta 
felállítására.  

Szeretettel várjuk régi és új 
diákjainkat szeptemberben, az óvo-
dából ballagó, ragyogó szemű kis 
elsőseinket pedig dallal köszön-
töm: 

„Hívogat az iskola, 
Kapuját kitárja, 

Jancsi, Juli, Katika, 
Menjünk iskolába!” 

 

Zambó Istvánné 
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Kerékpáros pihenő épült Hegykő és Fertőszéplak határán Új játszótérrel gazdagodott 
Hegykő 

A Tornácos panzió mögött, egy 
kihasználatlan önkormányzati te-
rületen valósult meg a mostani 
európai úniós előírásoknak meg-
felelő, igényes köztéri játszótér. 
A Panziót működtető Hospely 
család az éves idegenforgalmi 
adójának harmadát pályázat for-
májában 4-5 éve visszaigényli az 
önkormányzattól a panziót övező 
terület szebbé tételére, ennek ke-
retében valósult meg idén a gye-
rekek örömére ez a park. Évről 
évre egyre több családos vendég 
érkezik hozzánk, ez a lehetőség 
megoldást nyújt a fiatalabb kor-
osztály szabadidejének hasznos 
eltöltésére, míg a szülők a ház 
különböző szolgáltatásait igény-
be veszik – mondta Klára asz-
szony. Az idei első Hegykői 
Bornapok alkalmával adtuk át 
ünnepélyes keretek közt. Cégünk 
vállalja a továbbiakban saját költ-
ségén – bár közterületről van szó 
– a játszótér működtetését. Jövő-
beni elképzeléseink közt szerepel 
hasonló finanszírozásban fásítás, 
parkosítás is.  

 

 
Ez év tavaszán a hegykői keresztény, patrióta mozgalom egy maroknyi 

csoportja a két község határán - egy használaton kívüli mezőgazdasági 
területre - egy kerékpáros pihenőt álmodott meg. A földtulajdonosokkal 
való egyeztetést követően Tóth László fertőszéplaki nyugdíjas agrármér-
nök biztosított helyet erre a célra a saját földterületén.  

„Amióta az eszemet tudom, ez egy elhanyagolt, gondozatlan, bokros 
terület volt, ahol a mai kor összes szemete (pl.: autógumi, drótháló, 
neylonzsák, háztartási hulladékok, stb.) felgyülemlett -mondta el Laci 
bácsi-. Mivel saját magam gazdálkodom a földemen, már az én szememet 
is nagyon bántotta ez az állapot. Ezért nagyon megörültem Bak Balázs 
ötletgazda megkeresésének, aki ennek a parlagon lévő területnek a 
rendbetételét szorgalmazta. 

Mivel a mezőgazdasági munkálatokat nem zavarja, a tulajdonjogok sem 
sérülnek, örömmel vettem részt én is a lelkes fiatalok társadalmi 
munkájában. Mai rohanó világunkban kevés ideje van az embernek 
kipihenni a hajszolt hétköznapok fáradalmait és gyönyörködni az őt 
körülvevő természet szépségeiben. Többek közt ezért álltam az 
elképzelések megvalósítása mellé, mert számomra is fontos, hogy ha 
keveset is, de tudjak időt szakítani a kikapcsolódásra. Ha ezt mások 
számára is elérhetővé tesszük, már megérte. Itt szeretném megköszönni 
mindazok munkáját, akik részt vettek a több utánfutónyi hulladék 
eltávolításában, a bokrok kiirtásában és a pihenőhely kialakításában.” A 
tereprendezés, a fűtelepítés és a padok kialakításának anyagi költségeit a 
H1-kör kersztény patrióta mozgalom saját költségén vállalta. Ezúton 
köszönjük a földmérő önzetlen segítségét is, aki kiszállási- és munkadíj 
felszámolása nélkül állt rendelkezésünkre. 

„A hely kiváló adottságokkal rendelkezik. Közvetlenül a kerékpárút 
mellett gyönyörű panoráma nyílik innen Hegykőre, a soproni és az alsó-
ausztriai hegyekre, háttérben a Schneeberg hófödte csúcsára és a Fertő tó 
partjára. Keresztény ember lévén az irgalmasság testi cselekedetének 
tartom, ha a megfáradt vándort hellyel kínáljuk. 

A kettőskereszt állításával az államalapítás ezeréves évfordulójára 
emlékezünk a Fertő-táj Világörökség eme gyönyörű pontján. A 
pihenőhely létrejötte - úgy gondolom - a jószándékú emberek összefogásá-
nak köszönhető, egyben előrevetíti a két település lakóinak szorosabb 
együttműködő kapcsolatát.  Örülök, hogy széplakiként segítője lehettem 
ennek a hegykői kezdeményezésnek.  Kívánom, hogy minden itt 
megpihenő ember használja jó egészséggel!” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

előtte        mostani állapot
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Labdarúgás: 
 
Egy edzőváltás margójára… 
 
Tisztelt Főző Peti barátom! 
 

Nekem jutott ez a hálás de egyben 
kicsit hálátlan feladat is, hogy pár 
sorban megköszönhetem neked a 
magam és a hegykői labdarúgó 
csapat nevében az elmúlt években 
nyújtott önzetlen, odaadó munkádat, 
amelyet az elért eredmények min-
dennél jobban tükröznek.  
 

A kettőnk labdarúgó pályafutása 
több helyen fonódott össze, elég ha 
csak a petőházi, fertődi vagy a hegy-
kői éveket említem. Mint idősebb 
játékosra mindegyik klubban felnéz-
hettem rád, mindenhol szorgalmat, 
kitartást, a társak iránti tiszteletet és 
megbecsülést tanulhattam tőled. Ne-
kem mindig örömet, büszkeséget és 
megtiszteltetést jelentett, ha veled 
egy csapatban játszhattam. Akár a 
sportban akár a magánéletben bármi-
kor fordulhattam hozzád, mindig ön-
zetlenül segítettél de nem csak 
rajtam, bármelyik játékostársadon, 
legyen az veled egykorú vagy nálad 
fiatalabb játékos. Ez a mai „rohanó 
és kissé érzelemmentes” világban 
egy felbecsülhetetlen emberi érték 
benned.   
 

Az aktív játék befejezése után sem 
tudtál elszakadni a „bőrgolyótól”, 
edzői pályára léptél. 2004-ben lettél 
annak a csapatnak az edzője, ahova a 
gyökereid kötnek, ahonnan sportpá-
lyafutásod egykoron elindult. Azt 
hiszem bátran mondhatom a neved-
ben, hogy ennél nincs jobb érzés, 
mint amikor az ember azért a 
községért tehet ahova szinte minden 
– szülők, rokonok, barátok – odaköti.  
 

Abban a szerencsés és kivételes 
helyzetben voltam, hogy a játékos-
társad majd a játékosod lehettem. Az 
elmúlt négy évben Hegykőn egy 4. 
helyezés, két bajnoki cím és egy 9. 

hely volt a „munkánk” gyümölcse. 
Embere válogatja ki és hogyan 
értékeli ezt az időszakot, de úgy 
gondolom a többi csapattársammal 
együtt, hogy neked ezen eredmények 
miatt nincs szégyellnivalód!  
 

A sikerek és a sikertelenségek 
idején is ember tudtál maradni, a 
sikerek nem részegítettek meg, a 
kudarcok nem szegték kedvedet. 
Mindig optimistán, a következő 
feladatra koncentrálva készítettél fel 
minket. Veled együtt megtanultunk 
küzdeni és harcolni amely során 
olyan eredményeket értünk el ebben 
a pár évben, amelyet sok sportoló 
egy teljes pályafutás alatt sem tud 
elérni. Köszönöm, köszönjük neked 
a sikereket és azt, hogy veled együtt 
2006-ban majd 2007-ben a bajnoki 
cím megszerzésével sporttörténelmet 
írhattunk Hegykőn! 
 

Most 2008. nyarát írjuk. Bizonyos 
„szelek” a hegykői csapattól más 
irányba sodortak, de a küzdelmet és 
az edzői pályát a váratlan csalódások 
ellenére sem adhatod fel! Biztos 
vagyok benne, hogy a labdarúgás 
iránti szereteted sokkal nagyobb an-
nál, minthogy néhány kisebb kudarc 
után elfordulj szeretett sportágadtól! 
Neked gyerekkorod óta a foci a 
mindened és - nem hiszem, hogy na-
gyot tévedek - ez a „szerelem” életed 
végéig el fog kísérni! Mi hegykői 
focisták, volt játékosaid soha nem 
felejtjük amit értünk és a csapatért 
tettél, mindig örömmel és szeretettel 
gondolunk a veled együtt töltött 
évekre, a sikerekre, a nagyszerű 
bajnoki és kupamérkőzésekre! 
 

Most a nehéz időkben is kívánunk 
neked kitartást, hitet és erőt ahhoz, 
hogy a kudarcokon és a nehézsé-
geken felülemelkedve ismét a 
focipálya szélén láthassunk és majd 
újra Hegykőn bizonyíthasd azt, hogy 
tudsz te még jó csapatot csinálni… 

Pink Panther Rock and 
Roll Club 

 
A húsvét óta eltelt időszak-

ban a csoport a kitartó mun-
kának köszönhetően remek 
eredményt ért el. A páros 
kategóriában az Árki Júlia- 
Mészáros Dalma páros több 
versenyen első helyezést ért 
el. (Őriszentpéter, Csabren-
dek). Kocsis Virág- Nagy 
Franciska duó a harmadik 
helyezéseket gyűjti. A két 
páros plusz egy ötödig tag, 
Szabó Viktória a Five Pant-
her elnevezésű formációt al-
kotja, akik Csabrendeken 
kiérdemelték a közönségdíj-
at. Az Őriszentpéteri verse-
nyen az első helyezést érték 
el. 

A nagylányok között Bel-
lovits Krisztina és Bellovits 
Viktória az edzéseken muta-
tott szorgalmuknak is kö-
szönhetik a versenyen elért 
jó eredményüket. 

Továbbá a kislány kate-
góriában az idény utolsó 
versenyén a hegykői hétéve-
sek Bak Annamari- Szalay 
Nikoletta páros a kilence-
dik, Horváth Fanni- Nemes 
Kata duó a tizenharmadik 
helyet szerezték meg, mind-
ezt huszonöt páros közül. 
Eredményeik kiemelkedő-
ek, mert az ellenfeleik több 
éves tapasztalattal rendel-
keztek. A nyáron edzőtábor 
várja a gyerekeket, augusz-
tus 11-től melyen felké-
szítést kaphatnak a követ-
kező félévre. A nagy érdek-
lődésre való tekintettel az 
óvodások felkészítése szep-
tembertől megkezdődik, 
ami ovis tánc keretein belül 
kiváló alapot biztosít a Rock 
and Roll edzésekre. 
 
Foglalkozásokra jelentkezni 

lehet: 0670/7731 698-as 
telefonszámon 

 
Tisztelettel: 

Nagy Gábor 
(Manó) 
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Vasfüggöny emlékhely 
 

Július 15-én számos érdeklődő 
jelenlétében került sor a vasfüg-
göny egy darabjának átdására. 
Az ötlet Szigethi István polgár-
mestertől származik, az önkor-
mányzat támogatásával, Vizma-
ti László és Rozsonics Ferenc 
segítségével valósulhatott meg. 
Egyszerre látható a vasfüggöny 
három korszaka, ami megosz-
totta Európát, embereket fosz-
tott meg szabadságuktól csupán 
politikai érdekből. A határok 
nem értünk, hanem előlünk zá-
ródtak le.   Emlékeznünk kell 
mindazokra, akik életük kocká-
ztatásával próbáltak a jobb vi-
lágba menekülni, akiket az ak-
kori törvények szerinti "határ-
sértés" közben fogtak el, akik a 
taposóaknák közt lelték halál-
ukat, akik határőrként nem 
meggyőződésből, hanem pa-
rancsra szolgálták a „határvé-
delmet”. Voltak, akik lelkiisme-
reti okból tagadták meg a fegy-
veres szolgálatot, vállalva, vi-
selve ennek következményét, a 
súlyos börtönbüntetést és a 
megbélyegzést. Remélhetjük, 
mostani, határok nélküli Euró-
pánkban, mikor természetessé 
vált a szabad határátkelés min-
denki előtt, ez a vasfüggönyö 
emlékhely örök tanulságul szol-
gál a jövő nemzedékeknek. 
 

 
 

 

Könyvajánló 
 

Az idei évben érkezett új 
könyvek a könyvtárban 

Hermann M. : 
A székely történelem 

Villacampa V. : 
Világtörténelmi atlasz 

Szabó János: 
Tatárjárás 
Bosco P. : 

Az első világháború 
Medveczky Zsuzsa: 

A magyarok nagy csatái 
Nagy Miklós Mihály: 

Magyar hadiutazók 
Klein Shelley: 

A világ leggonoszabb diktátorai 
Földi Pál: 

Horthy tábornokai 
Nemere István: 

Kalandorok a magyar 
történelemben 

Wass Albet élete 
Vértanúk könyve 

Balla Tibor: 
Szarajevó, Doberdó, Trianaon 

E. Norman: 
A római katolikus egyház 

története 
Teszoff: 

Vulkánok, elsüllyedt városok 
 

Nyitva tartás: 
 

hétfő – péntek 17 - 21 óra 
 

szombat 17 - 23 óra 

Vöröskeresztes hírek 
 

A vöröskereszt veztetősége 
ezúton mond köszönetet mind-
azoknak, akik a hegykői, fertő-
homoki boltokban, erre a célra 
kihelyezett üvegekbe dobták fe-
lesleges egy ill. két forintosa-
ikat, ezzel is szolgálva a vörös-
kereszt ügyét. Külön köszönet 
az ötletadónak, aki erre a lehe-
tőségre felhívta figyelmünket. 

Megható, hogy fiataljaink, ne-
vezetesen a 8. osztály összefog-
va, az általuk gyűjtött aprópénzt 
falajánlotta nemes célra.Jó tud-
ni, hogy fiataljainkból nem ve-
szett ki egészen az önzetlenség. 
Soron következő véradásunkat 
szeptember 23-án, kedden tart-
juk az általános iskolában dél-
után 4-7 óráig. Legyünk minél 
többen, várjuk a fiatalokat is, 
kell az utánpótlás! 

József Attila 

NEM EMEL FÖL 
 

Nem emel föl már senki sem, 
belenehezültem a sárba. 
Fogadj fiadnak, Istenem, 

hogy ne legyek kegyetlen árva. 
 

Fogj össze, formáló alak, 
s amire kényszerítnek engem, 

hogy valljalak, tagadjalak, 
segíts meg mindkét 

szükségemben. 
 

Tudod, szivem mily kisgyerek - 
ne viszonozd a tagadásom; 
ne vakítsd meg a lelkemet, 

néha engedd, hogy mennybe 
lásson. 

 

Kinek mindegy volt már a kín, 
hisz gondjaid magamra vettem, 

az árnyékvilág árkain 
most már te őrködj énfelettem. 

 

Intsd meg mind, kiket szeretek, 
hogy legyenek jobb szívvel 

hozzám. 
Vizsgáld meg az én ügyemet, 
mielőtt magam feláldoznám. 

Születések: 
 

Kóczán Iván 2008. január 10. 
Zsugonits Áron 2008. március 14
Árki Báint 2008. április 10. 

Horváth Gréta 2008. június 21. 
 

Halálozások: 
 

Szála Emília 2008. március 20. 
Zambó István 2008. március 29. 
Horváth Alajos 2008. április 7. 
Horváth Lajosné 2008. június 14.
Szalay Jánosné 2008. június 29. 
Zambó Lajos 2008. június 31. 
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A megjelenéshez hozzájárultak: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

K Ö Z É R D E K Ű   K Ö Z L E M É N Y E K 
 

Tankönyvosztás az iskolában:  augusztus 21. 9-12-ig - augusztus 22. 15-18-ig. 
 

augusztus 30.  -17.30 Tanévnyitó az általános iskolában 
 

Augusztus 9-10. Hegykői Vígasságok 
 

augusztus 9. szombat: -14 óra Szabadtéri sütés-főzés a vásártéren 
-15 óra Fajkusz Attila és Társai népzene, néptánc műsora 
-18 óra Térzene a Siegendorfi Fúvószenekarral 
-21 óra Bál a West zenekarral 
 

Augusztus 10. vasárnap: -14 óra Gyermekprogramok: aszfaltrajz verseny, kézműves sátor, gyöngyfűzés) 
-15 óra Kolos a bűvész 
-16 óra Tűzoltó bemutató (Hegykői Önkéntes Tűzoltó Egyesület) 
-17 óra „Parlagfűért virágot” akció eredményhirdetése 
-18 óra Első Győri Harmónika Együttes műsora 
-20 óra Bál a West zenekarral 
-23 óra Tűzijáték  

 
október 5-6.  -Szent Mihály napi búcsú és kirakodóvásár 
 
 

 
 
 
 

 

A Hegykői Hírek szerkesztői: 
Bak Balázs, Katona Zoltán, Kóczán Tímea, Solymos Kata,  

A H1-kör keresztény patrióta mozgalom tagjai és Völgyi János önkormányzati képviselő 
Nyilvántartási szám: 163/0656-1/2007 Megjelenik 500 példányban 

Nyomdai munka: Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. Sopron, Fraknói u 22. 
E-mail: hegykoihirek@gmail.com  Tel.: 0620/556-8263 Felelős szerkesztő: Horváth Sándor 

Az újság letölthető: http://hegykoihirek.blog.hu   Médiapartnerünk:

  000666222000///999444222   666444   222555   
 
 

   

ŐŐŐSSSZZZEEE   GGGÉÉÉZZZAAA   
FFFÖÖÖLLLDDDMMMUUUNNNKKKAAA   

TTTEEEHHHEEERRRFFFUUUVVVAAARRROOOZZZÁÁÁSSS   

 

FFFÁÁÁSSSIII   –––   FFFAAA   KKKFFFTTT...   
HHHEEEGGGYYYKKKŐŐŐ   
  

  

HORVÁTH JÓZSEF
 
 
 

Épületburkolás, 
Kőművesmunkák 

Hegykő, Nyárfa sor 1. 
0630/394 85 78 

         EEElllssszzziii   RRRuuuhhhááázzzaaattt   
 

        Szent Mihály u. 13. 
(Patika mellett)  

         H-P: 9-17 
 
Szombat: 8-11 
 Tel.: 20/234 89 59  
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