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„Mi vagyunk az agyag, te a mi formálónk: kezed alkotása vagyunk mindannyian” (Iz) 
 

Manapság elég sokat foglalkoztat 
minket a kérdés, vajon mikor lesz 
világ vége? Mikor fog az Emberfia 
dicsőségben visszajönni, hogy ítéle-
tet mondjon a világ felett? Jézus 
szavai egyértelmű választ adnak el-
gondolásainkra, amelyek a világ vé-
gének időpontjára vonatkoznak. Sem 
a napot, sem az órát senki nem 
ismeri, csak az Atya (Mk 13,34). 
Egy másik kérdéssel is gyakran 
találkozhatunk napjainkban. Vajon 
nem lesznek-e a közeljövőben olyan 
rendkívüli események, amelyek ha 
nem a világ végét fogják jelenteni, 
azonban olyan Istentől jövő jelek 
lesznek, amelyek megtérésre, bűn-
bánatra fognak felszólítani? Ezek 
lehetnek látványos, megrendítő ka-
tasztrófák is, amelyek éppen rend-
kívüliségükkel hirdetik Isten bünte-
tését bűneinkért. Ezek természe-
tüknél fogva bűnbánatra, megtérésre 
szólító felhívások is lesznek. Ezzel 
kapcsolatban elsősorban arra gon-
doljunk, hogy Isten nem hagyja 
magára a bűn útján járó embert sem, 
hanem sokféle módon hívja, kopog-
tat szívének ajtaján, hogy figyel-
meztesse: rossz úton jár, térjen visz-
sza Istenhez. Ilyen intő jel lehet a 
büntetés is. Nincs azonban biztos 
érvünk annak feltételezésére, hogy 
most olyan megrendítő katasztrófa 
vár az emberiségre, amely egyértel-
műen magán hordozza Isten felszó-
lítását a megtérésre. Ezért inkább 
arra emlékeztessük magunkat, hogy 
az egyházi évben rendszeresen 

visszatérő időszakok, amelyekben a 
megtérés feladatát jobban hang-
súlyozták a liturgikus szövegek, az 
evangélium szavai és az igehirdetés 
is. Ilyen időszak az adventi idő is. 
Ne kössük rendkívüli jelek várásá-
hoz megtérésünket, hanem készül-
jünk tiszta szívvel Jézus születés-
ének megünneplésére. Ebben min-
dig szükség van a bűnbánat lelkület-
ére, amely megtérésre indít.  

Ha a világ végének időpontját nem 
is ismerjük, hívő magatartásunkban 
mindig jelen kell lennie az 
éberségnek, amelyet az jellemez, 
hogy szívünk mindig kész Jézus fo-
gadására. Ezt az éberséget Jézus a 
példabeszédben az ajtónálló példájá-
val érzékelteti. A házigazda őt azzal 
bízta meg, hogy távollétében őrizze a 
házat. Ezért az a feladata, hogy 
folytonosan kísérje figyelemmel, kik 
jönnek be az ajtón a házba. Ter-
mészetesen óvakodnia kell attól, 
hogy ne találja alva a házigazda, ha 
váratlanul megérkezne. Ezért szol-
gálatát egyforma éberséggel kell tel-
jesítenie nappal és éjszaka. Hasonló 
lelkülettel várjuk Jézus eljövetelét. 
Közelebbről hogyan jellemezhetjük 
ezt? Először is annak felismerésé-
vel, hogy az ember bűneivel elta-
szítja magától Istent. A próféta így 
panaszkodik Izajás könyvében:  
„Mégis te vagy a mi Atyánk... Meg-
váltónk a te neved öröktől fogva. 
Miért hagyod Uram, hogy letéved-
jünk utaidról? Miért keményíted meg 
szívünket, hogy ne féljünk téged? 

Fordulj vissza szolgáid miatt, 
örökséged törzsei miatt!”(Iz63,16-
17) Éber szívvel vizsgáljuk meg te-
hát, hogyan nyilvánul meg életünk-
ben szívünk keménysége. Közöm-
bösen hagy minket üdvösségünk ü-
gye? Isten Szava unalmas, érdekte-
len számunkra? Közömbösen hagy 
minket a kérdés, vajon mi is lehet 
Isten üzenete hozzánk? Sok földi 
hiábavalóságra bőségesen van i-
dőnk. Istenhez fűződő kapcsolatunk 
ápolásáért pedig semmi áldozatot 
nem hozunk? Ne féljünk attól, hogy 
e kérdések nyomán őszintén szem-
besítsük magunkat lelkünk állapo-
tával. Minél közömbösebbnek is-
merjük fel magunkat, annál sürge-
tőbb, hogy ráébredjünk, mennyire 
szükséges törekednünk életünk 
megváltoztatására. Forduljunk Isten-
hez, aki Atyánk és Megváltónk. 
Minden más feladatunk eltörpül a 
mellett, hogy Istennek az őt megille-
tő helyet biztosítsuk életünkben!  

Szent Pál a korinthusiakhoz írt 
levelét egy mély értelmű jókíván-
sággal kezdi. „Kegyelem nektek és 
békesség Istentől, a mi Atyánktól és 
az Úr Jézus Krisztustól.” (1Kor 1, 3) 
Ezek a szavak most a lelki éberség 
újabb feladataira irányítják figyel-
münket. A kegyelemnek és a békes-
ségnek üdvösségünk szempontjából 
különleges jelentése van. A kegye-
lem Isten jósága, amely abban nyíl-
vánul meg, hogy Isten megaján-
dékozott minket Jézus Krisztusban 
az üdvösséggel.  Folyt. Köv. oldalon 
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Amikor hitünk segítségével 
megéljük ezt a megajándéko-
zottságot, akkor Isten éltető 
közelségbe kerül hozzánk. 
Nagy örömmel és hálával 
ismerjük fel, hogy szeretete 
ajándékozó, elesettségünkből 
felemel a szeretet, és ezt Jé-
zus Krisztus hozta közénk. A 
békesség az üdvösség csodá-
latos gyümölcse. Ez a bűnök 
megbocsátásában nyilvánul 
meg, és így az Istennel való 
kibékülésnek a következmé-
nye. Éberségünk ebben az 
összefüggésben azt jelenti, 
mindennél fontosabbnak tart-
juk, hogy megtisztuljunk bű-
neinktől és így visszatérjünk 
Istenhez. Ez az éberség fogé-
konnyá tesz minket arra, 
hogy folytonosan ápoljuk az 
élő és bensőséges kapcsolatot 
mennyei Atyánkkal. Szent 
Pál úgy köszönti ezekkel a 
szavakkal a korinthusiakat, 
hogy jelzi, ők már ismerik 
ezeket a csodálatos isteni 
ajándékokat, és ő most csak 
emlékeztetni akarja olvasóit 
ezekre. Milyen jó lenne, ha 
adventi lelki fáradozásaink 
eredményeképpen rólunk is 
el lehetne mondani: ismerjük 
a kegyelem és békesség isteni 
ajándékait és élünk is velük! 

Advent folyamán Krisztus 
arcát szemléljük, aki emberré 
lett. Aki kisgyermekként jött 
közénk. Aki örömet hozott a 
Földre. Advent alkalom arra, 
hogy felfedezzem életem örö-
meit, megtaláljam az öröm-
szerzés igazi módjait. Alka-
lom arra, hogy újra meg-
lássam és megláttassam má-
sokkal Krisztus arcát.  

Dr. Reisner Ferenc 

 

 Négy esztendős a H1-Kör 
 

Köszönöm a lehetőséget a Hegy-
kői Hírek szerkesztőinek, hogy az 
erős hegykői civil mozgalmak so-
rában most a H1-Kör mutatkozzék 
be. A címben is jelzetten négy 
esztendeje alakultunk meg két -egy 
fiatalabb és egy idősebb- cso-
portosulás egymásra találása ré-vén. 
Mi, az idősebbek közül, akik még 
Hegykőn születtünk, fontosnak tart-
juk a hegykői szellemiség megőr-
zését. 2004-ben a trianoni meg-
emlékezés idejében egyesültünk. 
Hagyománnyá vált, mert mostani 
bajaink igen sok forrása kimond-
atlanul is Trianonban gyökeredzik. 
A kádári korszak 3,60-as kenyeré-
nek és 5,20-as sörének világa, 
Trianont agyonhallgató csendje után 
támasztatott egy kicsiny közösség, 
amely kinyilvánította, hogy keresz-
tény és patrióta értékeket vall. 
Hibáink is a kádári világ nagyítóján 
keresztül nézve nőnek az égig. 
Kérdésként vetődik föl: mi is a H1-
Kör? A válasz: egy civil szer-
veződés, amely a leírt értékeket 
nyíltan vállalja, fejét fölvető, közös-
ségben gondolkodó, a rend ősi 
törvényeit megtartani akaró moz-
galom. 

Wass Albert szavaival: 
„de vallom rendületlenül, hogy Ő az 

út s az élet 
és maradok ez úton, míg csak élek 
töretlen hittel ember és magyar.” 

 
Tévedés-e az, hogy az ősök 

megtartó erkölcseit tartjuk sze-
münk előtt? Jelképünk is innen fa-
kad, a turáni tölgy, amely a Kárpát-
medencei magyarság összetartozás-
át szimbolizálja. Markáns meg-
fogalmazás, nem irányul -civil 
mozgalomból fakadóan nem is irá-
nyulhat- senki ellen. Kiállás valami 
mellett. Az elmúlt időket járva 
nézzük, hogy mit tettünk ezért. 
Négy év eseményekben gazdag tör-
ténetét nehéz néhány mondatban 
összefoglalni. Két irányban lehet 
meghatározni működésünket. Egy-
részt a magyar nemzet sorsát meg-
határozó történelmi események, 

valamint a hegykői szellemiséget 
hordozó ünnepeink méltó megün-
neplése. A másik tevékenységünk 
havonkénti előadások szervezése, 
amelyre már más településekről is 
érdeklődnek. Nem elhanyagolható, 
hogy az előadások a helyi tele-
vízióban is nézhetőek. Ezek az 
előadások vitaindítóak, probléma-
felvetőek, értékközvetítőek. Számos 
politikust, orvost, közéleti embert, 
egyházi személyiséget, történészt, 
előadóművészt, újságírót és kutatót 
hallgathattunk élőben. Hosszú lenne 
személyesen felsorolni még a leg-
ismertebbeket is. Volt bátorság ben-
nünk az Ó- és Újszövetség párbe-
széde címmel asztalhoz ültetni 
liberális zsidó történészt és keresz-
tény színművészt. A hírekben kri-
minalizált iszlám világ négy hiteles 
tudós képviselőjét láttuk vendégül a 
békés egymás mellett élés és a 
vallási tolerancia nevében. Aktuális 
dolgokra is próbálunk válaszokat 
keresni. Így nemzetközi szakértő 
kutatótól nyertünk információkat a 
drogkérdésről és a madárinfluenzá-
ról. A hagyományteremtés jegyében 
májusfát állítottunk, amely mára 
igazi hegykői ünneppé fejlődött. 
Erdélyből vendégül láthattuk a 
szentegyházi Gyerekfilharmóniát. 
Megható volt a falu összefogása, 
mikor ötven székely gyermeket 
szállásoltunk el. Fiataljaink lelkes 
munkáját dicséri ezen újság 
hasábjain is bemutatott kerékpáros 
pihenőhely. 

Mire ez a lap napvilágot lát, bő-
ven benne járunk már az Ad-
ventben. Köszönetemet szeretném a 
H1-Kör és magam nevében mind-
azoknak kifejezni, akik segítették 
munkánkat, részt vettek rendez-
vényeinken. Egyben bíztatom az-
okat, akik eddig távol maradtak, 
hogy győződjenek meg személye-
sen, hogy mit takar a H1-Kör 
elnevezés. 

 
Kívánok mindenkinek békés 

adventet és kegyelmekben gazdag 
karácsonyt! 

Zambó István 
a H1-Kör elnöke 
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Az Önkormányzat 2008. évben nyert fontosabb pályázatai:  

Hegykői séták 
 

Piéta 
Hétfájdalmas Szűzanya szobor 
(1707) (A Szűzanya 7 fáj-
dalmának kultuszát az evangélium 
alapozza meg: 1. Simeon szavaira 
emlékezik 2. Menekülnek Egyip-
tomba 3. Nem találja a tizenkét 
éves Jézust 4. Mária ott áll a ke-
resztfa alatt 5. Találkozik a keresz-
tvivő Jézussal 6. Fia keresztről való 
levétele 7. Halott fia ölben való 
megpihenése) 

A Kossuth utca Fertőszéplak felé 
eső végén és a régi Sarródi út 
kiágazásánál található. Legrégeb-
ben állított szobrunk. Magassága 
4m, melynek pillére tetején Szűz 
Mária látható, ölében a keresztről 
levett halott Jézussal. Állíttatójáról 
nincs adatunk. Talapzatán INRI 
(Iesus Nasarenus Rex Iudeorum) 
felirat olvasahtó, jelentése: A Ná-
záreti Jézus, a zsidók királya. A 
húsvétvasárnap hajnalban kezdődő 
hagyományos Krisztuskeresés egy-
ik állomása. Virágokkal szépen 
díszített környezetéért köszönet a 
gondozójának! 
 

Hősi szobor 
A Szent Mihály utca és a 

Kossuth Lajos utca torkolatánál a 
két világháború között kialakított 
téren található, a Szentháromság 
szobor és Szent István bronz 
koronázó palástmásolatával borított 
oltárkő tőszomszédságában. Öltö-
zete az első világháború katonai 
egyenruházatát idézi. Jobb kezében 
szuronyos puskát markol, baljában 
Árpád-sávos, kettős keresztes cí-
merpajzsot tart. Magassága 3,5m. 
Hegykő lakói állíttatták az első 
világégésben hősi halált halt hegy-
kőiek emlékére. Neveik a szobor 
alapzatának két oldalsó fekete már-
vány tábláján olvashatók. A talap-
zat felirata: 1914-1918 

Világháborúban elesett hőseink 
dicső emlékére, hátoldalán a ké-
szítés dátuma: 1931 

  
Otthonosabb, melegebb és modernebb általános iskola: 
Ez év nyarán került sor az iskola belső felújítására. Megtörtént a fűtési rendszer 
teljes cseréje: új fűtőtestek, új gázkazánok kerültek beépítésre. A jobb hőszigetelés 
érdekében a padlásfödém szigetelésére is sor került. Ezen kívül egy orvosi szoba 
kialakítása is megtörtént. Mindez: 18.347.770 Ft-ba került,amely összegből, 
pályázat útján 12.840.000Ft-ot nyert az önkormányzat. Szintén pályázati pénzből -
428.400 Ft- informatikai eszközökkel gazdagodik az iskola. Ezen kívül az "Éljen a 
falusi iskola" pályázaton 150.000 Ft-ot nyert az önkormányzat. 
Biztonságos játszótér, új eszközökkel. 
Községünkben immár a negyedik játszótér jött létre ill. újult meg. /Tornácos 
Panziónál, iskolában, óvodában, tornacsarnok mellett/ a tornacsarnok melletti -
községi- játszótér, az EU előírásainak megfelelően került kialakításra. A játszótér 
teljes költsége 4.718.059 Ft, a pályázaton elnyert összeg 2.828.051 Ft. A gyerekek 
nagy örömére, november 13-án került sor a hivatalos átadásra, amikor az óvodás 
gyerekeket sült tökkel és teával vendégelte meg az önkormányzat. 
 

 
  

Hősök kertje: Új köztéri szoborral gazdagodott községünk. 
A szobor jelképrendszere községünk nevének eredetére utal: IGKU=Szent kő. A 
szobor egy oltárra utaló áldozati kő, Szent István király palástjával letakarva. A 
szobor felállításának költsége 4.788.000 Ft volt ,amelyből 900.000 Ft pályázati 
pénz. 
Kultúrális programok támogatása. 
A tíz napon át zajló, színvonalas Tízforrás fesztivál műsorfüzet kiadására 100.000 
Ft pályázati pénzt nyert az önkormányzat. A Hegykői Vígasságokra 30.000 Ft 
támogatást kaptunk. 
Ne legyen illegális hulladéklerakó! 
Hegykő is a Fertő -táj Kulturális Világörökség része. Mindnyájunknak ügyelni kell 
arra, hogy erre a címre a továbbiakban is méltók legyünk, úgy, hogy vigyázunk 
környezetünk tisztaságára! Az illegális hulladéklerakók felszámolására pályázott az 
önkormányzat, s erre a célra 50.000 Ft-ot nyert . 
Jótékonysági hangverseny a templomban  
A Pro Cultura Hegykő közalapítvány, november 22-én jótékonysági hangversenyt 
szervezett a templomban, azzal a céllal, hogy a község lakói jobban megismerjék 
az alapítvány tevékenységét ill. anyagi támogatást kapjon a további eredményes 
tevékenységéhez. A jótékony adakozóknak köszönhetően a hangverseny bevétele 
38.000 Ft volt. Az alapítvány kuratóriuma köszöni a támogatásokat, s kéri, aki 
teheti, a személyi jövedelemadó 1 %-val továbbra is támogassa az alapítvány 
nemes céljait. A 2007. évi adók 1 %-ból 117.190 Ft-ot kapott az alapítvány. 
Adószáma: 18530296 - 1- 08. 
A kuratórium összetétele: elnök: Zambó Istvánné, tagok: Bak Andrásné, Horváth 
Ferenc, Dr. Reisner Ferenc, Völgyi János 
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Úszásoktatás az óvodában 
 

Az óvoda nevelési programja kiemelt feladatként jelöli meg a 
gyermekek egészséges életmódra nevelését. Keressük a 
lehetőségeket, hogy minél több módon megelőzhessük a 
gyermekek között leggyakrabban előforduló betegségeket, az 
asztmát, az allergiát, az elhízást, a gerincferdülést és a lúdtalpat. 
Az úszás erre az egyik legjobb gyógymód. Segít kialakítani a 
helyes légzést, az uszoda páradús, pormentes levegője ideális az 
asztmások legtöbbjének. Úszás közben az izmok erőteljesen 
dolgoznak, ennek következtében megerősödnek, a vízben 
végzett mozgás következtében mégsem terhelődnek túl. 
Növekszik a gyermekek állóképessége, ellenállása a 
betegségekkel szemben. Ez kihat egész életstílusukra, 
vidámabbak, terhelhetőbbek lesznek általa. A rendszeres úszás 
fejleszti a fegyelmet, a kitartást, az akaraterőt, a feladattudatot. 

Terveink megvalósításához segítő partnereket találtunk. 
Langer Ágnes testnevelő évek óta segít a gyermekek vízhez 
szoktatásában. Az Aquarázs Rekreációs Sportegyesület edzői 
gyermekszerető, a korosztály életkori sajátosságait jól ismerő 
pedagógusok, akik első kérésünkre örömmel vállalták a hegykői 
helyszínen az úszásoktatást. Sokféle szert használnak, játékos 
feladatokat végeznek a gyermekekkel, így szinte észrevétlenül 
legyőzik félelmüket a víztől, megszeretik az úszást. A SÁ-RA 
Termál ügyvezetői a gyermekek számára kedvezményes 
belépést biztosítottak ezekre az alkalmakra. Gyermekeink 
minden kedden, a reggeli nyitás előtt vehetik birtokukba az új 
fedett medencét.  A megyei önkormányzat, egészségmegőrző 
tevékenységet támogató pályázatán is nyertünk anyagi 
segítséget erre a célra. Az óvoda ezt a lehetőséget megszervezi, 
a gyermekek felügyeletét, kíséretét önzetlenül biztosítja. Az 
óvoda ezt a szolgáltatást, mint helyi sajátosságot kínálja a 
szülőkön keresztül a gyermekeknek. A közös összefogás 
enyhített a szülőkre háruló költségeken. Az idei tanévben, 
vidám hangulatban, felszabadultan kezdhették meg 
gyermekeink az oktatást. Köszönjük a fürdő üzemeltetőinek és 
dolgozóinak segítségét, megértését, türelmét! Talán ezek a 
gyermekek majd felnőtt korukban is igénybe veszik ezt a helyi 
lehetőséget! Aki szeretné látni, hogy milyen eredményt értek el 
gyermekeink az oktatók segítségével, kérem, látogasson ki 
december 16-án, kedden reggel 8 órakor a fürdőbe, ahol 
bemutatót tartunk!  

 

Horváth Andrea, a szülői munkaközösség új 
vezetője bemutatkozik 

Néhány szóban magamról. Tősgyökeres hegy-
kőinek tartom magam. Ide jártam iskolában, itt élek 
és dolgozok Hegykőn. Gyermekeim a helyi álta-
lános iskola tanulói. Szeretek itt élni, örömömet 
lelem a közösségi életben való tevékenykedésben, 
szeretem mindazt, ami közösségépítő. Szeptem-
bertől én lettem a szülői munkaközösség elnöke. 
Elsődleges feladatomnak tekintem a harmónikus 
tanár-szülő-diák kapcsolat fenntartását, elmélyí-
tését. Ezt közös programokban való részvétellel, „a 
közös munka együtt szórakozás” jegyében kí-
vánom továbbra is fenntartani. Évek óta tagja 
vagyok a szülői munkaközösségnek, három éve 
kezdeményezésemre szerveztük meg az első 
gyereknapot és évek óta szervezzük a gyerekeknek 
a falunapi kézműves foglalkozást is. A szülő-
társaimmal együtt végzett munka tapasztalataiból 
azzal a meggyőződéssel kezdünk neki bárminek, 
hogy céljaink csakis a csapatmunkában rejlő 
összefogással valósulhatnak meg sikeresen. Nem a 
vezető személyétől, hanem attól működik jól egy 
csapat, ha megértésben, a legjobb képességeink 
szerint vesszük ki részünket a munkából. Az előző 
évben munkaközösségünk az adventi vásár és a 
farsangi bál bevételéből támogatta az énekkar 
külföldi vendégszereplését, valamint a sí- és a 
balatoni tábort. Az udvarra padokat készíttettünk és 
az óraközi szünetek eltöltésére kosárlabda palán-
kokat vásároltunk. Karácsonyra csocsóval leptük 
meg a gyerekeket. A 2008/2009-es tanévre 
tervezett programjaink: December 7-én, vasárnap 
este 5-től adventi vásárt rendezünk a Pestits szobor 
mögött felállított faházakban. A rendezvényt az 
iskola tanulóinak műsora nyitja a templomban, 
majd forralt borra, teára és süteménnyel várjuk 
mindazokat, akik velünk szeretnének tölteni egy 
hangulatos karácsonyváró délutánt. Február 7-én, 
szombaton jelmezes farsangi bált rendezünk. A jó 
hangulatról a West zenekar gondoskodik. A 
jelmezesek között értékes nyereményeket sorso-
lunk ki. Márciusban a sportcsarnokban családi 
sportnap keretében tanár, szülő, gyerek focimeccs, 
kézilabda, airobic és váltóverseny lesz. Az egész-
séges életmód és együtt mozgás jegyében 
remélhetőleg kellemesen fáradtságos élményben 
lehet részük a megjelenőknek. A nyárra tervezett 
egyhetes napközis tábor Kanczler Balázs 
szociológus hallgató vezetésével nyújt tartalmas 
időtöltést a vakációzó diákoknak. Tervek tehát 
vannak, a megvalósításukhoz számítok szülő-
ársaim támogató segítségére, áldozatos munkájukat 
előre is köszönöm. 

Vargháné Horváth Bernadett 
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Európa tetején 
Idén augusztusban egy hegykői 

honfitársunk, Kiss Dávid megmászta 
Francia ország és Olasz ország határán 
az Alpok és egyben Nyugat-Európa 
legmagasabb hegycsúcsát, a 4810 m 
magas Mont Blanc-ot. Beszámolóját 
olvasva büszkeség tölthet el bennünket, 
hogy mindig akadnak hegykőiek, akik 
az élet számos területén megállják 
helyüket, képességük és tehetségük 
révén öregbítve községünk hírnevét. 

Társam, Zoli idén nyáron elhatározta, 
hogy megnézi magának a Mont Blanc 
masszívumot. Ehhez bennem lelt társra, 
igaz én eddig főleg a sziklamászás terén 
jeleskedtem, de magashegységben még 
nem jártam csúcsmegmászási szándék-
kal. A túra célja a csúcs meghódítása 
volt, és a környező sziklák megismeré-
se. Utazásunk július 30-án este kezdtük 
meg vonattal. Irány Zürich! Onnan még 
két átszállással eljutottunk Chamonixba, 
a Mont Blanc lábánál lévő üdülőpara-
dicsomba. Itt gyorsan beszereztünk egy 
térképet, majd megállapítottuk, hogy 
nem akarunk a fejenként kb 35 kg 
felszereléssel két napig menetelni fel a 
Mer de Glace gleccseren, ezért a 
felvonóval való utazás mellett döntöt-
tünk. A felvonó egy átszállással felvitt a 
3800m magasan lévő Midi torony 
tetejére, ahol nyugtáztuk, hogy ott fenn 
nem érzékelhető semmi a lenti 30 
fokból. Gyors átöltözés és felszerelke-
zés után leindultunk a Midi nyeregbe, 
ahol a magunkfajták sátrazni szoktak, 
hogy leérjünk, egy kellemesen éles 
gerincen kellett lebandukolnunk, mely 
végül is rosszabbul nézett ki, mint ami-
lyen volt, bár a szembejövők kerülgeté-
se nem mindig volt egyszerű feladat a 
nagy zsákokkal.  

A nyeregben kiválasztottunk egy 
kényelmesnek látszó elhagyott sátorhe-
lyet, ezzel megspórolva kb. kétórányi 
ásást, hiszen a sátrunknak a helyét a 
hóban kellett 1m mélyen megalapoz-
nunk. Hamar felvertük a sátrat, majd 
vacsora után nyugovóra tértünk. Sze-
rencsére a magasság nem okozott 
egyikünknek sem gondot, habár tudtuk, 
hogy minket is elkaphat a magashegyi 
betegség. Másnap szép időben körül-
néztünk a környéken, de nagy túrára 
nem vállalkoztunk, mert az előrejelzés 

vihart ígért. Így a közeli Cosmique 
gerincre indultunk, de vissza kellett 
fordulnunk. Nem sokkal később meg-
érkezett a vihar erős széllel, esővel majd 
hóval. Ennek köszönhetően 16 hosszú 
órát töltöttünk a sátorban.  

 

 
Kiss Dávid 4810 méteren 

 
Másnap aztán ismét nekivágtunk a 

Cosmique gerincnek, melyet ezúttal a 
„nagyoktól” ellesett szinkronmászással 
kezdtük el, melynek köszönhetően elég 
gyorsan haladtunk, és közben a tiszta 
időben csodálhattuk a tájat. A szinkron-
mászás azt jelenti, hogy mindketten 
egyidőben mászunk, és a kötél bizto-
sítva van a sziklához, ami biztonságot 
ad a nehezebb részeken, de gyorsaságot 
is a könnyű szakaszokon. Közben 
figyelhettük a jó pénzen túravezetőkkel 
feljutó milliomosok küszködését. A túra 
legingatagabb része az utolsó két méter 
volt, amikor is egy vaslétrán kellett 
bemászni a Midi egyik lelátó teraszára. 
A túra után ismét lesétáltunk a már 
ismert gerincen. Lepakoltunk a sátornál, 
és felsétáltunk a közeli Cosmique ház-
ba, ahol megérdeklődtük az időjárást. 
Másnap jó idő! Gyors kupaktanács: 
másnap csúcstámadás. Igyekeztünk ko-
rán lefeküdni, mivel az ideális csúcstá-
madás hajnali 1-kor kezdődik. Hát Zoli 
még 10-kor is ébren volt, szóval ve-
szélyben érezte az éjféli kelést, így mire 
felkeltünk, megreggeliztünk és elindul-
tunk már fél három volt. Ahogy felnéz-
tünk a hegyre már vagy 100 fejlámpa 
fényét láttuk, amint a Tacul oldalán 
kígyóztak lassan felfele. Nem volt más 
hátra, mint előre. Már kellőképpen ak-
klimatizálva elég jól haladtunk az 

elején. A Tacul gerince után gyorsan át 
a nyergen, majd fel a Maudit gerincére, 
melynek a végén, egy jeges meredélyen 
fix kötelek is segítették utunkat. Itt ért 
minket a napfelkelte, mely csodálatos 
aranyszínbe borította a környéket. Itt 
ismét lefele haladtunk egy keveset, de 
már több mint 4000 méter magasság-
ban. A gerinc után már láttuk a csúcsot, 
és oly közelinek tûnt, de mégis oly 
távolinak bizonyult. Az utolsó párszáz 
méteren már erősen éreztük a levegő 
ritkaságát, itt már hanyatlott az azelőtt 
jónak mondható tempónk, de azért csak 
egy magányos túravezető hagyott le 
minket. A csúcsra érve már ragyogóan 
sütött a nap, bár a szél elég erősen fújt. 
Röviden megcsodáltuk a környéket: a 
Midi, a Tacul, a Jorasse csúcsai, a 
Maudit, a Dru, a távolban a Matterhorn 
Csodaszép látvány. Gyorsan elfogyasz-
tottuk a kötelező csúcscsokit, és fényké-
pezkedtünk, aztán elindultunk lefelé. A 
már említett fix köteles rész után szé-
lcsendes helyre érkeztünk, ezért eljöt-
tnek láttam az időt egy kis pihenésre. 
Ettünk, és főztem friss teát. Majd egy jó 
órás pihenő után nekiindultunk útunk 
utolsó szakaszának, át a Tacul gerincén. 
Az út zökkenőmentesen haladt, bár a hó 
már nagyon latyakos volt, és a sátrak 
látványa komoly fáradtságot sulykolt 
belénk, ezért egyre gyakrabban álltunk 
meg, végül délután fél négykor leértünk 
a sátorhoz. Gyorsan lepakoltunk, et-
tünk, és irány a ház, ahol elfogyasztot-
tunk egy pohár méregdrága sört.  

A sátorhoz visszaérve ismét találkoz-
tunk azzal a párossal, akikkel már pár 
napja elég sokat beszélgettünk, és el-
mondták, hogy útjuk elején a Tacul 
oldalában baleset történt: egy nőt, akin 
nem volt sisak, fejbeütött egy leszakadó 
jégdarab, és helikopterrel a kórházba 
kellett szállítani. Hát ezért kell a sisak…  

Mivel aznapra jó időt mondtak, de a 
hét további részére romló tendenciát 
mutatott, ezért a lemenetel mellett dön-
töttünk. Gyorsan összepakoltunk, és 
súlyos táskákkal megpakolva ismét ne-
ki indultunk a Midire felvezető gerinc-
nek, majd fenn gratulálva egymásnak, 
hogy túléltük a hegyet, lelibegtünk, és 
hazának vettük az utat, visszatérve az 
augusztusi melegbe. 

Dávid 
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Nyári élmény: Andau 
 

Sikerrel zajlott le egy kerékpártúra, 
amit már egy ideje tervezgettünk. 

 
Nagyon jó kikapcsolódásnak ígér-
kezett, hiszen sport, felüdülés, ter-
mészetjárás, és új dolgok megis-
merése mindannyiunk számára, to-
vábbá, egy jó szórakozás. Több úti 
célt is kitűztünk magunk elé, részben 
a Fertő környéke, másrészt a Hanság 
vidéke csábította csapatunkat. Végül 
is Andau felé vettük az irányt. Andau 
/Mosontarcsa/ egy kis helység, ahol 
1956 -ban 70 ezer kivándorló hagyta 
el hazánkat. Közel 35 km megtétele 
után rátértünk egy 5 km-es útra, 
amely a „Menekülés útja” nevet kap-
ta. Andaui területre, 1956-ban a me-
nekült áradat legnagyobb hulláma 
érkezett, és ezen az úton haladva, a 
jobb élet reményében próbálták meg-
találni az új, és szebb jövőt. 

 
Ételt, italt, szállást, segítséget kaptak 
az egyébként itt is nehéz 
körülmények között élő emberektől. 
Az út elején emlékoszlop áll, és 
mindkét oldalon számtalan faszobor, 
melynek témáját egytől-egyig 1956, 
a szabadság iráni vágy, és a 
szabadságharc ihlette. Az út végén 
ráleltünk arra a kis fahídra, ami a két 
világot kötötte össze, melyet addig 
csak a szomszédos falu lakói 
ismertek. A hidat a szovjet csapatok 
felrobbantották, de 1996-ban a 

forradalom 40. évfordulójára ujjá 
épült. Ma a Hansági-főcsatornán 
átívelő 15 méteres felújított híd em-
lékezik a kivándorlottakra. Kilátó-
ban, amellett, hogy gyönyörködhet-
ünk a csodálatos panorámában, az 
akkori egyetemisták plakátjai, em-
léklapjai tanúskodnak az általuk átélt 
szomorú helyzetről. A lombos fák 
árnyékában tartott pihenő és kimerítő 
beszélgetések után nem kevésbé ka-
landos utat választva kerekeztünk 
vissza. Megtapasztalhattuk a csodá-
latos hangulatú mellékutak buktatóit 
hatalmas víztócsák formájában, vagy 
az érintetlen természetben, derékig 
érő fű között végiggázolva gyönyör-
ködhettünk a rét nyíló virágjaiban, 
valamint a madarak vidám énekében, 
és mindez a látvány a mi hangulat-
unkat is felfokozta. Néha azért meg-
viccelnek bennünket a biciklikerek-
ek, de a Gondviselés mindig küld 
utunkba egy ismeretlen, de nagyon 
segítőkész embert, aki még a nyelvi 
nehézségeket is leküzdve, nem hagy-
ja, hogy remek hangulatunkat, jó 
kedvünket egy kis defekt beárnyé-
kolja. 87 km megtétele után, szép 
élményekkel gazdagodva értünk 
vissza Hegykőre, ahol természetesen 
az élménybeszámoló sem maradt el. 

A Hegykő Községért 
Egyesület 

 

Egyesületünk természetsze-
rető tagjaival összefogtunk, 
hogy környezetünket meg-
tisztítsuk a sok eldobott 
hulladéktól. A környezetünk 
megóvása, a tisztasága elen-
gedhetetlen fontosságú, ez-
ért bántja szemünket a sze-
métkupac látványa. Kerék-
párút mentén, tereinken és a 
patak partján, valamint az 
utcáinkat összekötő közö-
kön volt mit a zsákokba 
szedni. Döbbenetes szem-
besülni azzal a ténnyel, 
hogy mennyi a szétszórt 
szemét. Szép lenne, ha tu-
datosítanánk magunkba azt 
a tényt, hogy sokkal egysze-
rűbb a hulladékgyűjtő kuká-
kat megtölteni, mint a zsá-
kot út mellé kidobni. 
Temetőben az „örökbefoga-
dott sírok” gondozása, rend-
ben tartása is megtörtént. 
A köztéri szobraink környé-
két is megtisztítottuk a né-
hol térdig érő gaztól. 
Köszönet minden résztvevő-
nek, aki az idejét nem saj-
nálva, évről-évre lelkese-
déssel próbálja szépítgetni a 
helyet, ahol élünk, nem csak 
saját magunk, hanem az 
idelátogatók örömére is.  
Itt szeretnénk köszönetet 
mondani Rámháp Ernőnek a 
„Piéta”szobor, Kóczán Já-
nosné Teri néninek a „Ga-
rab kép”, Kobelhirt Évának 
a „Szent család”, Rédli 
Márinak a „Mátyás szobor” 

 egész év-
ben külö-
nösen gon-
dot viselt 
parkosításá
-ért.  
Kelemenné 

Marika 
 

Köszönöm azoknak, akik vállal-
koztak e kalandos útra, és azoknak 
is, akik itthon szeretettel, finom 
bográcsos étellel és süteménnyel 
vártak bennünket. 

Kelemenné Marika 
 

 



Hegykői  Hírek         2008. év III. szám 7.oldal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Újra Kézilabda Csapat Hegykőn! 
 

Az idei év őszén Megyei I. osztályos kézilabda csapat alakult 
községünkben. A főként hegykői játékosokból álló gárda, újoncként jól 
szerepel a megyei bajnokságban. Az első őszi szezon után, Gacs Lajos 
a WHC Hegykő edzője mutatja be a csapatot: 

„A WHC (West Handball Club) Sopronban alakult meg, ahova szép 
számmal jártak hegykői diáklányok edzésekre. A hűség városában 
sajnos nem voltak adottak a körülmények a versenysportoláshoz, ezért 
vetődött fel a gondolat, hogy a Hegykői Általános Iskola igazgatójával 
egyeztetve a Hegykői Tornacsarnokban tartsuk az edzéseket és a 
mérkőzéseket. Heti két edzés és egy mérkőzés tartja lendületben a 
csapatot. Az Önkormányzat támogatását elnyerve a csapat neve WHC 
Hegykőre módosult. Barátok, munkatársak is segítették és segítik a 
mai napig a lányok minél eredményesebb szereplését, akiknek ezúton 
is szeretnék köszönetet mondani. 

A csapatot idősebb rutinos játékosok -akik hosszú idő után újra 
játszanak- és fiatal lelkes leányok alkotják. Vannak olyan új csapat-
tagok is, akik most kerültek csak közelebb ehhez a sporthoz, nekik is 
nagyon örültünk, mikor rendszeresen edzésekre kezdtek járni.  

Az együttes jelenleg 8 mérkőzés után a 6. helyen áll a 12 csapatos 
mezőnyben, ami azt gondolom, hogy egy most megalakult csapattól 
kiváló teljesítmény. Természetesen nem elégszünk meg ezzel, tovább 
fogunk dolgozni, hogy minél jobb eredményeket érhessünk el.  

Meg kell még említenem és köszönnöm a lelkes szurkolótáborunknak 
az állandó hangos bíztatást, amit minden mérkőzésen nyújtanak. 
Sokszor lendítette már át a csapatot a közönség bíztatása mélypon-
tokon, köszönhetünk nekik pontot, pontokat.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. Név J. Gy. D. V. Dob. Kap. P. 
1.  Győri Audi ETO KC IV. 8 8 0 0 264 187 16 
2.  Lébény SE 8 6 0 2 220 194 12 
3.  Csorna SE 8 6 0 2 170 154 12 
4.  Dunaszeg SE 8 5 1 2 252 234 11 
5.  Fertőszentmiklós SE 9 4 0 5 198 193 8 
6.  West Handball Club Hegykő 8 4 0 4 166 168 8 
7.  Gárdonyi DSE 9 4 0 5 245 250 8 
8.  VKLSE 9 3 1 5 187 183 7 
9.  Beled SE 8 3 0 5 175 191 6 
10.  Mosonszolnok SE 8 3 0 5 191 232 6 
11.  Pannonhalma SE 9 2 0 7 192 214 4 
12.  Győri Audi ETO KC V. 6 0 0 6 101 161 0 

Labdarúgás: 
 

December 5.-én 18-órakkor a 
tornaterem kistermében köz-
gyűlés lesz, ahol új elnökvá-
lasztásra kerül sor! Sajnálatos 
módon a 2-éve megválasztott 
HEGYKŐI TAMÁS sportveze-
tő lemondása miatt! Az új i-
dényben HALÁSZ ERNŐ lett 
az együttes edzője, akivel egy-
időben 5-játékost igazoltak. A 
tartalékoktól szintén vagy fél 
tucat fiatal tehetséges labdarúgó 
csatlakozott a felnőtt gárda ke-
retéhez. Természetesen az új 
csapat kialakításakor több időre 
van szükség a jó eredmények 
elérésére ehhez kérjük a szur-
kolók türelmét! A tavaszi sze-
zonra remélhetőleg jónéhány, a 
régi sikerekben résztvevő, hely-
béli játékos érkezik vissza csa-
patot erősíteni! Az utánpótlás 
együtteseknél sajnos negatívan 
hatott az edzőjük kényszerű ki-
válása (Sipőcz István sikeres 
szívműtéten esett át) ezért az 
edzések nem a megszokott rit-
musban történtek!  

 
Az őszi idényt a felnőttek a 10. 
az ifjúságiak a 6. míg a serdü-
lők az 5. helyen telelik át! Az 
idei legnagyobb beruházásunk a 
futballpálya világításának kor-
szerűsítése nagy örömünkre el-
készült! A jövőbeni tervek kö-
zött szerepel az öltözőépület 
felújítása ami már nem tűr 
halasztást! Egy fontos közle-
mény: az újonnan elkészült 
szurkolói sálakat lehet vásárolni 
1800-ft/db érdeklődni Sipőcz 
Balázsnál lehet. 
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A megjelenéshez hozzájárultak: 
 
 

 Molnár Gellért 
ÁCSMESTER 
TETŐSZERKEZETEK, 

ZSALUZATOK, 
ÁLLVÁNYOZÁSI MUNKÁK 
Fertőhomok, Vasút u. 9. 

Tel.: (20)930 80 21 
(20)974 67 79

 

 

 

 

Nosztalgia 
Élelmiszer 

 
„Bő áruválaszték, 

elérhető áron” 
 

Egésznapos nyitva tartás, a 
Patika mellett 

Zsuga Presszó 
 -melegszendvicsek 
-hamburgerek            -koktélok 
-zenegép -Balatoni borok  

Hegykő, Mező u. 68. 
  Nyitva: 8 00-2300 

  Tel.: 99/376-405 

 

 
 
 
 
 

Orchidea Virágbolt 
 
- Cserepes növények 
- Ajándéktárgyak 
- Koszorúk 
- Csokrok 
 
NAGY VÁLASZTÉK! 
 

Hegykő, Petőfi S. u. 11. 

 
 

Fodrászat 
Szeretettel várunk minden régi 

és új vendégünket! 
Decemberben -15% 

Kedvezmény 
 

Bejelentkezés: 99/540-202 

 
 
 
 
 
 

℡: 30/9394 048 
 

 

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

 
2008. december 7. 17 óra Adventi vásár a Pestis szobor mögötti téren 
2008. december 21. Karácsonyi koncert, utána forralt borra, teára és kalácsra várja az Önkormányzat a falu 
lakóit  
2008. február 7. Jelmezes farsangi bál a Tornacsarnokban az általános iskola tanárai és a szülői 
munkaközösség szervezésében  
2009. január 2. Hagyományos Újévi koncert a templomban  
 
Hegykő Községért Egyesület és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület bálja: A  Hegykő Községért Egyesület 
közösen rendezi  a tűzoltókkal 2009. január 10-én az egyesületi bált. A jótékonysági bálnak kettős célja 
van:  egyrészt a falu  szépítésére, fejlesztésére  legyen anyagi forrása  az egyesületnek, másrészt az ÖTE 
részére egy új, motoros fecskendő vásárlásának támogatása. 
Mindkét egyesület kéri, hogy tombola tárgyak felajánlásával támogassák céljaik elérését. 
 
2009. január 19. Szent Fábián és Sebestyén ünnepe 
2009. február 10. Véradás az általános iskolában 16-19 óra között 
2009. február 25. A kommunizmus áldozatainak emléknapja 
 
 
 

 
 
 
 

 

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 
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