
 

 
 
 
 
 
  

 
 

Hegykő Önkormányzatának információs lapja   (2007. XVI. Évf. III. szám)   1.oldal 
 

                                 Karácsonyi mese 
 

József úton volt Máriával, hogy Betlehemben közölje: Dávid 
családjából származik. Ezt a hatóságok ugyanúgy tudhatták volna, mint 
a magunkfajta emberek tudják, hiszen oly régóta benn van ez az 
Írásban. Ekkoriban jött le Gábor arkangyal – ismét titokban – az égből, 
hogy utánanézzen az istállónak, amelyben a Szent Család fog lakni. 
Még ennek a tisztán látó arkangyalnak is nehéz volt fölfognia, hogy 
miért a legszánalomraméltóbb istállóban kell az Úrnak világra jönnie, 
és miért csak egy jászol a bölcsője. Legalább a szeleknek akart 
parancsolni, hogy ne süvítsenek olyan gorombán a réseken, a felhők 
pedig nehogy meghatódjanak és nehogy elárasszák könnyeikkel a 
gyermeket. Amikor végre fény gyúlt koponyájában, figyelmeztetni 
kellett még egyszer, hogy csak szerényen világítson és ne olyan 
fényesen kápráztasson és ragyogjon, mint a karácsonyi csillag.  

Az arkangyal kiugrasztott az istállóból minden állatot: a hangyákat, a 
pókokat, az egereket. Elképzelhetetlen, mi történhetett volna, ha egy 
egér idő előtt megijeszti Máriát. Csak a szamár és az ökör maradhatott 
benn. A szamár, mert később szükség volt rá az Egyiptomba való 
meneküléshez; és az ökör, mert olyan óriási nagy volt, hogy a mennyei 
seregek sem tudták volna elvinni a helyéről.  
Végül egy sereg angyalkát helyezett el sorban a tető peremén. Valami 

kisfajtájú angyalkák voltak, olyanok, melyek csak fejből és szárnyból állnak. Csendben kellett ülniük, figyelniük s rögtön 
jelt kellett adniuk, mihelyt valami gonosz megtámadta a gyermeket meztelen szegénységében. Még egyet pillantott az 
angyalok körére, aztán megemelte szárnyait és elsuhogott onnan.  

Jó volt így. Jaj, de mégsem egészen, mivel a jászol alján a szalmában egy bolha aludt. Ez a parányi szörny 
megmenekült Gábor angyal elől. Persze, ez érthető is. Hisz mikor volt dolga egy arkangyalnak bolhával!  

És amikor a csoda megtörtént és a gyermek testet öltve feküdt a szalmán oly vonzó és megható szegénységben, az 
angyalok egészen oda voltak az elragadtatástól s galamb módjára körülrepkedték a jászolt. Némelyik balzsamillatot 
legyezgetett a gyermekre; a többiek megigazgatták a szalmát, hogy egy szál se nyomhassa vagy szúrhassa meg.  

Az ezzel járó zizegésre azonban felébredt az álomban alvó bolha. Halálra rémült, mivel azt hitte, kergetik, mint ahogy 
ez vele gyakran megesik. Körbeugrált gyorsan a jászolban, kipróbálta minden tudományát, azután a végső szükségtől 
hajtva belebújt a Kisjézus fülébe.  
„Bocsáss meg! – suttogta izgatottan –, de nem tehettem mást; megölnek, ha elcsípnek. Rögtön eltűnök újra, isteni felség, 

csak hadd nézzek körül, hogyan tehetném ezt meg.”  
Körülnézett tehát és már meg is volt a terve. „Hallgass ide, – mondta. – Ha minden erőmet összeszedem és te csöndben 

maradsz, akkor talán el tudnám érni Szent József feje búbját. Onnan pedig az ablakkeresztet vagy az ajtót.”  
„Ugorj csak! – mondta a gyermek, úgy, hogy csak a bolha érthette meg. – Csendben maradok.” A bolha ekkor ugrott, de 

nem tudta elkerülni, hogy meg ne csiklandozza közben egy kicsit a gyermeket.  
Ebben a pillanatban az Istenanya fölrázta álmából jegyesét:  
„Ó, nézd csak! – mondta Mária lelkendezve – már nevet.”                K. H. Waggere : Történt pedig…. c. művéből 
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Interjú az Igazgatónővel 
Az induló idei tanév igazgatói 

posztjára a három falu képviselő-
testülete Zambó Istvánné Piacsek 
Erzsébet tanárnőt bízta meg. A 
szakmai, fizikai, lelki felkészülés után 
kerestük fel otthonában az igazgató 
asszonyt. 

Milyen elképzelésekkel, tervekkel 
vágott bele az idei tanévbe? 

Nem szeretnék általánosságokat mon-
dani, mert azt csak a politikusok enged-
hetik meg maguknak. Csak olyan terve-
im vannak, melyek megvalósíthatóak, 
még akkor is, ha a mércét mindig 
magasabbra teszem magam előtt. 

Örvendetes, hogy már az iskolakez-
désre sikerült egy új kis termet kialakí-
tani, melyet „nebulókuckó”-nak keresz-
teltünk el. A szülők segítségével iskolánk 
felújíttatta a 7. osztályt , melyet ezúton is 
köszönök a lelkes édesanyáknak, édes-
apáknak. A tornacsarnok munkálatai is 
nagyrészt befejeződtek, de folytatódik 
még a szertárak, a tanári szoba kifestése, 
szépítése előreláthatólag az őszi szü-
netben. Ugyanebben az időpontban 
kezdődik az iskolánk udvari kerítésének 
újjáépítése, köszönet érte az önkor-
mányzatunknak. Örülünk, hogy szép 
környezetben taníthatunk, bár tudjuk, 
nem a tárgyi feltételek a legfontosabbak, 
hiszen a Nobel-díjas magyarjaink is csak 
egy palatáblával kezdték. Ebben az új 
beosztásban még inkább érzékelem, 
hogy a kollégák, a nevelők munkája az 
első. Szeretném, ha gyermekeink ne-
velése, okítása kiváló csapatmunkában 
folyna. Ennek érdekében mindig min-
denki számára elérhető akarok lenni, 
apró gesztusokkal, kis dolgokra is 
odafigyelve azt szeretném bizonyítani, 
hogy jó kezekbe került az iskola 
vezetése. 

Milyen változások történtek a 
tanévkezdéskor? 

Szeretném bemutatni az új 
kollégáimat. Koczó Anikó tanárnő tör-
ténelmet és angol nyelvet tanít szeptem-
bertől nálunk. Az angol nyelv oktatását 
felmenő rendszerben vezettük be, mely 
azt jelenti, hogy kötelezően választott 
idegen nyelvként a német nyelv helyett 
az angol nyelvet is lehetne a harmadik  

osztálytól kezdődően választani. Ter-
mészetesen szakköri keretekben is 
meghirdettük az angol nyelvet, így 
délutánonként három csoport tanulhatja 
heti két órában. Németh Norbert tanár 
úr új kollégaként testnevelést és 
történelmet tanít. Komoly kihívás szá-
mára, hogy az ötödik osztály veze-
tésével is megbíztam. Az új igazgató-
helyettes, Molnár Péterné, aki egyben a 
harmadik osztályosok tanító nénije is. 
Ezúton köszönöm neki, hogy vállalta 
velem az iskola vezetését. Új munka-
körben, újult erővel dolgozunk együtt, 
nem fenyeget bennünket az elfásulás, a 
kiégés veszélye. 

A soproni Petőfi Színház előadásaira 
is lehetett nálunk bérletet igényelni. Idén 
újdonság, hogy a gyerekbérlet mellett 
az ifjúsági bérletet is meghirdettük. 
Nagy örömünkre az iskola tanulóinak 
majdnem a fele rendelkezik színház-
bérlettel. Novemberben megnézzük a 
Légy jó mindhalálig című produkciót, 
melyben egyik tanítványunk: Suluman 
Dávid is játszik Orczy szerepében. 
Büszkék vagyunk arra, hogy Dávidot   
–mint volt diákszínpadosunkat– bevá 
logatták a gyerekszereplők közé.  

„Házi” versenyeket is meghirdettünk 
az idén tanulóink körében. Mivel 
minden tárgyból fontos az esztétikus 
füzetvezetés, külön jutalmazzuk az év 
végén a „Legszebb külalakú füzet” 
címet elnyerő diákunkat. A Kazinczyról 
elnevezett szépkiejtési verseny immár 
hagyomány az iskolánkban. A győztes 
ebben a tanévben is képviseli majd 
intézményünket a területi fordulón. 

Igazgatóként milyen tárgyakat tanít 
az iskolában? 

Az egyik szemem sír, a másik nevet. 
Sajnos, a magyar nyelv és irodalom 
oktatásáról le kellett mondanom, és 
osztályfőnök sem lehetek. Viszont az 
ének –zene és a tánc– dráma órákat 
változatlanul én tanítom, valamint az 
elsős zeneiskolai szolfézscsoportot is 
boldogan elvállaltam. Nem utolsó 
sorban a Maskara diákszínpadunk és a 
Bolla Géza gyermekkórus is a veze-
tésemmel működik tovább. 

Világraszóló terveink vannak ebben a 
tanévben is: az énekkart beneveztem  

olaszországi kórusolimpiára. Tavaly Er-
délyben jártunk, azelőtt pedig Isztam-
bulban. Elmondhatom tehát, hogy 
2008-ban is elvisszük messzi tájakra 
Hegykő jó hírét Kodály Zoltán és Liszt 
Ferenc műveit tolmácsolva. 

A vidéki iskolák nagy hányada 
létszámgondokkal küzd, intézmé-
nyeket zárnak be. Mit kíván tenni, 
hogy a hegykői iskola kivétel 
maradhasson? 

Szomorú, hogy ezt a kérdést egyál-
talán fel kell tenni. A megválaszolása 
túlmutat az én illetőségemen. Vissza-
kérdezek: Hol vannak ma már olyan 
széles látókörű politikusok az ország 
vezetése élén, mint a húszas évek 
folyamán miniszterelnökként tevékeny-
kedő Bethlen István és művelődésügyi 
minisztere, Klebelsberg Kunó? Ekkor 
alapították –éppen a gazdasági világvál-
ság éveiben– a tanyasi, a falusi és a 
városi iskolák százait. Egy régi köz-
mondás szerint: aki egy évre tervez, 
magot vet, aki tíz évre, fát ültet, aki száz 
évre előre gondol, iskolát épít. Az első 
világháború után tettekkel is bizonyí-
tották, hogy nem csak az orrukig látnak. 
A mai prognózis pedig a következő: 
2012-ig a soproni térségben csak 6-7 
iskola marad.  Siralmas. Mindent elin-
téznének iskolabuszokkal… 

Azért az éremnek van egy másik 
oldala is: aki a Fertő partján lakik, miért 
nem egyértelmű, hogy helyben járassa 
iskolába csemetéjét? Természetesen a 
szabad iskolaválasztás törvény, és ezt 
tiszteletben kell tartani. Itt nincsenek 
párhuzamos osztályok, tehát ha meg-
oldhatatlan személyi konfliktus van 
oktató és tanítvány (vagy tanuló és 
tanuló között), akkor a párhuzamos 
osztályba nem mehet át a diákunk, csak 
más iskolába. Mindazonáltal mindent 
megteszünk –személy szerint én is– 
azért, hogy erre ne legyen precedens. 

Felteszem a kérdést: Mi a helyzet 
akkor, ha egy nagy létszámú soproni 
iskolába kerül be a csemete? Itt 
nyilvánvaló, hogy kevesebb problé-
máról hall a szülő, de nem azért, mert 
adott esetben nincs gond, hanem azért, 
mert a gyermekét a tanári kar nagy 
része nem is ismeri. 
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Hegykőn –egy családias hangulatú intéz-
ményben, ahol 15 fős tantestületre 150 
tanuló jut– a gyerekek szem előtt vannak. 
Gondjukat viseljük az elsősök cipőköté-
sétől kezdve a nyolcadikasok esti szere-
nádozásáig. Megtanítjuk őket arra, 
hogyan kell kopogni az ajtón, hogyan kell 
megköszönni valamit, és mikor, miért kell 
bocsánatot kérni. Arra törekszünk, hogy a 
hegykői diákok megtanuljanak logikusan 
gondolkodni, merjenek kérdezni, 
higgyenek abban, hogy társaikkal 
együttműködve, sok barátot szerezve 
lehet jókedvvel iskolába járni. Tapasz-
talják meg tanítványaink, hogy „nem a 
tudásban van a boldogság, hanem a tudás 
megszerzésében”(E.E.Poe). Változatos 
módszerekkel, „testhez álló” feladatokkal 
tanítunk. Így a tanítás – tanulás folyamata 
során a gyerekek tananyaggal való 
terhelése a képességeikhez igazodik. 

Szeretnénk a Fertő–parti családokkal és 
az iskola fenntartóival a kapcsolatainkat 
kiszélesíteni. Három nyílt napot is 
szervezünk: először a leendő elsős 
(mostani nagycsoportos) gyermekeink 
szüleit várjuk ősszel, majd külön az alsó 
és a felső tagozat számára hirdetjük meg 
az órák nyilvános látogatását. Az 
ünnepélyeinket a Fertő–part lakókö- 
zösségével, a szülők meghívásával, az 
önkormányzattal együtt szeretnénk meg- 
tartani. Rendezvényeinkre szeretettel vá-
runk mindenkit! Tavasszal névadó ünnep-
séget tartunk, hiszen jelenleg csak a 
kórusunknak van neve, az iskolánknak 
nincs. Szeretnénk ebbe a diákokat és a 
szülői munkaközösséget is bevonni. 

A tudás átadása, az oktatás mellett 
manapság háttérbe szorulni látszik a 
gyermekek nevelése. Az internet, a 
televízió világa azon túl, hogy részben 
segíti a gyerekek szellemi fejlődését, 
rengeteg veszélyforrást hordoz magában, 
rossz irányba terelheti őket (tudatosan!), 
olykor hamis értékrendet sugall.  

Miként kívánja megerősíteni a 
diákokban azokat az alapértékeket, 
amelyek birtokában különbséget tudnak 
tenni jó és rossz, igazság és hazugság 
között? 

A kérdésre engedd meg hadd válaszol-
jak abból a könyvből idézve, mely a zene  

világnapjára jelent meg az idén. Most 
olvasom, itt van az asztalomon. A 
Kodály- emlékév kapcsán adta ki az 
Esterházy Pál alapítvány (Fertőd, 2007). 
A nagy mester, Kodály Zoltán szavait 
idézném a könyv második oldaláról: 
„Valami rendkívüli nemzeti tragédiánk, 
hogy ezer éve szinte szándékosan azok 
mellé állunk, akik becsaptak bennünket. 
Persze nem azt értem, hogy magunktól, 
hanem ostoba vagy hazaáruló 
vezetőink miatt”.  Pár sorral lejjebb: 
„Vigyázzunk, mert láthatjuk napja- 
inkban, hogy a kiművelt agy 
műveletlen szív nélkül sok gonoszságra 
is felhasználható!” (Kodály Zoltán) 
Megdöbbentő az iménti mondatok 
aktualitása. Manapság sok helyen csak 
az IQ-t, az értelmi intelligencia szintjét 
mérik, holott az érzelmi intelligencia - a 
magánéleti helytállást, a munkahelyi 
sikerességet és a közösségért való tenni 
akarást tekintve - legalább annyira 
meghatározó egy ember életében. 
Munkatársaim nevében is mondhatom, 
hogy diákjaink szépre, jóra való 
nevelése szempontjából a személyes 
példamutatás az első, a tanár nénik, a 
tanító nénik, a tanár bácsik mellett 
természetesen a technikai személy- 
zetünk példamutatását is beleértve. Az 
iskola vezetősége is szilárd értékrendet 
képvisel. A munkánk során és a 
magánéletünkben is fontos a haza- 
szeretetünk, a hitünk vállalása, a család- 
centrikus életmodell hirdetése. 

Végezetül mit üzen az őszi szünetről 
visszatért  diákoknak? 

Mindig arra bíztatom a gyerekeket, 
hogy legyenek szüleikkel minél többet 
együtt ebben a rohanó világban. 
Kuporodjanak a fotelba anyuhoz, 
apuhoz, és öntsék ki szívüket, meséljék 
el bánatukat, örömüket. Azért a hegykői 
újság szerkesztőinek hadd mondjam el, 
hogy ilyenkor elszorul a torkom. Miért? 
Visszagondolok arra a kedves osztá- 
lyomra, ahol tavaly osztályfőnök 
voltam. Most hetedikesek.  Eszembe 
jut: hány csonka család lett pár év alatt 
csak ebben az egy osztályban? Két 
édesapa is meghalt… Őszirózsa illatú 
mindenszentek ünnepe múltán emlé-
kezzünk rájuk is!  

Meghívó 
 

Bíró Ildikó országgyűlési 
képviselő, a Fidesz civil kö-
zösségek irodája igazgatója 
CIVIL KURÁZSI címmel 
tart előadást november 10-én 
19 órakor a Plébánia 
Közösségi Házában. 
 

Szent Erzsébet napi koncert 
a hegykői templomban no-
vember 17-én 19 órakor, 
fellép Józsa Éva művésznő 
(vers), a Bolla Géza gyerek-
kórus és templomunk ének-
kara 
 

Dr. Semjén Zsolt ország-
gyűlési képviselő, a KDNP 
elnöke KERESZTÉNY KÖZ-
ÉLET címmel tart előadást 
november 21-én 19 órától a 
Plébánia Közösségi Házában. 

 
H1-Kör keresztény, 

patrióta mozgalom tagjai 

 

A Bolla Géza kórus ünnepi díszben

 

Munkálatok az iskola udvarán. 
Reméljük, november végére 

kész lesz a kerítés és a környéke! 
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Hegykőn jó kezekben a 
Széchenyi örökség!  

 

 
 
A tűz általában jótékony és üdvös 

hatású elem, fényt, meleget, s 
otthont jelent az ember számára, de 
ha korlátaiból kiszabadul, pusztítva 
terjed. Nyomait legtöbb esetben 
mérhetetlen károk, esetenként em-
beri tragédiák követik. 

A több mint száztizenöt éve 
alakult hegykői Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület jelenlegi 40 tagja, és 
ebből a 24 vonuló képes felnőtt 
sajnos számtalanszor megtapasztal-
ta a tűzzel vívott harcot. 

Ez évben a mai napig harminc 
alkalommal riasztották őket. 
Hegykőn hét alkalommal: gázöm-
lés, fakidőlés, nád, avar, és szalma-
kazal tűz miatt.  

Hegykői tűzoltók segítették 
megfékezni számos esetben a tüzet 
Fertőhomok, Hidegség, Fertőrákos, 
Nagylózs és Pereszteg községek-
ben.  

A csapat felkészültségét, ráter-
mettségét mi sem bizonyítja job-
ban, mint az, hogy négy esetben is 
berendelték Őket a soproni lakta-
nyába, a kivonult soproni tűzoltók 
helyettesítésére. Egy esetben he-
lyettük be is avatkoztak. 

Varga József parancsnok és az 
egyesület több ízben is kiérdemelte 
a soproni tűzoltóság elismerését, 
melyben megköszönték a megbíz-
ható segítségnyújtást.  

Önkéntes tűzoltónak lenni nem 
hobbi, az egy életforma, ahol min-
dig vonulásra késznek kell lenni. A 
MI tűzoltóink hagytak már ott 
szentmisét, a vasárnapi ünnepi asz-
talt, születésnapi összejövetelt, és 

az éjszakai riasztás sem volt ritka. 
Ők azok, akik oda mennek, ahon-
nan más rohan, menekül. Ők azok, 
akik mentik más életét, vagyonát, 
miközben a saját testi épségük, 
életük kerülhet veszélybe.  

Hogy a fenti elvárásoknak meg 
tudjanak felelni, fiatal korban kell 
megtanulni az alapokat, békés 
versenyek formájában. Az idei 
évben megalakult az ifjúsági leány 
és a felnőtt női csapat, akik 
mindjárt az első versenyen jó 
helyezést értek el. 

Hegykőn ez év június 9-én 41 
csapat részvételével rendezett I. 
Fokozatú Tűzoltóversenyen az 
ifjúsági csapatunk 2. helyezett lett, 
míg a felnőttek megnyerték a 
versenyt. Fertőendréden 56 csapat 
részvételével megrendezett emlék-
versenyen a gyermek fiú csapat 3., 
az ifjúsági leány csapat a 2., a 
felnőtt női csapat a 4. helyet 
szerezte meg. A felnőtt férfiak 
kategóriájukban nagy örömünkre 
ismét az élen végeztek. 

Mindemellett segítséget nyújtot-
tak a falu lakóinak kutak tisztításá-
ban, veszélyes fák kivágásában, 
közterületi öntözésekben, valamint 
a falu kiemelt rendezvényeinek 
biztosításában is.  

A szponzori támogatásoknak, az 
eredményes pályázatnak köszönhe-
tően ez évben is korszerűsödött a 
csapat felszerelése. Beszerzésre 
került 7 db bevetési ruha, valamint 
13 gyakorló garnitúra. 

A tűzoltók, mint védőszentjük, 
Szent Flórián követői nem akarnak 
sem szentek, sem mártírok lenni, 
csak az Ő szellemében, az eszméjét 
követve tenni azt, amit az emberi 
tisztesség, a becsület megkövetel. 
 
Tűzoltó! Küzdj csak úgy, mint 
hős elődeid 
Ne csüggedj el, ne állj meg 
soha, 
Büszkesége vagy te mindnyá-
junknak, 
Mert a tűzoltó az első katona.” 

 
Tencz Károly tűzoltó 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Önkéntes Tűzoltóink 
 

Parancsnok: Varga József 
 

Szigethi Péter 
Kömüves Gábor 
Szász Szabolcs 
Kóczán Imre 
Árki Sándor 

Élő Imre 
Kömüves Tamás 
Ifj. Vagra József 

Horváth Géza 
Szigethi István 
Kertész Géza 

Pécsinger József 
Németh István 
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Az Idő órája ismét Ádventre mutat, és ez a hangulatos időszak figyelmeztet arra, hogy készüljünk a 

karácsonyra. A karácsonyi ünnepekhez számos hagyomány, népszokás kötődik, melyek közül ismét 
felidézünk néhányat. Segítségünkre újra Szanyi Irma néni volt, aki bepillantást engedett a falu csendes kis 
életébe, a régmúlt, meghitt, várakozással teli időkbe. 

 
Először a téli ünnepkör egyik 

legjelentősebb napjáról, a Lucázásról 
kérdeztem őt. 

 
Luca napján, dec.13-án a szokás az 

volt, hogy a falubeli legények meg-
szórták a leányos ház elejét szalmával 
és szénával. A lányok dolga az el-
hullatott szalma eltakarítása volt. 
Akármennyire is fázott a kezünk, 
akármennyire is nehezünkre esett, 
nagy büszkén söpörtük az elszórt 
szénát és úgy kiabáltuk át egymásnak, 
hogy: „Már egy kosárral bevittem, de 
még hárommal is lesz!” Jó érzéssel 
töltött el bennünket, hogy gondoltak 
ránk a fiúk, nem hagytak minket 
annyiban. A Lucázáskor énekekkel is 
kívántak a ház népének bőséges áldást 
a betérő Lucázók.  
Luca luca kitty-kotty kitty-kotty 
Kenteknek akkora kolbászuk legyen, 
hogy a falu hosszát elérje 
Luca luca kitty-kotty kitty-kotty…- 
hangzott az ismert dal. 

 
Szent Miklós, December 6. 

 
Eredetileg a fiúk voltak a 

mikulások, de olyan rossz leány-
gyerekek voltunk, hogy mi is 
felöltöztünk mikulásnak. „Öltözzünk 
fel mi is, ne csak a fiúk”- szólt az ötlet. 
Álarcot készítettünk magunknak, 
szakállat pedig a tehén farkából vág-
tunk le. Huncut leánygyerekekként 
zörgettük a láncot és jártuk a falut 
négy leánybarátnőmmel. Egyszer csak 
megállt egy autó mellettünk és kilépett 
belőle valaki. „Álljatok meg mikulá-
sok” - kiáltotta valaki úri hangon. 
Hirtelen elszaladtunk ijedtünkben, de 
a hang újra kiáltott: „Ne féljetek, 
gyertek vissza, én vagyok a Götz 
doktor úr. Gyertek ide mikulás bá-
csik”! Kissé bátortalanul odamentünk 
hozzá. „Mikulás bácsik, én Sopronból 
jövök, és kéne nekem 2-3 mikulás, 
hogy a gyerekeimnek az ajándékot 
átadják.” Természetesen a segítségére 
siettünk. Götz doktor úr az autójában 

útközben felkészített bennünket, hogy 
ha odaérünk mi lesz a teendőnk. Mikor 
megérkeztünk, megzörgettük a láncot 
Fricinek, Csöpinek és Istvánnak és tel-
jes átéléssel zengtük, amit Götz doktor 
úr már jó előre megmondott nekünk. „A 
Mikulás bácsi hozta nektek ezeket az 
ajándékokat, mert olyan jók voltatok és 
igen jól viselkedtetek.” A Götz gyerekek 
nagy áhítattal néztek minket és lelkesen 
belekezdtek a Mi atyánkba. Mikor el-
mondták az imát mi megdicsértük őket, 
átadtuk a szebbnél szebb ajándékokat és 
tovább álltunk. Götz doktor úr hálásan 
megköszönte a segítségünket és kikísért 
minket.  

 
Karácsony 
 

Karácsonykor a család körbe ülte az 
asztalt és gyertyafény mellett felcsen-
dült a Mennyből az angyal… 

Minden háznál volt karácsonyfa. 
Ennek mérete a jómódtól függött. 
Egyszerű paraszt helyen kisebb kará-
csonyfa volt. A fára ún. siflint aggattak, 
amik hasonlítottak a mostani mézes-
kalács süteményre, valamint különböző 
formákat, mint például huszár, lovas 
katona, vagy a Kisjézus... A fáról nem 
maradhatott le a szaloncukor sem és 
néhol habsütemény is díszítette azt.   
„A mi fánkon habsütemény is van!” 
mondogattuk büszkén. Gyermekként 
annak örültünk a legjobban, mikor 
kicsit melegebb volt a szobában. Ilyen-
kor a habsütemény leesett a fáról és azt 
megszabadott ennünk. Még mindig a 
számban érzem az ízét,ha rá gondolok. 
Az alma és a dió szintén elengedhetet-
len kelléke volt a fadíszítésnek. A diót 
bevizeztük, majd lisztbe mártottuk. A 
faluban lakott egy-két sujszter és tőlük 
kértünk faszeget hozzá. „Sándor bácsi 
legyen olyan szíves egy kis faszeget 
adni nekünk.” A dió közepébe bele-
vertük egy kis kalapáccsal a szeget és 
erre kötöttük rá a pamukot. Mikor 
kisebbek voltunk, akkor elküldtek 
minket, hogy ne lássuk a karácsonyfa 
elkészültét. Mikor hazajöttünk, már 

teljes pompájával állt előttünk a fa. 
Szüleink olykor megkértek egy-egy 
nagyobb lányt, aki beöltözve fehér 
ruhában, papírkoronával a fején hozta a 
karácsonyfát és halkan csengetett. 
„Csengő szól gyerekek, jön a Jézuska”. 
Izgatottan kiültünk a padra és nagy 
áhítattal néztük őt. Mi, gyerekek mi-
helyst megláttuk, nagy lendülettel 
ugrottunk fel és kezünket imára kul-
csolva hangosan köszöntöttük. „Eljöt-
tem hozzátok, szánkón húztak engem a 
szarvasok a mennyországból. Minden 
ház előtt, ahol jó gyerekek laknak 
megálltam. Hozzátok is azért jöttem be, 
mert hallottam a hírét, hogy ti is jó 
gyerekek vagytok, szüleiteknek szót 
fogadtok.” 

Akkoriban minden olyan egész más 
volt. A kislányok babácskát vagy 
labdát kaptak, a kisfiúk puskának, 
kardocskának örülhettek. 

Délután a kisebb gyerekek járták a 
házakat. Táskával a kezükben indultak 
és karácsonyi énekeket énekeltek. 
„Fázik a kisjézus kemény hidegben. 
Nincsen neki háza csak szalmából 
jászla…” Mikor beesteledett, a na-
gyobb gyerekek járták a házakat. 
”Csendes az éj, szent ez az éj…” Itt már 
az ajándék is kicsit nagyobb volt. Akik 
nem voltak rokonok ők diót kaptak. 
Kettőt, hármat, négyet, volt, hogy 
gavallérosan egy marékkal. Ha 
atyafiakhoz, rokonokhoz mentek, ak-
kor almát ajándékoztak nekik a háziak. 
„Nézzétek, nekünk almánk is van!” 
dicsekedtünk mosolyogva. Ha nem 
volt párja a szaloncukornak, akkor félre 
tették az énekeseknek és azt adták 
ajándékba.  
 

Azzal, hogy mi is örömet szerezhet-
tünk, megértettük a karácsony örökér-
vényű mondanivalóját, ami az össze-
tartozást és a szeretetet hirdeti. Vagyis 
nem számít mikor élünk, és hogy a 
kulcsszó mindig a szeretet. A szeretet, 
amely nem múlik el soha… 

 

Solymos Kata
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Sipőcz István az FSC Hegy-

kő elnökhelyettese értékeli az 
őszi szezon első felét: 
 

A felnőtt csapatnál az idény 
sajnos nem úgy indult, ahogy 
elképzeltük. Kiállítások, sérülé-
sek és  az edzéslátogatottság hi-
ánya együttesen hozta ezt az 
eredményt. Ezenkívül hozzá-
tenném, hogy a gárda egyik 
meghatározó egyénisége, Erdős 
Attila befejezte futballpálya-
futását. Köszönjük azt a sok 
örömet, amit kiváló játékával 
szerzett a hegykői szurkolók-
nak.  
Jó egészséget és sok sikert 
kívánunk neki!  
 

A tartalék együttesnél más 
jellegű problémákat is kiemel-
nék. A hétközbeni becsülettel 
elvégzett edzésmunkát a vasár-
nap lejátszott találkozókon nem 
mindig követte siker. Néhány 
fiatal játékos teljesítménye 
szombat esti szórakozásának 
esett áldozatául. Reméljük, 
hogy a jövőben a sportmorál 
javulni fog mindkét csapatnál, 
a sérülések elkerülnek minket 
és a szerencse is mellénk 
szegődik. A játékosok tehetsé-
ge és tudása kiemelkedő, de 
ezen felül szükséges a futball 
iránti alázat is. Így bízhatunk 
abban, hogy ismét sikeresek 
lehetünk.  

 
 

 

Kertész Gábor a „Hegykői 
Öregfiúk” focicsapat oszlopos tagja 
bemutatja az együttest: 
 

Társaságunk szervezett formában  
kb. húsz év óta működik, de története 
több évtizedre nyúlik vissza. A 90-es 
évek környékén, a színészválogatott 
vendégszereplése után fogalmazó-
dott meg a gondolat, hogy tegyük 
rendszeressé találkozásainkat. Az 
egyik főszervező Locsmándi István 
volt, aki elévülhetetlen érdemeket 
szerzett az induláskor. A csapat 
önszerveződő, önfenntartó, havi tag-
díj van, ezenkívül az Önkormányzat 
és sponzorok illetve magánsze-
mélyek is támogatnak minket. Az 
alaplétszám 20-25 fő, korelnökünk 
Erdősi József 54 évével. Egy évben 
átlagosan 20 nagypályás meccsünk 
van, márciustól novemberig. Télen a 
sportcsarnokba kényszerülünk, 
szombat délutánonként 17-től 19 
óráig tartjuk edzéseinket. A kör-
nyékbeli településekkel jól tudunk 
együttműködni, valamint már több-
ször jártunk külföldön. A Buchholzi 
testvérkapcsolat kiépítése is az öreg-
fiúk által jöhetett létre. A közel-
múltban egy Csehországi, Stepano-
vice nevű csapattal is többször meg-
mérkőztünk. A búcsú alkalmával 
mindkét társaság vendégünk volt, a 
továbbiakban is szeretnénk a hegy-
kőiek számára gyümölcsözővé tenni 
sportkapcsolatainkat. Mindenki a 
mozgásszeretet, egészségmegőrzés 
miatt jár szívesen a hétvégi össze-
jövetelekre. A szezon végén egy 
banketten látjuk vendégül megértő 
feleségeinket akik elnézik nekünk a 
szombat esti távolléteinket. 

 
 

 
 

Mit kell tudni a Hegykői 
Szivárvány Alapítványról? 

 
Alapítványunk közhasznú szer-

vezet. 
2005-ben alakult azzal a céllal, 

hogy összefogja, előbbre mozdítsa 
közösségünk életét a kultúra, a 
társadalom és szociális gondos-
kodás terén. Népszerűsítse, meg-
bízhatóan és folyamatosan működ-
tesse a különböző rendezvényeket, 
előadásokat és foglalkozásokat. 
Részt vállaljon szabadidős tevé-
kenységek, családi napok szerve-
zésében és támogassa a nevelés, 
oktatás és képességfejlesztés terü-
letét. Segítő gondoskodással vegye 
körül a Hegykőn élő magányos 
embereket. 
 
Miért  támogassuk az Alapít-
ványt? 
 
Azért, mert szükségünk van azokra 
a forrásokra, amelyek aktívan és 
hatékonyan segítik és erősítik fej-
lődésünket, sokszínűségünket, és 
ezzel megvalósíthatjuk közhasznú 
céljaink elérését.  
 
Miért előnyös Önnek, ha 
pénzbeli adománnyal támogatja 
Alapítványunkat? 
 
Ha az Ön cége a társasági adó 
szabályai szerint adózik (KFT,BT, 
KKT), az adózás előtti eredményét  
csökkentheti az adomány teljes 
összegével. A kedvezmény leg-
feljebb az adózás előtti eredmény 
20%-áig érvényesíthető. 

Ha Ön a személyi jövedelemadó 
hatálya alá tartozó magánszemély, 
az összevont adóalap adóját 
csökkentheti a befizetett összeg 
30%-ával, legfeljebb 50 ezer Ft-tal. 
Ha Ön egyéni vállalkozó, a 
kedvezményt, mint magánszemély 
veheti igénybe. Az 1%-ot legelőbb 
2008. elején, a 2007-es adó-
bevallásakor fogadhatja az alapít-
vány. 
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Régi hegykői ádventek… 

 
Boldogult nagyapám, „Bindes Guszti 

bácsi” sokat mesélt nekünk, az 
unokáinak a 200 évvel ezelőtti, hegykői 
ádventekről. Akkor még nem ismerték 
az ádventi koszorút, viszont ádventi 
népszokások tették hangulatosabbá ezt 
a szent időt. 

Pislákoló lámpások imbolygó fénye 
mellett kora hajnalban kucsmás, subás 
emberek indultak csendes hóesésben a 
hajnali misékre. A széplaki káplán már 
leszállt az őt Hegykőre hozó csengős 
szánról, a templom öreg csillárjain 
égtek már a gyertyák.  

Amikor régebben magyar földön 
török lovak patái alatt porzott a hó, 
vándorló barátok járták a kis falusi 
templomokat, hogy vigasztalják a népet 
a hosszú ádvent után felvirradó magyar 
karácsonnyal… 

Földműves őseink ádvent kezdetén 
maréknyi búzamagot tettek kis cserép-
tálak aljába, rá pár csepp vizet öntöttek. 
A búzamag lassan csírázni kezdett, és 
tavaszi zöldben növekedett a kis szobák 
ablakában. Karácsony napjára már 
arasznyi magasan zöldellt a friss vetés, a 
mindig megújuló élet karácsonyi jel-
képe. 

Ádventi időben, kemény hóesésben 
persze nem hajthatott ki a juhász és a 
kondás. A hajnali mise előtti csendbe 
mégis bele- beleharsant a kondás trom-
bitája és hatalmas ostordurranásai. A 
betlehemi pásztorok buzgóságával így 
hívta fel az imára és bűnbánatra az alvó 
népeket. Ahol éppen disznőölés volt ott 
a hajnali miséről érkező gyerekeket már 
pörzsölés utáni bürke várta. 

 
Karácsony előtt tíz nappal pedig 

harsány énekszótól voltak hangosak az 
esték. Kilenc-kilenc család állt össze és 
a templomban megáldott Szentcsalád 
kép minden este házról-házra járt. 
”Szállást keres a Szentcsalád”- zengett 
az ének. Ahol a kép egy napra meg-
pihent, szívesen fogadták, és a ház népe 
elvégezte a karácsonyi gyónását, külö-
nös szeretettel viselkedtek a családta-
gok, hogy a karácsonyi készületük még 
igazibb legyen. 

Ma villanyfényesek az utcák, a 
„hajnal mise” is inkább este van. 
Őseink ádventjéből maradjon meg ezért 
a búzahajtatás, a szálláskeresés és a lelki 
megtisztulás. És ha kis karácsonyfát 
viszünk az ősök sírjára, ne kelljen 
szégyenkeznünk a régi hegykőiek előtt! 

 

Bindes Ferenc atya 
 
ADY ENDRE: 

 
Karácsony – Ma tán a béke... 

Ma tán a béke ünnepelne,  
A Messiásnak volna napja,  
Ma mennyé kén' a földnek 
válni,  
Hogy megváltóját béfogadja.  
Ma úgy kén', hogy egymást 
öleljék  
Szívükre mind az emberek  
De nincs itt hála, nincs itt béke:  
Beteg a világ, nagy beteg...  

Kihült a szív, elszállt a lélek,  
A vágy, a láng csupán a testé;  
Heródes minden földi nagyság,  
S minden igazság a kereszté...  
Elvesztette magát az ember,  
Mert lencsén nézi az eget,  
Megátkozza világra jöttét –  
Beteg a világ, nagy beteg...  

Ember ember ellen csatázik,  
Mi egyesítsen, nincsen eszme,  
Rommá dőlt a Messiás háza,  
Tanítása, erkölcse veszve...  
Oh, de hogy állattá süllyedjen,  
Kinek lelke volt, nem lehet!...  
Hatalmas Ég, új Messiást küldj:  
Beteg a világ, nagy beteg!... 

1899

„Szállj dalom!” 
 

2007. október 13-án immár 
harmadik alkalommal került 
megrendezésre a Nyugat-
Győr Egyházmegyei Énekes 
Ifjúsági csoportok találkozója. 
Nagy élményben volt része 
azoknak, akik ellátogattak, 
részt vettek, vagy valami 
módon bekapcsolódtak a ren-
dezvénybe. 

Egy ilyen találkozó nagy 
erőt ad a szervezőknek, mert 
sok fiatalt lehet megmozgatni 
egy jó cél érdekében. Kell, 
hogy megmutassunk valamit 
lelkiségünkből. Ez meg is 
mutatkozott, hiszen a kórusok 
és együttesek gazdag reper-
toárral és hatalmas lelkese-
déssel készültek. Az ifjú 
zenészek szívből jövő, Istent 
dicsőítő muzsikája és az éne-
kesek csodálatos, dalban kife-
jezett imádsága elbűvölte a 
hallgatóságot. Dr. Udvardy 
György Esztergom-Budapesti 
segédpüspök Mária, mint élet-
modell című előadásában fi-
gyelmünket Máriára irányí-
totta, mert Jézus Rá bízott 
minket, Ő a közvetítőnk és a 
közbenjárónk. A színes prog-
ramot a hálaadó szentmise kö-
vette, ahol Sillye Jenő vezeté-
sével együtt zenéltek és éne-
keltek a jelenlévők. Mindenki 
aktív résztvevővé vált, aki ott 
volt a szentmisén, aki át 
érezte, hogy mennyire fontos 
és meghatározó életünkben 
egy-egy ilyen esemény. Végül 
részesei lehettünk Sillye Jenő 
dalban kifejezett tanúság 
tételének, aki a könnyűzene 
erejével juttatja el a hitet az 
emberek szívéhez... Köszönet 
és elismerés mindazoknak, 
akik szervezték, akik segí-
tették, és lehetővé tették a 
rendezvény lebonyolítását! 
   K.M. 
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A megjelenéshez hozzájárultak: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Közérdekű információk 
 
December 1. kora délutántól, Plébániai Közösségi Ház:  

Ádventi vásár az iskola Szülői Munkaközössége szervezésében 
December 2. 15 óra, Tornacsarnok: 

Önkormányzat „Idősek”, nyugdíjasok napi megemlékezése 
December 13. 18 óra, Tornacsarnok kisterme: 

Közmeghallgatás 
December 16. 17 óra, Szent Mihály templom: 

Szabó Andris ádventi jótékonysági koncertje a Vöröskereszt rendezésében 
December 23. (előreláthatólag) késő délután Szent Mihály templom: 

Karácsonyi koncert, majd azt követően a templommal szembeni téren forralt borral, teával és kaláccsal 
várja az Önkormányzat Hegykő lakóit. 

2008. Január 12. 20 óra, Tornacsarnok: 
Hegykő Községért Egyesület hagyományos farsangi bálja 

2008. Január 26. 20 óra, Tornacsarnok:  
Szülők bálja, szervező: a Szülői Munkaközösség  

 
Áldott, szent karácsonyt és békés, boldog újesztendőt kíván Hegykő Önkormányzata a 

falu minden lakójának és a Hegykői Hírek szerkesztősége minden olvasójának! 
 

 
 
 
 

 
 

 

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

A H1-kör keresztény patrióta mozgalom tagjai 
Nyilvántartási szám: 163/0656-1/2007 Megjelenik 500 példányban 

UEmail: UHTUhegykoihirek@gmail.comUTHU  Tel.: 0620/556-8263U Felelős szerkesztő: Horváth Sándor 
Az újság letölthető: Uhttp://hegykoihirek.blog.hu 

 
 

 
 

Hegykő Kisérek u. 21. 
Hétfő-Szombat 11PU

00
UP-23PU

00 

Tel.: 99/ 376-036 

 

 
 
 

 

 

EEElllssszzziii   RRRuuuhhhááázzzaaattt   
 

Szent Mihály u. 13. 
(Patika mellett)  

H-P: 9-17 
Szombat: 8-11 

Tel.: 20/234 89 59 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ruttmayer Róbert UFérfifodrászataU 
hívható reggeltől estig, hétvégén 
is. Szívet melengető korrekt árak, 
ezen felül bor vagy kávé! Hegykő, 
Kisérek u. 4.Tel.: 30/907 01 51 
          99/376‐314

 


