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Egy hegykői polgár gondolatai: 
 
„Hol vagy, István király?” 
 

Az őszi kékbe forduló egek alatt milliók ajkáról száll föl a százados ének. A „tündöklő 
csillagot” keresi egy nép csorduló könnyekkel. István királyt óhajtja, aki több mint 900 
esztendeje távozott el közülünk, de az első ezredfordulón Európába történő beilleszkedéssel 
államot alkotott, s megteremtette létünk és megmaradásunk történelmi alapjait. 
Sorsunk ősisége és folyamatossága tükröződik fiához írt Intelmeiben: „a királyi méltóságnak a 
keresztény hit tápláló erejével véghezvitt alkotásai fényesebbek és erősebbek szoktak lenni más 
méltóságok műveinél”. Ebben az első törvénykönyvben az államvezetés erkölcsi irányelveit, 
míg a másodikban az egyház és az államszervezet alapjait fogalmazta meg. 
Keresztény királyként uralkodott. Megszervezett tíz püspökséget, törvényben írta elő a 
templomépítést, számos kolostort alapított, a korábbi, vérségi alapon szerveződő rendszer 
helyébe félszáz vármegyét állított s ezzel létrehozta, a nemzet európai kereteit s megerősítette a 
királyi hatalmat. 

A magyar történelemben nem találni hozzá hasonlót, aki közel negyven esztendő alatt 
nemzeti államot teremtett, s aki a kereszténység által Európához csatolta népét. Halálos ágyán 
az ország vezetőit „atyailag intette… őrizzék meg az igaz hitet”. 
S mindaddig, míg az államvezetés híven ragaszkodott a Szent István-i parancshoz : a magyar 
korona területe egységes maradt. 
Amikor Székesfehérvárott, 1083-ban László király feltáratta István koporsóját mennyei illat 
töltötte be a prépostság templomát. VII. Gergely pápa hozzájárult István, Imre herceg és 
Gellért püspök szentté avatásához. Ők lettek a fiatal magyar állam, az Árpád-ház első szentjei: 
a sor még folytatódott. 

Mi maradt István király művéből ezer esztendő múltán? Megmaradt két alapműve: a 
nyugati típusú hatalmi rend, a vármegyerendszer és a lélekápoló katolikus egyház. De 
megmaradt a magyar nép mélységes hite és megmaradt százados veszedelmek között is a 
nemzet páratlan ereklyéje: egy marokba szorított kéz, a Szent Jobb, amely mindezt 
megteremtette. 
A templomok kárpitját verdesi a kereső-könyörgő ének hosszú idők óta. Ez a nép eredetében, 
nyelvében, jellemében egyedülvaló Európa közepén. Talán erre gondolt egy múlt századi 
erdélyi költő, amikor magányosságában papírra rótta: „És mégis – ne remegj:/ lélek van veled/ 
nem maradsz egyedül.” /Áprily Lajos/ 

Nem vagyunk egyedül, Szent István hite, lelke vigyáz reánk ma is… 
 

R. Szabó Lajos 
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 hozzáértéssel és játékosan tette 
mindezt. 

Megemlékezés 
  
 A gyermekközösség alakításában 

nagy jelentősége volt az oktatási 
központban töltött éjszakának. 
Gyermekeink között volt, aki most 
először aludt idegen helyen, a 
családtól távol. Igazi „buli” volt ez 
számukra! 

A Trianoni békediktátumra 
emlékezve gyűltünk össze 
június 4-én a Hősök kertjé-
ben. Dr. Brummer Krisztián 
megemlékező gondolataiban 
felelevenítette a 87 évvel eze-
lőtt történteket és az oda 
vezető okokat. Az akkor a 
magyarságra kényszerített i-
gazságtalan béke mind a mai 
napig beárnyékolja Közép-
Európa népeit, a győztesek 
békéje békétlenségek forrásá-
vá vált, ami az ő lelküket 
terheli. 2004. december 5-e 
óta pedig mindazok felelős-
sége is, akik közönyös otthon-
maradásukkal vagy a hazug 
kampány által megtévesztve 
vagy tudatosan elutasító sza-
vazataikkal megtagadták az 
önhibájukon kívül a jelenlegi 
határ túloldalára kényszerült, 
idegen nemzet-államok má-
sodrendű állampolgáraivá vált 
magyar test-véreinktől azt a 
minimumot, amit erkölcsi 
kötelessége lett volna az 
anyaországnak nép-szavazás 
nélkül megadni: a magyar 
állampolgárságot! 

 
 

 
Óvodás gyermekeinkkel, június 

elején, hagyományteremtő szán-
dékkal természetismereti tábor-
ban voltunk a Fertő-Hanság és 
Őrségi Nemzeti Parkban. A külső 
világ tevékeny felfedezése köz-
ben gyermekeink többféle módon 
gyűjthettek ismereteket a környe-
ző tájról, az ott élő állatokról és 
növényekről. A mi gyermekeink 
már tudják mi a különbség a 
levelibéka, az unka, és a varangy 
között. Nagy örömet okoztak a 
lyukakból tréfásan kiágaskodó 
ürgék, a hatalmas bivalyok, és 
juhok. Madarak egész sorát fi-
gyelhettük meg: a fenséges tar-
tású nagykócsagot, a gémeket, a 
gólyákat, a hattyúkat, a libákat, a 
kacsákat, és a sirályokat, a szi-
várvány szinte minden színében 
pompázó gyurgyalagot. A holt-
ágak víztükrén nyíló fehér tün-
dérrózsa, a vízitök, a tündérfátyol 
csodálatos élményt jelentettek. 
Gyermekeink megismerhették a 
mezei virágok sorszínűségét, a-
zok illatát, tapintását, ízes, népies 
elnevezésüket. A népi bölcsesség 
tükröződik az olyan találó nevek-
ben, mint a nebáncsvirág, stb. 
Igazi felfedezés volt az égererdő, 
amit óvodásaink el is neveztek 
„mese-erdőnek”. Kipróbálhattuk, 
hogyan rugózik a tőzeges talaj a 
lábunk alatt, összehasonlíthattuk 
a fákat nagyságuk, átmérőjük, 
lombkoronájuk alapján.  

Köszönettel tartozunk a nemzeti 
park minden dolgozójának, akik 
példát mutattak nekünk és gyer-
mekeinknek udvariasságból, türe-
lemből, akik számára semmi sem 
bizonyult lehetetlennek! 

Az ott eltöltött napok csodálatos 
élményt jelentett nekünk, már most 
lefoglaltunk két napot a következő 
évre is óvodás gyermekeink ter-
mészetismereti táborozására. 

 
 

Vargháné Horváth Bernadett 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A hajdani mocsárvilág titkai, 
Hany Istók legendája ablakot 
nyitottak a Hanyra. Megtapasz-
talhattuk, hogy mennyi látnivalót 
rejt ez a sejtelmes vízi világ a 
gyermekek számára is.  

A két nap alatt ezekben a 
felfedezésekben kalauzunk volt a 
nemzeti park szakembere Goda 
István, aki végtelen türelemmel, 

 

 
 

„Amit erő és hatalom 
elvesz, azt idő és szerencse 
ismét visszahozhatják, de 
amiről a nemzet, félve a 
szenvedésektől, önmaga le-
mond, annak visszaszerzése 
mindig nehéz és mindig 
kétséges.” /Deák Ferenc/ 
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II. Hegykői Gyereknap 

2007.május 27. 
 

 
 
Hogyan is kezdődött? 

Valahogy úgy, hogy régmúlt 
gyereknapok emlékei merültek fel 
időről időre ilyentájt, május végén. 
Mint gyakorló szülők, sajnáltuk, 
hogy gyermekeinknek  hasonló 
élmények nem jutnak. Addig-addig 
sajnálkoztunk, amíg egyszer csak 
meg nem kérdezte valaki, hogy 
kinek is kellene megszervezni az 
egészet. Gondolkoztunk, gondol-
koztunk és végül is arra jutottunk, 
hogy nálunk, szülőknél senki sem 
tudja jobban, mit is szeretne 
gyerekünk (tévedtünk már persze 
ilyen dolgokban máskor is). Most 
azért mégis úgy véltük, hogy ez 
egyszer próbát tehetünk, hátha 
eltaláljuk az ízlésüket. Így szüle-
tett meg bennünk, hegykői szülők-
ben a gondolat, hogy gyereknapot 
szervezünk. Már az első gyereknap 
is jól sikerült, bár a természet 
mindent elkövetett azért, hogy 
dugába dőljön az egész, olyan esős 
napot hozva ránk, hogy még a tűz 
sem gyulladt meg. De már akkor, 
tavaly májusban eldöntöttük, hogy 
idén újra összefogunk a cél 
érdekében. A tavalyi tapasztalata-
inkból kiindulva idén már 
februárban összeült a kb. nyolc 
főből álló baráti csapat, hogy el-
indítsa sikeres útjára a II. Hegykői 

Gyereknapot. A közel négy hónapi 
szervezőmunka meghozta gyümöl-
csét: idén május 27-én nagy 
érdeklődés mellett tartottuk meg a 
rendezvényt, amelyet ezúttal még 
Természet Anyácska is kebelére 
fogadott. Ugyan kissé szeles, de 
szikrázóan napos időben, legalább 
250-300 gyerek előtt délután 2 
órától este 9-ig megszakítás nélkül 
folyt a program több helyszínen. 
Mindenki megtalálta érdeklődésé-
nek megfelelő programot, lehetett 
nézője táncos, énekes, vidám, 
mesés műsornak, karatebemutató-
nak, rendőrshownak. Lehetett 
tevékeny résztvevője kézműves 
foglalkozásnak, lufihajtogatásnak, 
íjászszatnak. Hallgathatott előadást 
és láthatott bemutatót Európa- és 
világbajnok szektorlabda játékos-
októl (akik egyébként gombfo-
ciznak). Nagy sikere volt Kati néni 
konyhájának, az esti gitárzenés 
tábortűznek. Legnagyobb sikere 
talán Jutka néni ügyességi  váltó-
versenyének volt, aminek azért is 
örültünk különösen, mert a csapat-
játék erősíti az összetartozás él-
ményét, ahol ismerősökből barátok 
vállnak. Köszönjük Hegykő Ön-
kormányzatának, a Magyar Vörös-
keresztnek, a Hegykő Községért 
Egyesületnek, az általános iskola 
Szülői Munkaközösségének vala-
mint a civil szervezeteknek, a 
Csaba Csemegének, Kertész Pálné 
Krisztának, a Csenár élelmiszer-
boltnak, akik munkájukkal vagy 
anyagi segítségükkel hozzájá-
rultak rendezvényünk sikeréhez.  

Májusfa állítás 
 

Minden év május elsején a 
falvakban, városokban sok 
épület előtt lehet látni viruló 
zöld ágas-bogas, magas fákat, 
melyeken szalagok, virágok 
díszelegnek. A májusfa eredete 
Szent Jakab apostol térítő 
útjához fűződik, mikor is egy 
Valburga nevű hajadon szegő-
dött útitársául, amiért őt a 
pogányok rágalmazni kezdték. 
A leány azonban, hogy elűzze 
a gúnyolódókat, vándorbotját a 
földbe tűzte, majd imádkozott 
előtte, mire a bot nyomban ki-
zöldült és a pogányok ezt látva 
elkullogtak.  

Április 30-án este feleleve-
nítve a májusfa állítás szokását, 
a Tűzoltó Egyesület és a H1-
Kör markos tagjai falunk főte-
rén nemzeti színű szalagokkal 
díszített nyárfát állítottak. Az 
ünnep hangulatát Németh Dé-
nes és Bandája népzenével 
valamint templomunk kórusa 
tavaszköszöntő énekekkel e-
melte. Itt köszönjük meg Dr. 
Szanyi Horváth Gyula segí-
tségét, aki a májusfát felaján-
lotta. 

 

 
Horváth Lászlóné Andrea 
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Művészeti fesztivál 

 
Július 22-én véget ért a 

Tízforrás Fesztivál, mely negye-
dik alkalommal nyújtott kultú-
rális élményt kicsiknek, felnőt-
teknek, hegykőieknek, ideláto-
gató vendégeknek egyaránt. Dr. 
Jakab Zsoltot, a rendezvény-
sorozat szervezőjét kértük meg, 
összegezze, értékelje ezt a tíz 
napot. 

 
Valóban a negyedik alkalommal, 

de új néven és új időpontban tar-
tottuk a művészeti fesztivált. A ne-
vet a mai Patak utca helyén volt  
Kiséreknek is nevezett dűlő 
(egyesek által így is ismert) elne-
vezéséből vettük. Maga a Tízforrás 
kifejezés (immár új értelmet kap-
va) utalhat a program-sorozat tíz-
napos időtartamára, a nyári meleg-
ben frissítőleg ható kulturális 
élményekre, vagy akár arra, hogy a 
fesztivál a különféle művészeti 
ágak legalább tíz forrásából 
fakad… A rendezvény hangulatát 
találóan ragadja meg dr. Gergely 
István versikéje, melynek kezdő 
sorait összeolvasva szintén a 
fesztivál nevét kapjuk.  
 

Tűzhely melege 
Ízek erdeje 
Zene zamata 
Filmek folyama 
Országos mese 
Rege s festménye 
Régmúlt és eljövő, 
Álmodó idő. 
Szépség szerető 
Fesztiválleső. 

 
Mivel az eseménysorozat évről 

évre nagyobb múlttal rendelkezik, az 
idei rendezvényeken visszatérő 
művészekkel is találkozhattunk. Az 
első napon hagyományosan Berecz 
András meséin nevethettünk a Fenc-
ház udvarán, ahol közel négyszázan 
zsúfolódtunk össze. Ismét eljött 
Gryllus Vilmos, ezúttal a Kaláka 
együttessel. Sebestyén Márta is 
szerepelt korábban a hegykői 

templomban, most Szokolay Dongó 
Balázzsal és Bolya Mátyással adott 
teltházas koncertet. Óriási segítség, 
hogy a szokásos éjszakai kert-
moziban évről évre bemutathatjuk 
Eperjes Károly filmjeit, aki idén több 
programon maga is részt vett.  

Idén először sikerült igazán nagy-
nevű együtteseket meghívnunk. Fre-
netikus koncertet adott a Hobo Blues 
Band, és minden eddigi nézőcsúcsot 
megdöntött a Ghymes együttes, 
amelynek előadásán közel hétszázan 
tapsoltunk. 

A fesztivált szokásosan kiállítások 
is kísérték: ezek közül talán az egyik 
legérdekesebb a tornacsarnok kister-
mében kiállított három székelyföldi 
(Véckevölgyi) magyar falu makettje 
volt. A kiállítás idején budapesti 
építészhallgatók Hegykőn is végeztek 
falufelmérést, melynek során több ha-
gyományos épületet dokumentáltak 
az utókor számára. Ezekből egyszer 
talán szintén készülhet hasonló 
kiállítás… 

Újdonság volt az idei fesztiválon, 
hogy a programok között meg-
jelentek a Nemzeti Park túrái: kenu-
túra a nádasban, hajnali madár les, 
éjszakai pillangó megfigyelés.  

Szintén újdonság, hogy egy-egy 
program erejéig a fesztivál átlépte a 
falu határait: Fertőhomokon és 
Balfon is szerveztünk kiállítást. Jó 
lenne, ha a következő években minél 
több Fertő-parti település csatlakozna 
hozzánk… 

A fesztivál közel harminc prog-
ramjára összességében több mint há-
romezren voltak kíváncsiak. Ebben, a 
színvonalas rendezvényeken túl a 
remek időjárás is segítségünkre volt. 
Az egyre több hegykői érdeklődő 
mellett az ország távoli településeiről 
is voltak vendégeink, sőt a panziók 
visszajelzései alapján többen kife-
jezetten a fesztivál miatt érkeztek 
Hegykőre. A lelkes hangú vissza-
jelzések, gratulációk és köszönet-
nyilvánítások arra ösztönöznek, hogy 
a következő években is 
megrendezzük a Tízforrás Fesztivált, 
tovább öregbítve Hegykő jó hírét. 
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Aratás egykor… 
 

Immár a második megújult 
Hegykői Hírek jelenik meg kis 
községünkben és mi újra olyas-
valamit szeretnénk bemutatni 
kedves olvasóinknak, amely a 
faluhoz kötődik és az életünk 
szerves része volt hajdanán. 
Így arra gondoltunk, hogy a 
Piros Pünkösd után az aratás 
múltbeli pillanatait elevenítjük 
fel. Ahogy ezelőtt Szanyi Irma 
nénit kérdeztük, úgy most egy 
házaspár Árki Mihály és Jolán 
néni volt segítségünkre. 

 
„Az aratást Péter Pálkor kezdtük 

és körülbelül egy hónapig tartott, 
ha az idő is úgy engedte. A helyi 
termelőszövetkezetben nagyon so-
kat dolgoztak akkoriban, szinte 
mindenkinek volt valamiféle kötő-
dése hozzá a faluban. A Jókai ut-
cából is sokan jártak aratni. Más 
tájakkal ellentétben Hegykőn az 
aratáshoz nem kötődött semmi-
lyen babona, vagy talán csak nem 
mindenki foglalkozott vele. Az 
aratás úgy kezdődött, hogy a fér-
fiak kaszáltak, a nők pedig marok-
ba szedték és összekötötték a ga-
bonát. Miután végeztek, követke-
zett a kepe rakás. Az összekötött 
kévéket egymásra tették körül-

belül 10 kéve volt egy láb és 
azokat kepékbe rakták. Ha árpát 
arattak, abból nem lehetett kepét 
kötni. A rozst éjjel holdvilágban 
kötötték. Miután elkészültek, 
otthagyták a kepéket kiszáradni, 
majd haza hozták és asztagba 
rakták. Ezután a házról házra járó 
cséplőgép kicsépelte a búzát. 
Akihez nem fért be a masina, az a 
Kövecsesre hordta az asztagot és 
ott egy nagy cséplőgép munkálta 
meg a szemeket. A csőszerűen 
gépre erősített zsákokba folyt a 
gabona. Miután a zsákok 
megteltek, azokat összekötötték és 
hazavitték. A munkafolyamatokat 
megosztották egymás között. 
Voltak a kévehányók, a 
pelyvahúzók, akik nagyobb 
gyerekek voltak vagy asszonyok 
és a zsákolók. A legnehezebb 
munkát a férfiak végezték, ez a 
gabonahordás volt. A rossz 
szemeket, vagyis az ocsut 
takarmánynak adták, kiválogatva 
az egészséges, tiszta szemektől, 
amiket raktárra vittek. 

Minden nyáron sokat dolgoz-
tunk, de meg lett a gyümölcse. 
Milyen régen is volt mindez 
emlékszik vissza felsóhajtva 
Jolán néni, mára már ez is 
megváltozott.” 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007. évben születtek: 
 

Január 12. 
Vágó Zsombor 

(Vágó Gábor és Horváth 
Mónika) 

 
Január 20. 

Németh Viktória 
(Németh Gyula és Horváth-

Szováti Tímea) 
 

Február 9. 
Vizmati Máté Péter 

(Vizmati Péter és Németh 
Batrix) 

 
Február 10. 

Németh Bettina 
(Németh Szabolcs és Horváth 

Katalin) 
 

Február 17. 
Hipságh Erik Ferenc 

(Hipságh Boldizsár és Ledó 
Lívia Natália) 

 
Június 18. 

Szász Júlia 
(Szász Szabolcs és Gombás 

Beatrix) 
 

Július 4. 
Varga Dóra 

(Varga Zoltán és Lökös Éva) 
 
2007-ben elhunytak: 
 
Január 12.

 
 

 Horváth Lászlóné
 

Január 15. Rámháp Kálmán
 

Március 29. Szalay János 
 

Április 8. Rédli Ferencné 
 

Május 9.
 

 Horváth Lajos 
 

 Május 16.
 „Csendes, kévébe kötött reggel zsömlye-zizegésű világ, 

porhanyó falucska, mondd el 
a lágy kenyér dalát. 

 
Ím, a könnyű szél elősurran, 

tereget szép búzamezőt, 
tovaringatja lágy fodorban 

 Tóth Jenőné 
 

Június 3. Bindes József 
 

Június 4. Bellovits Lajos 
 

Június 10. Kovacsics Alajos 

a zümmögő időt.” 
(József Attila: Csendes, kévébe…) 
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Labdarúgás: 

 
Hegykői Tamás az FSC Hegykő elnöke értékelte az 
idei évadot: a tavaszi idényben kiegyensúlyozottan 
teljesített a felnőtt csapat és ez elegendőnek bizonyult 
az első hely megszerzéséhez. 

– Mindenki nevében gratulálunk a fiúknak! – 
A csapat új igazolásokat egyelőre nem tervez, az 
erősítéseket az IFI keretéből szeretné megoldani, 
egyben lehetőséget adni a tehetségesebb fiataloknak, 
többek között: Hipság Dávid, Hadarics Péter, Magyar 
Balázs, Balogh Ferenc, Ősze Zoltán, Kertész Sándor. 
Sokan megkérdezték, mért nem indulunk a megyei 
első osztályban. Sajnos a lehetőségeink korlátozottak, 
ezért nem tudjuk vállalni. Az ifjúsági csapat az ötödik 
helyet szerezte meg, ami a játékos állományt tekintve 
reális, mivel hat serdülő játékos lett szezon közben beépítve az együttesbe. A felnőtt gárda idei célkitűzése az 1-6. hely, 
az utánpótlásnál a játékosok ígéretet tettek, hogy megszerzik a legfényesebb medált. Az első csapat gólkirálya Erdős 
Attila lett 26 góllal, a fiataloknál Ősze Zoltán 24 góllal. 

Akinek észrevétele, javaslata, ötlete van, kérem személyesen vagy az elnökség bármely tagján keresztül jelezze! 
Köszönjük az önkormányzat, szponzorok, szurkolók támogatását és a jövőben is számítunk rájuk. 

 
Karate: 

 
Horváth László a Kyokushin Kai Karate – Do edzője: 
Először is szeretném elmagyarázni mit jelent ez a szó: 

KYOKU (legtávolabbi, alapvető) 
SHIN (igazság, valóság) 

KAI (elérése) 
KARA (üres, nélkül – utalás rá) 

TE (kéz) 
DO (út) 

 
Ez a harcművészeti ág segítség arra, hogy az ember ne céltalanul élje az életét. Lehetőséget nyújt abban, 

hogy kiteljesedjen a személyisége. Fejleszti az állóképességet, a koncentrációt, a belső erőt (KI), a 
mozgáskoordinációt, önkontrollt és fegyelemre nevel. Az edzések alkalmával a karatékák elsajátítják a 
technikákat. A kemény foglalkozások alkalmával megtanulják, irányítani az érzéseiket, és ezt pozitívan 
hasznosítani. Mindenki kölcsönösen tiszteli a másikat, ami a felnőtté válás során hasznára fog válni. Fontos 
a mai gyerekeknek az önbizalom, ami később kamatozik. Nekem a legjobb érzés, ami örömmel tölt el, az a 
tudat, hogy a fáradtság ellenére a következő edzésre is örömmel jönnek a karatékák. A hegykői 
KYOKUSHIN a Soproni – Kamikaze Kyokushin egyesülethez tartozik. Várom a fiatalok jelentkezését a 
376-124 (az esti órákban) Szeretném kifejezni a köszönetemet az önkormányzat anyagi, és a szülők erkölcsi 
támogatásának. 
 
Kézilabda: 
 

A Hegykői Általános Iskola leány kézilabda csapata nyerte a 7-8. osztályos megyei amatőr diákolimpiát, 
mivel Téten izgalmas mérkőzésen 16:12-re legyőzte  a csornai Széchenyi csapatát. A csapat tagjai:Magyar 
Krisztina,Szigethi Brigitta,Kozák Melinda,Kelemen Zsófia,Kelemen Hanna, Kóczán Zsanett, Szigethi 
Anna,Kóczán Orsolya,Bencze Anna,Árki Rebeka,Bősze Dóra, és Ratatics Nikolett. 5-6.osztályos csapatunk 
megyei 3.helyet szerzett. 
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Gyalogos zarándoklat
 
A tavasz ébredésével, az újra-

éledő természet színpompájával, 
sok szép emberi érzelmet ébreszt 
bennünk a május hónap. Az 
egyik legszebb emberi érzelem a 
már általunk végigjárt zarándok-
út, a maga gyötrelmeivel, szépsé-
geivel, és minden fáradtságával 
együtt. Az út, amit végig jártunk, 
nagyon nehéz! Nemcsak napsu-
garas séta az erdők és virágos 
rétek keskeny ösvényein, hanem 
egyfajta vágyódás a már többször 
megtapasztalt érzés iránt. Ráta-
láltunk egy nagyon szép útra, 
amire Isten kiválasztott és 
meghívott bennünket. Most már 
tudom, hogy akiket meghívott, 
azoknak erőt és kitartást is 
biztosít a nehézségek elviselésé-
hez. Május 23-án a reggeli szent-
mise után nyitott szívvel és tele 
lelkesedéssel 31-en elindultunk 
Máriazell felé. Négy napon ke-
resztül róttuk a kilométereket. 
Társaimat ugyanúgy, mint en-
gem, elbűvölt a táj, a hatalmas 
kiterjedésű erdők, az előttünk 
magasodó és messzire nyúló he-
gyek. Éjszakai pihenésünket 
zarándokhoz illően, kényelem 
nélküli tornacsarnokban és tűzol-
tószertárban töltöttük. Harmadik 
nap szurdok völgyön át felfelé 
haladva egy erdei tisztás közepén 
csodálatos szentmisében volt 
részünk, a mise végi áldást az 
égből kaptuk, harmatozó eső 
formájában. A napi kilométerek 
megtétele után lábaink elnehe-
zedtek, felhólyagosodtak, ilyen-
kor rózsafüzér imádkozásával és 
Máriát köszöntő énekekkel 
próbáltuk elterelni figyelmünket 
e kínzó érzésről. Legnehezebb, 
de legszebb szakasz a negyedik 
nap. Korai ébredés után neki-
indultunk egy 1000 m magas 
hágónak, melynek az utolsó 
szakasza a Siratófal. Ez már nem 
túl hosszú, de meredeken ível 

felfelé, ezért többször megállásra 
kényszerültünk. Itt elhelyeztünk 
egy emléktáblát a következő fel-
irattal: „Mindent Jézusnak Mária 
által, mindent Máriának 
Jézusért!” Hegykői Zarándokok 
2007.  Ezután közel két órás erdei 
gyaloglás következett és végre 
megtaláltuk a táblát, ami jelezte: 
Mariazell 12 km. Itt már a lélek 
szárnyalni kezd, a cél közelsége új 
erőt ad. Ezen a napon furcsa 
felhőkkel játszott a szél, a ragyogó 
napsütést hirtelen sötét felhők 
váltották fel, dörgés-villámlás, jég-
eső, felhőszakadás nehezítette meg 
az utunk utolsó szakaszát és tette 
próbára türelmünket. Mariazell 
határába érve bevártuk zarándok-
társainkat és együtt indultunk a 
templom felé. Külsőnk nem valami 
biztató látványt nyújtott, az út 
porától elcsigázva, fáradtan, de 
annál nagyobb szeretettel, énekelve 
vonultunk be a templomba. Az 
oltárképről ránk mosolygó Mária 
arca feledtette velünk a kellemetlen 
élményeket, az út nehézségei, 
megpróbáltatásai már csak szép 
emlékként jöttek elő. Hálaadó 
szentmisében köszöntük meg Isten 
csodálatos szeretetét és azt a feled-
hetetlen élményt, amit kegyelmei 
által egész úton közvetített felénk. 
Isten nagy kegyelmének tartom, 
hogy mindig összehoz olyan embe-
reket, akiknek szüksége van ilyen 
felemelő lélektani hatást kiváltó 
élményere, együtt átélve azt a 
lelkesedést, azokat a gyötrelmeket 
és azt a csodálatos akaraterőt, amit 
egy zarándokút meglepetése tarto-
gat azok számára, akiket meghí-
vott. Minden pillanat, amit egy 
ilyen úton megtapasztalunk, örök 
érték. Ha valamit nehezen, de 
elérünk, attól erősebbek leszünk. 
Ezért érdemes és ezért kell 
elindulni. 

                           

 

 

 

 

 

 

Kelemen Ernőné 
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A megjelenéshez hozzájárultak: 
 
 
 

 

 

  
 

  
Fodrászat Szolárium 

 Kozmetika Pedikűr 
Manikűr Műköröm építés   

 

 

 

 
 
 
 
 

  
  

   
   
   
 A termál fürdő területén 

egész évben nyitva! 
 

 
  

Tel: 30/2562-734 

Támogatásukat köszönjük! A következő megjelenéshez várjuk további támogatók 
jelentkezését! 

 
 

Általános iskolai igazgatóválasztás 
 

2007. június 14-én a Hegykői, Fertőhomoki és Hidegségi Önkormányzatok polgármesterei és képviselői 
igazgatóválasztásra gyűltek össze, mivel Kocsis Tibor igazgatói mandátuma augusztus 15-én lejár. A 
2007/2008-as tanévre augusztus 15-től egy éves megbízással Zambóné Piacsek Erzsébet tanárnőt 
választották igazgatónak. 
 

Közérdekű információk 
 

Augusztus 20-án az ünnepi szentmise után várunk minden hegykői polgárt az Önkormányzat Szent István 
napi megemlékezésére a Fő térre! 
 

Búcsú 
A Szent Mihály napi búcsú és kirakodóvásár idén az eddigiektől eltérően szeptember 30-án és október 1-én 
lesz. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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

A H1-kör keresztény patrióta mozgalom tagjai 
Felelős szerkesztő: Horváth Sándor Email: hegykoihirek@gmail.com  Tel.: 0620/556-8263 

Hozzászólásaikat a www.hegykoihirek.blog.hu internet címen is várjuk.
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