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Az Életfa program és annak megálmodója, Ősz Róbert
1956-ban születtem. A Budapesti Piarista Gimnáziumban érettségiztem, majd matematika-rajz szakon szereztem tanári
diplomát Szegeden, később a Magyar Iparművészeti Egyetemen Budapesten. Lassan 30 éve tanítok, amiből az elmúlt 20
évben a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek pedagógiai Karának Vizuális nevelés tanszékén, mint adjunktus.
Feleségem tanár, két gyermekünk van. Fiam informatikus, lányom egyetemi hallgató a Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karán. A tanítás mellett hangszertörténettel és hangszertervezéssel foglalkozom. Az Iparművészeti
Egyetemen diplomamunkámat is ebben a témában írtam, amely tulajdonképpen egy fiataloknak szóló hangszerkészítési
könyv, amely módszertanát tekintve az úgynevezett projekt pedagógiára épül. Elkészülte után rengeteg biztatást és ígéretet
kaptam a kiadásra, de azóta is kiadatlanul hever a könyvespolcom valamely zugában. Úgy tűnik a dolgok már csak ilyenek.
Szeretik ha önálló életet élhetnek…saját kis zugukban…
Nem hiszek a véletlenekben. Így azt sem tartom annak, hogy kollégám Varga Norbert, Hegykő alpolgármestere a
közelmúltban egy előadás megtartására kért fel, amelynek kapcsán kiváló emberekkel ismerkedhettem meg. Innen a
kapcsolatom Hegykővel, és a H1- Kör Keresztény Patrióta Mozgalommal.
Ez év március 25-én született meg Hegykőn az ÉLETFA összefogás program, amely túlzás nélkül állítható, hogy
egyedülálló, hatalmas vállalása a Keresztény Patrióta Mozgalomnak. Hogy mit is takar az ÉLETFA összefogás?
Elsősorban egy lelkiséget. Azt a lelkiséget, amely felelősséget érez és vállal szűkebb és tágabb közösségéért, ennek a
közösségnek a sorsáért. Ez a spiritualitás jelenik meg a tulajdonképpeni VÁLLALÁSBAN, amely már az anyagban létező
világ nyelvére fordítja le az előzőekben említett lelkiséget. Hegykő patriótái Magyarország minden településéről, valamint
egyként-egyként az elcsatolt részekről egy-egy marék földet gyűjtenek össze az ott élők segítségével. Az összegyűlt földet
ünnepélyes keretek között Hegykőn egyesítjük, szimbolikusan kifejezve a Nemzet egységét. Ebből az eggyé vált földből,
egy maréknyit ültető gödörbe szórva, fölé egy nagylevelű hársfát, egy ÉLETFÁT ültet Hegykő közössége. Hitet téve arról,
hogy bár életünk egy jól körülírható közösségben zajlik, de sosem feledkezhetünk meg arról, hogy gyökereink ezer felé
ágazva mélyebbre nyúlnak, és átszövik az egész Nemzetet.
Hegykő patriótái az eggyé vált föld egy kis részét elviszik országunk szakrális kegyhelyeire, és ott hasonló módon elültetik
az ÉLETFÁT. Ezen túlmenően az egyesített földből visszaküldenek az adományozó településeknek egy kis mennyiséget,
kérve az ottani közösséget saját ÉLETFÁJUK elültetésére.
Közel 3200 maréknyi föld begyűjtését vállaltuk közösen. Tudtuk az
első lépéskor, hogy ez óriási munka lesz, de tudtuk azt is, hogy
bármekkora terhet ró ránk, azt vinnünk kell. Mert vállaltuk.
Köszönet Dr. Reisner Ferenc kanonok úrnak, aki fogadja a beérkező
földeket, őrzi és tárolja azokat, valamint a földeket kísérő tanúsítványokat számítógépre viszi, azokat településekhez kötődően rendezi és nyilvántartja. Őrködve ezáltal a vállalás támadhatatlansága
felett. Köszönet Varga Norbert alpolgármester úrnak, aki időt,
energiát nem kímélve járja be az országot, szervezve a földek gyűjtését, építve és terjesztve azt lelkiséget, amelyet Hegykő patriótái
felvállaltak. Köszönet mindenkinek, aki ebből a teherből bármekkora
kicsiny részt is felvállal, hogy egyszer majd elhangozhasson:
ÉLETFA program zászlója
HEGYKŐ MEGHÍVJA MAGYARORSZÁGOT, AZ ORSZÁG SZIMBOLIKUS EGYESÍTÉSÉNEK
ÜNNEPSÉGÉRE!
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Valahogy másként a nyári
szünidőben!
Te Deum laudamus… „Téged Isten
dicsérünk…” - hangzott fel vasárnap
a hálaadó ének templomunkban.
Miért is dicsérjük és adunk hálát
Istennek?
Egyáltalán szükségét érezzük, hogy
hálatelt szívvel forduljunk hozzá?
A gyermekek szívét ugyan öröm tölti
el, hisz egy időre megszabadulnak a
néha monotonnak tűnő kötelezettségektől. Nem kell jó ideig korán felkelni, nem szól az iskola csengője…
Szabadság eufórikus érzése tölti be a
szíveket, és mindannak habzsolását
dédelgetik gondolatban, amiről az iskolai kötelezettségek miatt a tanév
során le kellet mondaniuk. Játék,
nyaralás, kötetlen időtöltés… mert
mindazt, ami kereteket szab életüknek nyomasztó tehernek éltek meg.
Most mindezt a sarokba dobva kezdetét veszi a nyári szünidő.
A szülőknek meg éppen ettől fogy a
lelkesedése, mert olykor át kell szervezni egész életüket, hogy a szoros
munkarend mellett a gyermekek felügyeletét is biztosítani tudják. És ami
még súlyosabb árnyékként telepszik
gondolatvilágukra, hogyan sikerül
majd kiszakítani hajszolt életükből
röpke néhány napot, hogy a család
együtt töltsön rövid időt valamelyik
üdülőhelyen. Az anyagi háttér biztosításáról, a hozzá kapcsolódó stresszről és arról, hogy a szomszéd mit
szól… - nem is beszélve. Szóval a
szülők nem igazán érzik a maguk
szemszögéből üdítőnek a nyári
szünidőt.
Mire felvirrad a várva várt szabadság pillanata, már mindenki kellő
idegállapotba került. A gyermekek
elfáradtak a tanév során, kiborította
őket a sok megpróbáltatás, ami lenyomatát hátra hagyta a bizonyítvány lapjain. A szülők meg a nyári
plusz feladatok miatt lesznek egyre
idegesebbek.
Apropó! Hálaadás! – honnan is
kanyarodott el eszmélődésünk?
Hát be kell, hogy valljam, én felnőttem úgy ezen a Föld nevezetű boly-
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gón, hogy soha sem nyílt lehetőségem, hogy szüleimmel nyaralni
menjünk. A Balatonban is kb. 30
évesen fürödtem először, amikor
gyermekeket vittem oda táborozás
címén. Amikor erről beszéltem nekik, nem nagyon hitték, hogy ezen a
bolygón születtem.
De azért volt más, ami mind a mai
napig melegséggel tölti el szívemet,
ha vissza gondolva felidézem emlékeimet.
Minden nyarat egy kis falucskában
töltöttem, ahol barátom lakik. Ő
annyira nem szeretett ott élni, de én
pillanatok alatt beleszerelmesedtem
abba a titokzatos világba, ami minden irányból körülölelt. Az öreg,
bölcs szikár parasztember, „Pistabácsi”, kurta mondatokkal, fél szavakkal csepegtette át belém mindazt az
életszemléletet, amit feltétlenül fontosnak ítélt, hogy falun, vagy valahol
másutt ebben a világban otthonosan
el legyünk benne. A nehéz munkával
telt fárasztó napokat valamiképpen
körüllengte, át meg átszőtte az Isten
jelenlétének megtapasztalása. A természet titkai közt ott bujkált, a nap
meghatározott pillanataiban az imádság meghitt perceiben, a Szentmisék
ünnepi hangulatában, hálás lélekkel
emeltük hozzá a szívünket, de közben egyre reálisabban éreztük, hogy
mindent Neki köszönhetünk, és mindenért Neki tartozunk hálával. Estére
kelve az „Úrangyala” elimádkozása
után akkurátusan orrára illesztette
rugós szárú ókuláját, leült úgy csizmásan egy kisszékre és olvasott a
Bibliából, míg mi gyerekek a nagy
dunnák között fáradtságtól el nem
szenderedtünk. Így koronázta meg a
napot, hajtotta álomra ő is a fejét
rövid pihenőre, hogy hajnalban kelve
Isten nevével kezdje ismét a Tőle
kapott új napot.
Kívánok ilyen meghatározó és megtartó élményeket a nyári szünidőre,
ami talán felnőttkorra érleli meg
aranyló kalászát, és táplálja lelkünket
Isten békéjével ebben az egyre
zajosabb és békétlenséget sugárzó
ideges világban.
Dr. Reisner Ferenc
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Tízforrás Fesztivál
A hegykői lakosok számára a
Tízforrás Fesztivál hegykői
programjaira (a kertmozik kivételével) kedvezményes jegyvásárlási lehetőséget biztosítunk. Ennek keretében az eredeti jegyár 30%-áért adunk belépőjegyeket azoknak, akik június 25. és július 8. között ezt
igénylik az önkormányzati hivatalban. Jegyet igényelni személyesen, az 540-006-os telefonszámon, vagy a
hegyko@hegyko.hu
e-mail címen lehet. Az igényléseket július 8. után összesítjük, s ezt követően mindenkit
értesítünk arról, kinek, hány
darab jegyet tudunk 70%-os
kedvezménnyel biztosítani. A
jegyeket ezt követően lehet
átvenni, és ekkor kell kifizetni.
Az elővételben (a programot
megelőző napig) megvásárolt
jegyekre bárki számára 20%
kedvezményt biztosítunk.
Jegyeket elővételben Hegykőn
az önkormányzati hivatalban,
továbbá a Tornácos Panzió
recepcióján lehet vásárolni.
A fesztivállal kapcsolatos
további információk a
www.tizforras.hu
weboldalon találhatók.
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„Vigyázzunk a testre, hogy a lélek meg ne szökjön”
-mondta mindig Horváth József esperes-plébános, aki 1958-ban az első óvoda épületet a községnek
ajándékozta. Hegykő Község Tündérrózsa Óvodájának fennállása 50. jubileumi évfordulója kapcsán
szeretnénk tisztelegni előtte.
Horváth József esperes-plébános
úr, aki Hegykőn és a környező
településeken mindenki előtt „Marcin” papként volt ismeretes 1888ban született. Papi tanulmányait a
Fehérvári egyházmegyében végezte. 1960-ig nyugdíjazása előtt Szabadbattyánban látott el lelkipásztori szolgálatot és egy ideig édesanyja is ott élt vele. 1960-ban
visszatért szülőfalujába Hegykőre,
ahol 1963-ban 72. életévében aranymiséjén földijei körében egy
egész falu ünnepelhetett vele.
Nyugdíjas éveit vidámságban, szeretet teljes légkörben töltötte.
Gyakran besegített a környékbeli
falvak lelkipásztori munkáiba is.
Busszal vagy vonattal járt gyóntatni és misézni többek között Gyóróra, és Cirákra. Ha kellett természetesen Hegykőn is ellátta a papi
teendőket, emellett pedig minden
nap 7órakor csendes misét tartott a
templomban. Elbeszélésekből tudni, hogy első pénteken, mikor a
gyónás sora a gyerekekre került,
szívesen mentek hozzá, mert olykor kedvesen szunyókálva találták
őt a gyóntatószékben.
Az óvoda épületét az 1940-es évek
elején kezdte építtetni, azzal a

szándékkal, hogy halála után majd
óvodának adja. Az épület nem
készült el teljesen, egy ideig fél
készen állt. Mivel az 50-es években már mindenhol sorra nyíltak a
gyermekóvók, Hegykőnek is szükségesség vált így a Községi Tanács
megkérte az esperes urat az épület
felajánlására. Horváth József esperes plébános oda ajándékozta a félig kész lakóházat azzal a feltétellel,
ha számára ott egy külön lakrészt
alakítanak ki, és étkezést is biztosítanak. Nagyon féltette az óvodát. Napi kétszer körüljárta, hogy a
rendet ellenőrizze.
„Hagyatékomból szülőfalumnak,
Hegykő községnek kívánom adni
általam épített lakóházamat a rajta levő szántóterülettel, oly feltétellel azonban, hogy a község vezetősége e lakóházat a szántóterülettel nem értékesítheti el idegen
személynek, avagy közterületnek,
hanem ezt némi átalakítással, az
utcai szobák közfalainak eltávolításával elsősorban óvoda, avagy
napközi otthon létesítésére tartozik
azt felhasználni és erre a célra
fordítani.”- áll Horváth József
végrendeletében.

Horváth József esperes-plébános

A falu vezetői és Horváth József
esperes plébános között kitűnő
egyetértés uralkodott. Nagy megbecsülésnek örvendett, tisztelték őt
és ez viszonzásra is talált. Nagyon
szerette a hegykőieket. Ma már
sokan nem tudják, hogy az óvodához közeli buszmegálló kihelyezése is az ő közbenjárására történt.
Mindenképpen segítséget jelentett
az ingázóknak, akik a Nyárfa sorról jártak a közeli gyárakba dolgozni.
Szeretett esperes urunk 1972-ben
hunyt el, végső nyughelyére a
hegykői temetőben talált, sírja a
Hegykő Községért Egyesület gondozása alatt áll. Emlékét tovább
őrizve, a Tündérrózsa Óvoda gyermekei minden évben Mindenszentekkor kilátogatnak a temetőbe,
gyertyát gyújtanak, és koszorút
helyeznek el annak az embernek a
sírjára, aki tettével megalapozta
gyermekeink számára a megfelelő
környezetet.
Ma bizonyosan büszke lenne rá,
hogy neki köszönhetően sok-sok
kisgyermek cseperedett fel otthona
falai között és élte vidám gyermekkorát.
Solymos Katalin
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A Fertő tó forrása
György, Seifried nevű ruszti polgárnak fia, 1381-ben a bécsi egyetemen diákoskodott. Szegény volt az istenadta, mert még a négy
egész garasból álló tandíjat is elengedték neki. Annál inkább becsületére válik, hogy mégis szert tett arra a kutyabőrös diplomára,
mellyel immár, mint valóságos kirurgus maga akarta megkeresni kenyerét Ruszton, boráról híres szülőföldjén. De előbb körül akart
tekinteni hazájában, Magyarországon is, melynek határait akkoriban három tenger habja mosta;talán kiváncsiságból, talán azért is,
hogy polgártársai előtt, mint afféle világlátott embernek, annál nagyobb legyen a tekintélye.
Ami kis lim-lomja,mesterségéhez való szerszáma volt,ezt a rendesen közlekedő boros szekerekkel haza küldötte, a többi útravalót
pedig becsomagolta bőrtáskájába. Ide került a drága kutyabőrös diploma is, mert ezt a kényes portékát nem akarta más kezeire
bízni. Mikor ez is megtörtént, nyakába kerítette a tarisznyát, fogta pálcikáját és felült a bécsi Nagy-Duna egyik lefelé induló hajójára.
El is érkezett szerencsésen addig az örvényig, mely ama századokban a dunai hajózást igen félelmessé, néha veszedelmessé is tette.
Valamivel az örvény fölött egy kis kápolna állott a parton; szent Miklósnak, a hajósok védőszentjének kápolnája. Mikor a hajó
ideért, biztos távolban az örvénytől, megállott. Azonnal egy kis csónak tűnt föl a hajó közelében, orrán szent Miklós képével. A
kápolna egyik remetéje körülevezte a hajtót, aztán egészen melléje simult, hogy átvegye a hajósok és a halálos félelemtől remegő
utasok alamizsnáját, melyet tekintettel a komoly pillanatra, minden egyes utazó bőségesen és örömest adott a szegény remetének. A
csónak erre ismét visszatért. A kápolnában csakhamar megcsendült egy kis harang, mintha lélekharang lett volna. Az összes
hajósok, utazók térdre borultak s elvégezték imádságukat, röviden de szívből, mert hát meglehet, ez lesz az ő utolsó imádságuk. A
hajó megindult, neki egyenesen az örvény legközepének,nehogy a víznek forgó gyűrűi elkapják . A merész nekivágás ez úttal nem
sikerült. A hajó ott veszett az örvényben; de a mi Györgyünk, hogyan, hogyan nem, szerencsésen kivergődött a forgó hullámokból.
A jámbor remete csakhamar csónakjába szedte s vitte a remeteségbe, hogy az irgalmasságért irgalmassággal fizessen. György
megmenekült, de a tarisznya meg a benne lévő kutyabőrös diploma odaveszett. A mesterből ismét szegény diák lett. Mégis nagy
volt az öröm, mert az élet csak egy, diplomát ám pénzzel és idővel lehet még akárhányat is szerezni. György ment egyenesen haza
Rusztra s fűnek-fának elpanaszolta szerencsétlenségét. Voltak akik elhitték, ezek között volt az ő áldott édesanyja is ; hanem bizony
sokan, igen sokan hamiskásan mosolyogtak a hír hallatára s hétszámra élcelődtek a szegény Györgyön, kinek diplomája oly
szerencsétlenül elúszott. Édesanyja vígaszatalta, bátorította a fiút,hogy közel van a szüret, kapnak mustért ennyi meg ennyi font

ezüstöt, azért aztán válthat magának Bécsben új diplomát. Györgynek mégis igen fájt a gyanúsítás. Nagy bújában kerülte az
embereket s rendesen egyedül sétálgatott a Fertő partján, melynek vizei Rusztnál még mostanság is egész a város faláig érnek.
Mindig a szüreten, meg az elveszett diplomán járt az esze. Egyszerre csak valami feketeségen akad meg a szeme, ott himbálódzott a
vízen, a partnak verődő piszkos habok között. Egy kis száraz ággal kihúzta a partra s látja, valóságos bőrtarisznya, olyan mint az övé
volt. Kinyitja, lassan, óvatosan; hát, beillenék bizony csodának is, benne van a diploma, a kutyabőrös diploma, meg sem ártott neki
a hosszú úszkálás; csak itt-ott volt egyik-másik betűje kissé elmosódva. Nosza, szalad most a tarisznyával, az írással édesanyjához, a
bíróhoz, a plébánoshoz, az urasági tiszttartóhoz, kik is aztán egyesült erővel kiolvasták a diplomából ami benne volt, hogy tudni illik
György, Seifried becsületes ruszti polgárnak fia, immár a kirurgiának valóságos mestere; de kiolvasták belőle azt is, ami nem volt
benne, hogy a Fertőt a Dunával föld alatti csatorna köti össze s a Duna táplálja bőséges vízzel és hallal. Akadnak, akik ennek a
mondának ellene mondanak, amennyiben, szerintük, nem a bécsi diák úszta meg a Duna folyónak híres örvényét, hanem egy
becsületes kádárlegény, aki utóbb vándorlásai folyamán Rusztra is elvetődött és itt, a Fertő iszapos parti vízében megtalálta egyik, a
Duna örvényében eltűnt kádárszerszámát. Ez a szerszám pedig afféle szépen faragott kis fasulyok volt, amilyennel régente a
faabroncsokat szokták a hordókra rászorítani. Akár így, akár úgy volt, a lényeg ugyanaz, a Fertőt a Dunával földalatti csatorna
kötötte össze. Idők folytával az iszap, meg az örvénybe hordott kövek nagyot változtattak ezen a dolgon. A csatorna betömődött, a
Fertő megcsappant, sőt hébe-hóba egészen ki is száradt. Csak az apró mellékfolyócskák tartják benne a lelket.
(Forrás : Nyugat-Magyarországi mondák és mondafélék, Győr, 1926.)
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Végre elmúlt, ennek is vége,
Az iskola udvara üresen áll...
A tanévzáró után bártan énekelhetik a gyerekek ezt a címbeli ismerős
slágert. Most csöndes az intézmény, némán tátonganak a teremajtók, az
elhervadt ballagási díszítést is kisöpörték a takarító nénik.
Tisztelettel kérdezem Zambó Istvánné igazgató asszonyt, hogyan összegzi az
elmúlt 10 hónapot?
Sikeres évet zárhattunk! Örömmel mondhatom, hogy sok tanítványunk,
művészeti csoportunk országos és megyei verseny díjazottja; sportolóink
egyéniben, csapatban szintén dobogós helyezettek.
A Világörökség napja Hegykőn, Kovács Alajossal

Hallottuk, hogy különösen a május és a június bővelkedett színes
eseményekben. Sokszor zengett gyerekzsivajtól az egész falu.
Valóban, az utolsó hetekben több programon az egész iskola részt vett. Így
szervezte meg a diákönkormányzatunk a gyereknapot május 15-én a
hagyományos akadályversenytől eltérő módon, sok-sok újdonsággal,
játékkal, igen nagy sikerrel. Másnap, május 16-án minden osztály benevezett
a Világörökség napra, tanítás nélküli munkanap keretében. Tanárok, diákok
részéről is elismerésünket fejezzük ki a szervezésért, innen üzenjük, hogy
jövőre is megyünk!
A helyi televízióban, a kábeltévén is látható a ballagás. Ki volt idén a
végzősök osztályfőnöke?
Ballagás. Az osztályfőnök Rigó István
Rigó István tanár úr, aki mindent megtett, hogy az osztályt összekovácsolja.
Sikeres szerenád és még sikeresebb bankett zárta a gyerekek általános iskolás
éveit. A tablót a Csaba Csemege üzlet kirakatában nézegethette a falu apraja-nagyja, szeptembertől pedig az iskola
folyosójára kerül a falra a többi közé.
Tudjuk, hogy a tanári, tanítói hivatás bizony fárasztó. A pedagógusok elismerése, megbecsülése hosszú évek óta várat
magára. Milyen hangulatban zárta a nevelőtestület a tanévet?
Tudom, hogy még az évzárót követő napokban is rengeteg adminisztráció, selejtezési, teremrendezési feladat várt a
kollégáimra. De mi is tudtunk pihenni, lazítani, hiszen egy kellemes nevelőtestületi kirándulással ünnepeltük a szünidő
kezdetét. Kissomlyóra utaztunk közösen, és az itteni vendéglátóink vezetésével fedeztük fel a mesés tájat, a festői szépségű
krátervölgyet.
Kérem igazgatónőt, tudósítsa újságunk olvasóit az elkövetkezendő nyárról! Mit
tesznek azért, hogy a diákok szünideje tartalmas legyen?
Hamarosan kezdődik az immár hagyományos úszótanfolyam a SÁRA
Termálfürdőben június 22-től július 3-ig, Németh Norbert és Barcza Attila
úszásoktatók vezetésével. Újdonság a szülői munkaközösségünk által szervezett
nyári tábor, melynek időpontja: július 20 – 25. Horváth Andrea újonnan
megválasztott SZM-elnöknél lehetett jelentkezni, akinek lelkesedése töretlen
szeptember óta. Az egy hetes tábor részletes programját kifüggesztettük a
hirdetőtáblánkra. Szeretettel várjuk a gyerekeket! Németh Norbert tanár úr július 13tól újra tart kézilabda-edzéseket. Nyár végén Szlovéniába utazik a csapat, hiszen
idén déli szomszédunknál rendezik az úgynevezett Barátság játékokat, a SopronFertőd Kistérség szervezésében. Hajrá, hegykői lányok! Vigyétek el iskolánk jó
hírét a határon túlra is! Baumgartner Anna tanárnő várja a gyerekeket – a
megbeszélt időpontokban a nyári gyakorlókerti munkálatokra. Hortobágyi Szerafin
tanárnő pedig egy őszi rajzpályázatra készíti föl a tanítványait.
Felújítás, karbantartás nem is lesz a nyáron?
Olyan nagyszabású, mint tavaly a fűtés-korszerűsítés, tényleg nem. Viszont a
festés-mázolást beterveztük, ami azt jelenti, hogy az összes folyosó és a 8 osztály fala megújul, felfrissül. Reméljük, hogy
diákjaink is újult erővel népesítik majd be az iskolát, tudásvággyal telve jönnek vissza szeptemberben. A két és fél hónapra
csak a címbeli dalocska folytatását üzenem nekik: „Legyetek jók, ha tudtok, a többi nem számít!”
Kántor Kíra rajza, címe: Éljen a nyár!

6.oldal
Tájékozódni és tájékoztatni
Mint a Hegykői Hírek szerkesztői, úgy gondoltuk,
egy új rovatot indítunk, ezzel is színesítve az újság
tartalmát, amiben egy-egy önkormányzati képviselőt
szólaltatunk meg. A kérdéseket az olvasók igényeit
is figyelembe véve szeretnénk összeállítani, ehhez
várjuk hozzászólásaikat az újság utolsó lapján található elérhetőségekre. A „Tájékozódni és tájékoztatni” cím Kóczán Imre gondolata volt, ezért vele
kezdjük a beszélgetést.
Hegykő lakossága évről évre növekszik, lassan
elérjük az 1400 főt. Ez a Patak utca és környékének
beépítésének köszönhető vagy van más oka is?
Az önkormányzat az üres telkek beépítési kötelezettségeinek lejártával adót vetett ki e területekre,
ennek is köszönhetően a tulajdonosok vagy elkezdtek a határidő lejárta előtt építkezni vagy
eladták telkeiket olyanoknak, akik már ténylegesen
lakóingatlant hoztak létre és ideköltöztek családjukkal együtt. Önkormányzatunk az új lakáshoz jutó
gyermekes családokat támogatja, ennek fejében
szerződést köt velük, aminek értelmében a szülők
kötelezettséget vállalnak, hogy gyermekeiket a helyi
oktatási intézményekbe járatják. Természetesen a
régi falurész megüresedett házaira is egyre nagyobb
érdeklődés mutatkozik, ami szintén a lélekszám
növekedését hozza magával.
Milyen a régi és az új falurész kapcsolata? Könynyen beilleszkednek az új lakók?
Örömmel vettem részt évekkel ezelőtt az új lakónegyedet összekötő híd avatásán. Ez szimbolizálja a
két rész összetartozását. Természetesen nem érhetjük be ennyivel, településünk közösségi rendezvényei (hagyományos farsangi bálok, művészeti fesztivál, falunap és a búcsú) további jó alkalmat adnak
egymás megismerésére. Egyébként sok helybéli
fiatal is ezen a területen építkezik, ez is könnyebbé
teheti a távolról hozzánk költözők közösségünkbe
való beilleszkedését.
A tervtanács létrehozása beváltotta-e a hozzá
fűzött reményeket?
Biztosan azért kérdezed, mert néhány építkezőnek
sok problémát okozott. A magam részéről elkésett
dolognak tartom, ugyanakkor az biztos, hogy nem
valamiféle akadékoskodásnak szántuk és nem
egyfajta uniformizálás a célja. A Fertő táj jellegének
építési szokásának megjelenítését javasolja a szakértői csoport, ami az építtető elképzeléseivel is találkozhat, ha kellő időben egyeztetésre kerül a megrendelő, az építészmérnökök és a tervtanács egyeztet
fórumain. Ha az fontos, hogy az építészeti stílust
megtartsuk, akkor ennek érdekében könnyebbé kellene tenni a tervezést. Pl.: ajánlott tervkatalógusból
épített ház olcsóbb tervezésű, hiszen csak a helyszínre való alkalmazást kell megfizetni. De ezt a megoldást sajnos önkormányzati szinten nem lehet kidolgozni.
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Egy provokatív kérdést megengedsz? Nem csípnek
a szúnyogok?
Minden évben az önkormányzat a szúnyogírást
megrendelte, ennek ellenére mégis elleptek bennünket a vérszívók. Segítene a dolgokon, ha a nádast
engednék permetezni, bár a döntésünk óta a Nemzeti
Park részéről is elindult egy más lehetőség keresése.
Ezért az idén jobban körbejártuk a dolgot és arra a
következtetésre jutottunk, hogy ennek a gyérítésnek
a hatékonysága szinte a nullával egyenlő. A Kossuth
utcai kertek alja már a Nemzeti Park területéhez
tartozik, ezért ott már nem lehet permetezni, pedig a
szúnyoginvázió ott a legnagyobb, ami pillanatok
alatt, egy kisebb szellővel a faluba ér. Ha a szakemberek előállnak egy hatékonyabb megoldással –
amire már van példa a Balatonnál – ebben az esetben
az önkormányzat is vélhetően támogatni fogja.
Az új ravatalozóról megtudhatnánk valamit? Milyen stádiumban van?
Borzasztó lassú folyamat egy ravatalozó építési
előkészítése. Az önkormányzat egy bizottságot állított fel az épület kivitelezési időszakára. Ez a csoport
kibővült két külsős taggal: Kertész Ferenc és Dr.
Reisner Ferenc. Tagjai még a képviselők közül: Dr.
Gergely István, Kóczán György és jómagam. Pályázatot nyújtottunk be és ennek várjuk az elbírálását.
Egyébként a terv engedélyeztetése folyamatban van,
július 1-én megyünk a tervtanács elé. A bizottság
létrehozására azért került sor, hogy a leggazdaságosabban és a legjobb minőségben kerüljön kivitelezésre a ravatalozó épülete. Ezért is fontos Ferenc atya
személye, aki mindannyiunk előtt bebizonyította rátermettségét a templom felújításakor, és Kertész
Ferencé, aki nagy tapasztalatú építészmérnök.
Mit lehet tudni a viola utca aszfaltozásáról, hiszen
ez az igény már évek óta megfogalmazódott!
Az elmúlt képviselőtestületek is tettek már az utca
portalanításáról, mart aszfaltos megoldással. Csak időközben a fertőhomoki részen aszfaltos utak készültek, ahol eddig földes utcák voltak. Mostanra az
önkormányzat ténylegesen eldöntötte, hogy a szomszédos település mintájára sima burkolatúvá teszi az
utcát, sőt az esővíz elvezetést is megoldja. A Viola
utcaiak igényét teljesen megértem és támogatom.
Bár a régi falurészben is lenne mit tennünk, egy-egy
utcarésznek a szebbé tételével, gondolok itt az Iskola
előtti parkoló rendezésével, a Mező utcában járda
építéssel. Ezek a dolgok számomra érthetetlen okokból az ott lakók ellenállásaiba ütköztek. A fejlesztésekkel az itt élők élete komfortosabbá és nem utolsó
sorban biztonságosabbá válhatna. A Viola utca esetében pályázatot nyújtottunk be, aminek a pozitív elbírálását várjuk és legkésőbb az ősz folyamán a
munkálatokat elvégeztetjük.
Köszönjük hogy az újság rendelkezésére álltál!
Örülök a megkeresésnek, hiszen a feltett kérdésekre megjelenik a lakosság érdeklődése és ezek segítik
a képviselők vállalt munkáját.

Hegykői Hírek
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Összefoglaló Hegykő ÖTE tevékenységéről
Csapataink jól szerepeltek a május 30-án Fertőszentmiklóson
megrendezett, I. fokozatú tűzoltó versenyen. A sok gyakorlás
meghozta gyümölcsét, hiszen felnőtt női és férfi kategóriában szoros
küzdelem után egyaránt a dobogó második fokára állhattunk föl.
Ifjúsági csapataink szintén remekül helytálltak, ők egy 3. és egy 5.
helyezést értek el az esős szombati versenyen.
A Soproni Tűzoltóság a versenyek alkalmával minden évben díjazza
a számára legtöbb segítséget nyújtó – legtöbbet riasztott önkéntes
tűzoltó egyesületet. A tavalyi elsőség után idén is mi vehettük át a
felajánlott szívótömlőket, melyet majd vízszívatásoknál tudunk
használni. 2008-ban 28 alkalommal siettünk segítségnyújtásra.
Támogatóink által sikerült vásárolnunk 2 db 800 l/p teljesítményű
kismotorfecskendőt, amely kiválóan működött a verseny során.
Ezúton külön szeretnénk megköszönni nekik, hogy ilyen formában is
támogatják egyesületünket.
Június 11-én csütörtökön, a Fertőrákos – Balf felől érkező vihar
településünket sem kímélte. Több családi ház tetejét megrongálta a
viharos erejű szél. 4 esetben hívtak minket, többnyire létráról, kézi
erővel és kézi szerszámokkal tudtunk segíteni a lakóknak. Személyi
sérülés szerencsére nem történt, viszont az anyagi kár több esetben is
jelentős volt.
Varga József
tűzoltóparancsnok

Hegykői Önkéntes Tűzoltó egyesület tajai
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Tizenöt éves a hegykői
kézilabdaklub
A Fertőmenti Kézilabda Club Hegykő
sportegyesülete idén tizenöt éves. A jubileum alkalmából az egyesület találkozót szervezett mindazok számára, akik
az elmúlt időszakban játékosként a megyei, vagy az NB II-es csapatban szerepeltek. Az összejövetelre június 19-én, a
Tornácos Étteremben került sor. Természetesen meghívást kaptak a korábbi
edzők is: Kovács Attila, Vámos Ferenc,
és Kocsis Tibor.
A születésnapi esemény jelentőségét
nagyban növeli, hogy az egyesület a
2000/2001-es NB II-es – egyébként ezüstéremmel záruló - részvételt követően
ősztől újra női felnőtt csapatot indít a
megyei bajnokság első osztályában. A
község lakói tavaly ősszel is láthattak
Hegykőn kézilabda mérkőzést, azonban
lányaink akkor még a West Handball
Club nevű, soproni egyesületben szerepeltek. A WHC a tavaszi szezonban
visszalépett a bajnokságtól, a csapat viszont együtt maradt, és július 13-án Németh Norbert irányításával megkezdi a
felkészülést a következő bajnoki évadra.
Szeptembertől várjuk a sportbarátokat
és a kézilabda szurkolókat a tornacsarnokba, hogy – amint eddig is – buzdítsák
minél több győzelemre csapatunkat!

Fertőmenti Kézilabda Club

Horgász Hírek
A tavasszal először megrendezésre kerülő HEGYKŐ-APETLON
horgászverseny a hazai csapat fölényes győzelmét hozta: a
magyarok 27kg halat míg az osztrákok 16kg fogást értek el. Június
14-én horgászverseny volt a kavicsbánya tavon,az első helyet
Horváth Imre 13kg-al szerezte meg. GRATULÁLUNK. Július 12én HEGYKŐ KUPA néven nyílt nevezéses versenyt rendez az
egyesület. A rendezvény a Tízforrás fesztivál egyik betétjeként fog
szerepelni. Nevezni reggel 6 óráig lehet a horgásztónál. Szeretnénk
ha minél többen részt vennének ez eseményen.

A csapat jelenlegi és régi edzői...
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A megjelenésünket támogatták:

Víz-Gáz-Központi fűtés
szerelő mester
HEGYKŐ IMMOBILIEN BÜRO
HEGYKŐ INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA
RABENSTEINER SUZANNE APARTMANN
H-9437 Hegykő, Kisérek u. 31.
(: +36 30/663 8282 ; +36 99/950-380
*: dreihusar@freemail.hu

-felújítások-átalakításokANYAGBESZERZÉSSEL!
(: +36 20/ 958 25 79

Marika BÜFÉ
Szeretettel Várom a
Kedves Vendégeket!
Hegykő Termálfürdő

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Hegykői vigasságok programtervezete:
augusztus 8. (szombat)
Kora délutántól kezdődik a szabadtéri sütés-főzés, ide minél több baráti társaság, egyesületek jelentkezését
várjuk. Az ételek elkészítésénél gondoljunk a vendégekre, turistákra is, akiket egy jelképes térítés ellenében
megvendégelhetünk. 1800 -tól a Siegendorfi fúvószenekar zenél nekünk. 2000 -tól a West Együttes húzza a
talpalávalót. 2300 -tól Tűzijáték.
augusztus 9. (vasárnap)
1500 -tól a gyerekeket játszóház várja. 1600 -tól Heje és Huja bűvös karikája (bohócműsor) 1700 -tól a
Katona Duo zenél. 1900 -tól Tóth Éva és Leblanc Győző műsora. 2000 -tól West Együttes. 100 -tól
sztárvendég a Desperado Együttes. Quad légvár, sétakocsikázás
október 6. (kedd)
Önkéntes véradás a helyi Vöröskereszt szervezésében az általános iskolában 16-19 óra között.
október 4-5 (vasárnap, hétfő)
Szent Mihály napi búcsú és kirakodóvásár

A Hegykői Hírek szerkesztői:
Bak Balázs, Katona Zoltán, Solymos Katalin,
A H1-kör keresztény patrióta mozgalom tagjai és Völgyi János önkormányzati képviselő
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