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Szenvednék érted
Én lefekszem én ágyamba,
Mind Úrjézus koporsóba,
Fejem fölött egy szent kereszt,
Azon ülvén három angyal,
Egyik őriz éjfélig,
Másik őriz hajnalig,
Harmagyik őriz halálom órájáig,
Kimegyek ajtóm elejbe,
Föltekintek magas mennybe,
Ott látok egy aranyos kápolnát,
Abba’ látom Úrjézust,
Térgyig a vérbe
Könyökig a könnyübe,

Mondja néki anyja, Mária:
Jaj fiam, fiam, mit tettél?
Hogy olyan nagy kínt szenvedtél?
Szenvednék érted, ha szenvedhetnék,
Halnék érted, ha halhatnék.
Menyországba csendítenek,
Rózsa ljányok reméljenek,
Amott gyün a mi Urunk Jézus Krisztusunk,
Hoz a’ nekünk kel(j)het, kenetet,
Aki szivünket megkenyi, amen.
Esztergom, 1974. ápr. 28. Szent Adalbert-búcsú
Mát Mihályné Kanyó Márta,
1896. Őrhalom (Nógrád m.).
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A Pestis szobor 300 éves (1711-2011)
Európában az első nagy pestisjárvány (más néven
dögvész) 540 után dúlt, miután egy kb. 535-ben bekövetkezett globális éghajlatváltozás miatt a pestisbaktériummal fertőzött rágcsálók Kelet-Afrikából
északra vándoroltak.
A járvány a 14. sz.-ban újból kitört Európában,
kisebb-nagyobb hullámai még a 17. sz.-ban is pusztítottak. Az európai lakosság egyharmada-fele pusztult el ez idő alatt.
A pestis elterjedésének oka az volt, hogy a főbb
kereskedelmi útvonalakon árukat szállító kereskedők hajói patkányokat rejtettek. Ezek a szárazföldre jutva megfertőzték a háziállatokat és az embereket is. A fertőzöttek nagy része pár napon belül
meghalt, de voltak akik csodával határos módon
túlélték a pestist. Ők örökre védettséget szereztek, mások viszont immunisak voltak a fertőzésre. Az orvostudomány fejletlensége miatt, abban
a korban még nem tudtak védekezni a járvánnyal
szemben, s így a legtöbb helyen a kevéssé hatékony
gyógymódokat (füstölés, gyógyfüvek, kenőcsök, érvágás stb.) használták.
A hegykői Pestis-oszlop alapzatán látható írás fölött Szent Rozália barlangban fekvő alakja látható.
Mellette Szent Sebestyén és Szent Rókus szobra áll.
A szobor tetején Mária gyermekével látható.
A tábla felirata:
„Ezt a boldogságos szűz képet
Az pestis ellen építettük
hogy az Úr isten eltávoztatván
Rúlunk kiért az istennek a
neve örökin dicsirtessik” S.M.K.I.

Óvodai és bölcsődei beíratás
2010. szeptember óta a hegykői Tündérrózsa Óvoda tagintézménye a fertőhomoki óvoda- bölcsőde. Bővült a felvehető gyermekek köre, a tagintézmény már kettő éves kortól fogadja azokat a gyermekeket,
akik bölcsődei ellátásra jogosultak. A felvehető bölcsődés korú gyermekek száma összesen öt fő lehet. Aki
szeretne ezzel a lehetőséggel élni, keresse fel a tagóvoda vezetőjét, hogy nyilvántartásba vehesse őket! Majd
értesítést kapnak, hogy mikortól tudja fogadni az intézmény a bölcsődés korú gyermeket.
A hegykői óvodába már kettő és fél éves kortól be lehet íratni a gyermeket. Amennyiben szabad férőhely van, felvételt nyernek a három év alatti gyermekek is.
Szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt!
Vargháné Horváth Bernadett
óvodavezető
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Új elnök az Önkéntes Tűzoltó
Egyesületben
A februárban megtartott Önkéntes Tűzoltó Egyesület
közgyűlésén, a tagok új vezetőséget választottak. A jelölőbizottság elnöknek, Horváth Gézát jelölte, aki elfogadta a jelölést és a szavazatok 95%-át begyűjtve elnöknek
választatott. Ebből az alkalomból egy rövid bemutatkozó beszélgetést készítettünk vele.
A Hegykőiek talán, mint „Róka” Géza jobban
ismernek, ez a jelző a családom régi ragadványneve.
31 éves nőtlen vagyok, a Veluxban dolgozom operátori munkakörben, a tanult szakmám kőműves.
Mióta vagy tűzoltó?
1995-óta, a haverok biztatására lettem önkéntes
tűzoltó, amit a mai napig nagy elhivatottságnak érzek. Ezért is nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy
a jelölőbizottság tagjai rám gondoltak, mint elnökjelöltre. Bár sokat töprengtem, végül is elfogadtam
a jelölést. Ezúton is szeretném megköszönni az elődöm, Szigethi István polgármester úr munkáját, aki
az egyesületünk tagja.
Hogyan működik az egyesület?
Mindenképpen szeretnénk a több mint 120-éve
alapított egyesületünk hagyományait megőrizni,
továbbvinni. Együttműködni az önkormányzattal,
mint a legfőbb támogatónkkal, hiszen a községnek
mindig a rendelkezésére álltunk, és a jövőben is számíthatnak ránk, az éles riasztásokon kívül is. De ne
hagyjuk figyelmen kívül, hogy egyesületünk tagjai
önkéntesekből tevődik össze, akik a napi munkájuk ill. tanulmányaik mellett a szabadidejüket feláldozva, előzetes egyeztetések után a lehetőségeikhez mérten a falu rendelkezésére állnak. Továbbra
is szeretnénk, hogy minél több képzett tűzoltónk
legyen, aminek a követelménye egy 40 órás elméleti alaptanfolyam elvégzése. Ezért a szokásos versenyekre való felkészüléseink mellett, szimulált éles
helyzeteket is gyakorolni szeretnénk.
A közgyűlésen elhangzott egy idősebb tűzoltó sokatmondó kijelentése:- teret kell engedni a fiataloknak, vegyék át a munkát az egyesületben! Te hogyan képzeled
az irányítást?
Az egyesületet az elnökség irányítja, nem pedig
az elnök egy személyben! Az elnökség tagjai: Varga József tűzoltóparancsnok, Ősze Zoltán titkár,
Kőműves Gábor és Pécsinger Zoltán vezetőségi tagok. Biztos rengeteg tapasztalatot kell gyűjtenünk

ahhoz, hogy ezt a kihívást is megoldjuk. Ehhez
szükség lesz az idősebbek meglátásaira is. Célunk a
„régi” elfelejtett tűzoltóink visszacsábítása az egyesület közelébe.
A tűzoltóság bázisa a játszótér mellett található, mi
van ebben az épületben?
Az épület két helyiségből áll, a nagyobbikban a
tűzoltóautó, illetve az öltöző van, a kisebbikben egy
társalgó működik, amit saját erőnkből újítottunk
fel. Jelenleg nem gondolkodunk szertárbővítésben,
de előbb, utóbb lépnünk kell mert már két járművel
rendelkezünk, aminek nincs állandó fedett helye.
Szívesen vennénk az általános iskolások érdeklődését, mert a júniusi versenyünkre tervezünk egy gyermekcsapat indítását, ami a későbbiekben biztosítaná
az utánpótlást. A telefonszámom: 0630-347-6108
Köszönöm a Hegykői Hírek érdeklődését és üzenem: AHOL BAJ VAN, MI ODAMEGYÜNK ÉS
SEGÍTÜNK.
A régi tűzoltó hagyományt újraélesztve, ebben az
évben a Tűzoltó Egyesület TŰZOLTÓ BÁLT szervez, így kérve újabb támogatásokat a falu lakóitól.
A bál ideje: 2011. május 14. (szombat).

Solymos Alajos
Szobafestő-mázoló-tapétázó
Hegykő, Petőfi S. u. 16.

30/421-8890
99/376-891
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Új fogorvosi szék!

A konyha szolgáltatásai

A hegykői fogorvosi rendelő egy új, korszerű fogorvosi székkel gazdagodott. A komplett berendezés
5,5 millió Ft-ba került, amely összeget Hegykő község Önkormányzata biztosította a szakrendelő számára. A fejlesztés révén, a korszerű fogászati székkel
még magasabb színvonalon láthatók el a betegek.

Örömmel tapasztaljuk, hogy folyamatosan bővül
az étkezést igénybevevők száma, önkormányzatunk által fenntartott konyhánkban. Szeretném
megismertetni Önökkel azokat a lehetőségeket,
amelyeket igénybe vehetnek a konyha szolgáltatásai közül:
Szociális étkezés: helyben fogyasztással 156 Ft/
nap, házhoz szállítással 350 Ft/nap.
A konyha dolgozói szívesen adnak felvilágosítást
a szükséges dokumentumokról, az igénylés módjáról.
Vendégétkezés: 506 Ft/nap
Amennyiben az étkezést betegség vagy más ok miatt nem kívánja igénybe venni, naponta fél 8 óráig lejelenthető. Ennek elmaradása esetén a térítési
díj megfizetésére köteles. Péntekenként készítjük el
a következő heti étlapot, amit az étkezőben kifüggesztünk, a szociális étkezőknek pedig eljuttatjuk a
pénteki ebéddel együtt. Ebédet naponta 12 órától
adunk ki.

VERONIKA
LÁBÁPOLÓ SZALON
Szabó Veronika
Hegykő, Bartók Béla u. 3.
Bejelentkezés telefonon:
30/2044-845
Fogászati tájékoztató

Gyermekétkeztetés:
Óvodás gyermekek részére, napi háromszori étkezés
(tízórai, ebéd, uzsonna) 419 Ft/nap. Iskolás gyermekek részére, ebéd igénylése esetén 269 Ft/nap
A térítési díjakat havonta utólag kell megfizetni.
A Konyha a következő telefonszámon érhető el:
99/376 950
Várjuk kedves vendégeinket!
Vargháné Horváth Bernadett
óvodavezető
Fogeltávolítás, fogkő eltávolítás, nyálkahártya kezelés, onkológiai szűrés

Nagycenk, Nagylózs, Hegykő, Fertőhomok,
Igénybe vehető további kedvezmények:
Fertőboz és Pinnye lakosai által a nagycenki vala0-18. életévig, kismama (szülést követő 90 napig),
mint a hegykői fogorvosi rendelőben az alapellátás
60. életév betöltését követően:
idején igénybe vehető szolgáltatások:
Fogpótlás csak technikai díj
Ingyenes:
Közgyógyellátottak, rokkantsági nyugdíjjal renKonzerváló fogászati ellátás: tömés, gyökérkezelés, delkezők (67%-tól),
Kivehető fogpótlás csak technikai díj
gyökértömés
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Az ófalu-újfalu viszonyról
képviselői szemmel
A hegykőiek közötti magánbeszélgetések során
gyakran merül fel az a kérdés, hogy vajon a település régi vagy új részeinek fejlődése, fejlesztése fontosabb-e. Az önkormányzati képviselő testületet újra
és újra az a vád éri, hogy az „ófalu” rovására az
újabb településrészeket részesíti előnyben, valamint
hogy mindent a turizmusnak rendel alá. Én most
a turizmus településünk életében alapvető bevételi
forrásként betöltött szerepéről csak annyit említenék, hogy 2010-ben mintegy hetven millió forintot
hozott a konyhára idegenforgalmi adóbevétel és
költségvetési támogatás formájában, nem is beszélve a turizmusban érdekelt vállalkozások iparűzési
és személyi jövedelemadón keresztüli hozzájárulásáról. A turizmushoz köthető az éves költségvetési bevételeink mintegy 20%-a. Az, hogy turizmus nélkül
nagyon súlyos pénzügyi helyzetben lenne településünk, nem kíván további magyarázatot.
Ennyi kitérő után inkább az „ófalu-újfalu” kérdéssel foglalkoznék. Igen érdekes annak megvizsgálása, hogy mit érthetünk az „ófalu” fogalma alatt.
Első pillantásra könnyűnek tűnik a válasz, miszerint a Patak utca – Kisérek utca – Alsószer utca és
mellékutcáik tartoznak az „újfalu”-hoz, minden más
pedig az „ófalu”. Ez a vélemény azon alapszik, hogy
ezek az utcák az 1990-es évek közepétől kezdve alakultak ki, így valóban a település legfiatalabb részének tekinthetők. Körülbelül 400 lakóingatlan épült
vagy épül fel a közeljövőben ezen a területen, tehát
tényleg jelentős területi és ingatlanállománybeli fejlődésről beszélhetünk. Ennek a fejlesztésnek az 1990es évek közepén azért volt különös jelentősége, mert
akkoriban Hegykő költségvetése, elsősorban külső
szabályozó tényezők miatt, nagyon szoros volt.
Ugyanakkor az 1990 előtti Hegykőt sem lehet
egyszerre kialakult, egységes településként felfogni.
A Viola utca egyértelműen a ’80-as évek szülötte,
mint ahogy a „kis” Mező és a „kis” Jókai, valamint
a Bartók Béla utca is. De a Nyárfa sor, a Petőfi utca
külső részei, a „nagy” Jókai és „nagy” Mező utcák is
döntően ’70-es évekbeli beépítésűek.
Hol lehet hát az „ófalu” határait meghúzni?
A császári udvar 1819 és 1869 között végrehajtatta az ún. 2. katonai felmérést, amelynek köszönhetően rendelkezésünkre áll egy kiváló térkép Hegykőről a 19. század közepéről.

Jól látható, hogy ebben az időben a mai Kossuth
utca a Sziget utcától nagyjából a Szent Mihály utca
torkolatáig, a Szent Mihály utca déli oldala a Petőfi
utcától a széplaki útfélig, a Petőfi utca a Kossuth
utcától valamivel a Szent Mihály utcán túlig volt
beépítve. Úgy gondolom, hogy ezek a településrészek jelentik a falu magját s ezekkel kapcsolatban
jogos az „ófalu” megnevezés.
Még egy gondolat, zárásként. Akárhogy is határozzuk meg településünk egyes részeinek korát, látni kell, hogy jelenleg a Kisérek utca és mellékutcái
vannak a legmostohább helyzetben. Rajtuk kívül valamennyi utcánk szilárd burkolatú, többségében jó
minőségű járdával ellátott. Elég, ha csak a legújabb
„kis” Mező utcai járdára vagy a Viola utca aszfaltburkolatára utalok. Utóbbira az ott lakók csaknem húsz
évig vártak. Elodázhatatlannak tartom a Kisérek utca
és környéke ilyen irányú további fejlesztését, mivel
egyre több gyerek jár innen a Hegykői Általános Iskolába és a Tündérrózsa óvodába, ami rendkívül fontos intézményeink fenntarthatósága szempontjából.
Dr. Gergely István Ph.D.
Önkormányzati képviselő

Szikó Autó Kft.
Gumiszerelés, centrírozás,
értékesítés
Hegykő, Kossuth L. u. 83.
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H-P 08:00-12:00
13:00-17:00

Telefon:
99/376-400
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Sulifarm
Hosszú évekig a napközi otthon udvarán kapott helyet az iskolai gyakorlókertünk.
Ez év tavaszán a fenntartónk, a hegykői Önkormányzat úgy döntött, hogy a „János bácsi” házának
kertje lesz az új helyszín. A kollégák és a gyerekek
is örülnek ennek, hiszen nem kell technika órákon
a menzáig gyalogolni, hanem az iskolánk udvaráról
egyszerre megközelíthető.
Nagyobb a területe is, mint a réginek: kb. 1000
m2. Tervünk, hogy a természetismeret, környezetismeret, biológia vagy más tantárgyak keretében is
odasétáljanak a gyerekek a növények, a fák, a virágok gondozása, ápolása vagy tanulmányozása céljából. Ezenkívül a diák-önkormányzati rendezvények
vagy az osztályok által szervezett délutánok helyszíne is lehet: szabadtéri sütés-főzés stb.
Ez a tanulás-módszertani formánk – divatos
szóval – a sulifarm-program. Jó gyakorlatként – in-

Kóczán Alajos
Autószerelő mester
Műszaki vizsgára felkészítés,
vizsgáztatás, futómű állítás,
egyéb javítások

9437 Hegykő, Mező u. 29.
Tel: 99/376-803 30/222-0552

tézményünk egyik reklámjaként – az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kht. honlapjára is
feltöltöttük, ott olvasható részletesen: http://kosar.
educatio.hu
A sulifarm ünnepélyes felavatására 2011. április
5-én került sor. A köszöntőt Szigethi István, Hegykő község polgármestere mondta, közreműködött:
Kiss Vidor, zeneiskolai tanár.
Mesterházi Nóri, a diákelnök vágta át a nemzeti
színű szalagot, mely az iskolakert ajtajának megnyitását jelképezte. A sulifarm új helyszínéről iskolánk
honlapja is tudósított.
Kedves szülők, gyerekek, érdeklődők! Továbbra
is szeretettel várjuk mindnyájukat a www.hegykoiskola.hu címen a világhálón! Állandóan frissített
honlapunkon folyamatosan figyelemmel kísérhetik
iskolánk történéseit.
Zambó Istvánné
igazgató

Hegykői gasztronómiai és bornapok
2011. április 30. és május 8. között kerül megrendezésre a hagyományos Hegykői gasztronómiai és bornapok, amely alkalommal a hegykői éttermek különleges ételkínálattal, a Fertő-táj ízeivel várják vendégeiket.
Kiemelt programok:
2011. április 30-án 19.00 órakor Májusfaállítás a
Fő téren
Közreműködik: Hegykői Tűzoltózenekar
2011. május 6-án, 7-én és 8-án naponta 15 és 22 óra
között Borok utcája a termálfürdő parkolójában
borkóstolással, finom étkekkel, színes zenei programmal

6

HEGYKŐI HÍREK

Hegykő Község Önkormányzatának
2011. évi rendezvénynaptára

Népi időjóslások

Április: Ha áprilisban sok az eső, bő termés ígérkezik.
2011. ápr. 30 - máj. 8. Gasztronómiai- és Bornapok A Szent György-havi eső kergeti a fagyot. Ha Márk napján (ápr. 25.) a fülemüle énekel, azzal szép tavaszt ígér.
2011. április 30.
Májusfa állítás
Ha április utolsó napja jó időt hoz, vele hozza a jó
2011. május 6-8.
Borok utcája
termést is, ha rosszat, oda a haszon.
2011. május 26.
„Hegykő Község Bora”
– Orbán-napi Borválasztás Május: Ha május 1-jén hűvös, nedves az idő, köze2011. május 29.
Gyereknap, Hősök vasárnapja pes lesz a termés, de ha meleg, napos, akkor bőséges.
Amilyen az idő ezen a napon, olyan lesz a követ2011. június 4.
Trianoni megemlékezés
kező tél. A fagyosszentek neve napján, Pongrác,
2011. július 8-17.
Tízforrás Fesztivál
Szervác, Bonifác napján (május 12. 13. 14.) a felhő2011. augusztus 6-7. Hegykői Vígasságok
ket kell figyelni, mert: „Sok bort hoz a három ác,
2011. augusztus 20. Szent István király ünnepe
ha felhőt egyiken se látsz”. Ha a negyedik fagyos2011. szeptember 29. Szent Mihály-napi
szent, Orbán napján (május 25.) esik az eső, az jó
megemlékezés
termést ígér. Ha Emil (május 28) hoz esőt, az is
2011. október 2.
Szent Mihály-napi búcsú
2011. október 3.
Szent Mihály-napi országos aranyat ér.
Június: Ha júniusban esik az eső, szükséget hoz, a
kirakodóvásár
derült ég bőséget.
2011. október 20.
Szent Vendel ünnepe
Ha Medárd napján (jún.8.) esik, negyven napig esik
2011. október 23.
Megemlékezés a Nemzeti
egyfolytában.
Ünnep alkalmából
Ha a Margit (jún.10.) és Barnabás (jún. 11.) napján esik,
2011. november 27. Idősek napi ünnepség,
oda a termés. Amilyen Szent Iván napja (jún. 24.) a
Advent kezdete
nyár első napja, olyan lesz a következő negyven nap.
2011. december 18. Karácsonyi koncert

Aikido edzések Hegykőn
Hegykői Hírek: Miért pont aikido?
Juhász Csaba: Huszonöt évvel ezelőtt ismerkedtem
meg azzal a csodálatos dologgal, amit aikidónak
hívnak. Az aikido az egyik legfiatalabb japán harcművészet, amely az erőszakmentességen, a harmónián és az embertársunk tiszteletén alapul. Elbűvölt
a mozgás lágysága és az az egységes szemléletmód,
amelybe a világ teljes egésze beleilleszthető.
HH: Miért pont Hegykő?
JCS: Hosszú út vezetett ide. 1989-ben alapítottam
meg Sopron első aikido egyesületét Zanshin néven.
Mialatt japán mesterek irányításával negyedik dan
fokozatig jutottam el, a huszonkét év alatt egyesületünkben több, mint ezer fiatal ismerkedett meg
az aikidóval. Egyik tanítványom később Hegykőre
költözött, s magától értetődően felmerült a hegykői
oktatás elindításának lehetősége. Erre 2005-ben került sor, akkor alakult meg a Zanshin dojo kihelyezett részeként a Yamaishi dojo.
HH: Mit jelent a név?
JCS: Hegykő nevének szó szerinti japán fordítása

(hegy - yama, kő - ishi).
HH: Hogyan fér össze a harcművészet és az erőszakmentesség?
JCS: Az aikido nem klasszikus harcművészet, hanem
a hagyományos japán harci technikák egyes elemeit
egységes erőszakmentes rendszerbe foglaló életfelfogás. Itt nem két ellenfél áll szemben egymással, hanem partnerek segítik egymás fejlődését. Az aikido
egyrészt intenzív testmozgás, másrészt komoly szellemi fejlődés lehetősége: az aikidós nem indít támadást, az ellene irányuló erőt eltéríti, s ezáltal lehetőséget kínál a támadónak szándéka felülvizsgálatára.
HH: Hol és mikor lehet gyakorolni az aikidót
Hegykőn?
JCS: Három korosztályban oktatom az aikidót: az
óvodás csoport (4-6 éves korig 10 fő), a gyerekcsoport (6-12 korig 17 fő) és a felnőtt csoport (12 fő)
heti összesen hat órában találkozik a tornacsarnok
kistermében.
HH: Az érdeklődők hogyan jelentkezhetnek?
JH: Csütörtökön 17.00-tól és szombaton 9.00-tól a
helyszínen, vagy a 0670/5006161 telefonszámon.
Egyéb információ: www.zanshin.hu
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Ki az új elnök az FSC Hegykőnél?

Hegykői kézilabda

Ezúton szeretném
bemutatni Tencz
Károlyt, az FSC
Hegykő új elnökét
a falu lakosságának. Az ismertsége
nem általános, mivel 2003 tavaszán
költözött hozzánk
Dombóvár tőszomszédságából, és csak
a szűkebb baráti
köre részére ismert
az
élettörténete.
Úgy érzi sikerült beilleszkedni, és csak felsőfokon beszél új lakhelyéről.
Miután már egy éve többen keresték folyamatosan,
hogy vállaljon szerepet Hegykő sportjában, az elnöki
posztra történő jelölést elvállalta.
„Sportvezetői tapasztalataimat Tolna megye második legnagyobb egyesületénél, a Dombóvári VMSE
ügyvezető elnöki posztjánál kezdtem. Érkezésemkor,
hogy a szakmai elvárásoknak meg tudjak felelni, elvégeztem a Testnevelési Főiskola Szervezési szakát.
Az ott eltöltött tíz évem alatt a gazdálkodást átalakítva egyesületen belüli vállalkozási irodát nyitottunk,
(ez országosan is egyedi dolog volt abban a korban)
és a bevételeinket sokszorosára növeltük. Építettünk
egy a mai napig nemzetközi minősítésű kosárlabda
csarnokot is. Tevékenységemet mindvégig a profitorientáltság, és az eredményesség motiválta.
Szeretném, az FSC Hegykő életét, létét, megélhetését
biztonságban tudni, szeretném segíteni egy családbarát egyesület kialakítását, a lehető legjobb körülményeket teremtve az ovis csoporttól az öregfiúkig.
Az új és korábbi szponzorainknak ezúton is szeretném megköszönni önzetlen segítségüket.
Természetesen elhatározás, az akarat, mint sem ér,
ha nem számíthatok az Önök segítő támogatására.
Én a magam részéről kívánom, hogy sok kellemes
órát töltsünk el együtt egyesületünk sporttelepén.”

A Fertőmenti Kézilabda Club Hegykő sportegyesülete csaknem másfél évtizednyi kihagyás után, a tavalyi évben versenyeztetett újra női kézilabda-csapatot
a megyei bajnokság első osztályában azt követően,
hogy 1996-ban aranyérmet nyerve, öt szezonon keresztül szerepelt sikerrel az NB II-ben.
Az együttes játékosállománya tavaly óta nem
sokat változott. Új játékosként a kapuvári Kurucz
Anita érkezett a Beled együttesétől, és a téli szünetben egy hegykői fiatal, Bősze Dóra került a felnőttekhez. Előbbi már bajnoki mérkőzéseken is szóhoz
jutott, sőt gólokat szerzett.
Az ősz folyamán a sérülések jellemzően elkerülték a
csapatot, ennek is köszönhetően a Csorna mögött csak
rosszabb gólkülönbséggel maradtunk le a dobogóról.
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A Kisalföld Kupát is beleértve, összesen hét tesztmérkőzést játszottunk a téli szünetben, négyszer magasabb osztályban szereplő csapatok ellen. Sajnos
a tavaszi szezon nem várt vereségekkel kezdődött:
Szanyban, és itthon a mosonszolnoki MOGAAC
együttesétől kaptunk ki. A befektetett munka azonban meghozta gyümölcsét: a következő mérkőzésen
nagy gólkülönbséggel nyertünk Ikrényben a VKLSE
II., majd remek hangulatú rangadón, hazai pályán
a rivális Csorna ellen. Ezzel felléphettünk a dobogó
harmadik fokára, és bár kikaptunk a második helyezett Győrújbarát csarnokában, a Győri ETO KC V.
és Beled, valamint Pannonhalma fölényes legyőzésével jelenleg is bronzérmes helyen állunk.
A tavaszi szezon hátralévő hazai mérkőzései:
2011. április 27. (szerda)
FKC Hegykő – Győri ETO KC-Gárdonyi
2011. május 14. (szombat)
FKC Hegykő – Fertőszentmiklósi KC
dr. Jakab Zsolt egyesületigazgató www.fkchegyko.hu
Fontos telefonszámok
Orvosi ügyelet Sopron 312-010
Dr. Takács Ágnes 376-936 30/330-5642
Hegykői tűzoltóparancsnok: Varga József 30/3046-482
Fogorvos: dr. Szemerédi László 30/277-3067
Rendőrjárőr – Fertőd 20/412-9797

