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Minden advent
Minden advent kegyelem:
vétkem jóvátehetem.
Minden advent vigalom:
Isten Úr a viharon!
Minden advent érkezés:
átölel egy drága kéz!
Minden advent alkalom:
győzhetsz saját magadon!
Minden advent ítélet:
így kellene - s így élek!
Minden advent remegés:
Isten felé epedés!
Minden advent ima is:
Uram, fogadj be ma is!
Ürögdi Ferenc

Áldott, kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket
és békés boldog új esztendőt kíván
minden hegykői polgárnak
Hegykő Község Önkormányzata
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A Fertő-part iskolája: a hegykői
Fertő-táj Általános Iskola
Szeptember 15-én döntött Hegykő Község Önkormányzatának képviselő-testülete: intézményünk
végre nevet kap.
Főbb profilunk – többek között – a környezeti
nevelés, a természetvédelem, s ennek megfelelően az
ÖKOISKOLA cím megvédése, megtartása. Így nem
volt meglepő, hogy a szavazatok többségét a „Fertőtáj” elnevezés kapta.
A kollégák és a tanulók körében november elején meghirdettünk egy pályázatot az iskola új logójának megtervezésére; kíváncsian várjuk a zsűri
döntését: ki lesz a győztes?
Az ÖKOISKOLA címet három év múlva kell
megújítanunk. Ehhez teljesítenünk kell a vállalt feladatainkat:
• A diák-önkormányzat zöld munkacsoportot alakít.
• Továbbképzéseken veszünk részt a környezeti nevelési feladatok témakörében.
Emellett folytatjuk a jól bevált tanórai és tanórán
kívüli oktatást, nevelést az ÖKOISKOLA jegyében:
• vízipók-program (úszásoktatás az 1. és a 2. osztályban),
• sulifarm-program (a gyakorlati kert megművelése
a technika órákon),
• erdei iskola (a mindenkori 6. osztályosok részére).
Minden évben bekapcsolódunk a világörökség-napi
rendezvénysorozatba, valamint a vadásztársaság ál-

Jótékonysági bálok
A Hegykő Községért Egyesület a Tűzoltózenekarral és az FKC Hegykő női kézilabda csapattal a
tavalyi évhez hasonlóan közösen rendezi meg az
immár hagyományos év eleji jótékonysági bálját.
A bál időpontja 2012. január 14. szombat.
Helyszín: Tornacsarnok
Az Általános Iskola szülői munkaközösségének
hagyományos jelmezes bálja 2012. február 18-án
a Tornacsarnokban kerül megrendezésre.

tal szervezett Fertő-parti szemétszedési akcióba. A
sulifarmunkat szeptemberben tűzrakó hellyel bővítettük ki. Októberben projekthetet tartottunk az
óvodások meghívásával az alsó tagozaton. A gyerekek feladata az ősz témakörének feldolgozása volt
verssel, mesével, dallal, kézműves foglalkozással.
Könyvtárunkban ÖKO-polcot alakítottak ki
kollégáim.
Szorgalmazzuk a kerékpáros közlekedést, ennek érdekében új biciklitárolót épített ki a fenntartónk 90 kerékpár részére.
Az immár hagyományos Márton-napunk az
Önkormányzat és a Tündérrózsa Óvoda részvételével községi ünneppé bővült.
Hegykő, 2011.november 17.
Zambó Istvánné, igazgató

Áldott karácsonyt és békés
boldog új évet kívánunk
minden olvasónak!

Szikó Autó Kft.
Gumiszerelés, centrírozás,
értékesítés
Hegykő, Kossuth L. u. 83.

Mindkét bálra szeretettel várják az érdeklődőket a rendezők.
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H-P 08:00-12:00
13:00-17:00

Telefon:
99/376-400

Családi nap beszámoló
A hegykői egyházközség családi napot rendezett
2011. október 22-én, szombaton, Szent Vendel napjához kötődően. A találkozón szép számmal megjelentek a plébánia családjai, az óvodásoktól kezdve
az idősekig minden korosztály képviseltette magát.
A délelőtt 10 órakor kezdődő programokban a
gyermekeknek kézműves foglalkozáson alkothattak, ahol óriási rózsafüzér készült gesztenyéből és
dióból. Énekeket tanultunk, különböző vetélkedők
voltak: például csocsóbajnokság. A bibliai totóban
is kipróbálhatták magukat a bátrabbak.
13 órára segítőkész családok közreműködésével
elkészült a bográcsban a gulyásleves, valamint kemencés lángosból, és sült gesztenyéből lakmározhattak a gyerekek és szülők egyaránt. A sok finom
édesség és sütemény, amelyet az anyukák és nagymamák sütöttek, és elhoztak nekünk, a délutáni időtöltés közben került az asztalokra.
A programban délután Budai Ilona Életfa-díjas
mesemondó-népdalénekes volt a vendégünk, akinek
műsorát nagy érdeklődéssel hallgatták a gyerekek.
Az előadást követően a Szent Vendel élete témában
kiírt rajzpályázat eredményhirdetését tartottuk. Mutatós torták, és értékes nyeremények találtak gazdára,

Új ravatalozó épült községünkben
Hegykő Község Önkormányzata ebben az évben
döntött egy új ravatalozó építéséről. Erre a célra
önkormányzatunk 25 millió Ft-ot biztosított. Az
önkormányzati beruházások bonyolultsága miatt
a képviselőtestület úgy döntött, hogy a beruházás
lebonyolítását az egyházközségre bízza, s egyben az
ingatlan tulajdonjogát is átadja. Ennek érdekében
jött létre a Ravatalozó Építését Segítő Bizottság. A
bizottság tagjai voltak: Bak Balázs, Dr. Gergely István, Kertész Ferenc, Kóczán György, Kóczán Imre.
Dr. Reisner Ferenc kanonok úr. Munkájukat ezúttal
is megköszönjük. Külön köszönet jár Dr. Reisner
Ferenc atyának és Kóczán Imre képviselőnek, akik
különösen sokat tettek a ravatalozó megépítéséért.
Köszönjük mindazok munkáját, akik önzetlenül,
szabad idejüket feláldozva hozzájárultak az építéshez és környékének rendezéséhez. A ravatalozó elkészült, mindnyájunk tetszésére és örömére.

persze a gyerekek is kitettek magukért, a közösségi
ház fala megtelt szebbnél szebb rajzokkal, amelyek
Szent Vendel életéről szólnak.
Az egyházközségi napot 18 órakor az esti gitáros
szentmisével zártuk, amelyen a Szent Mihály-templom vegyes kórusa és hangszeres zenészeink működtek közre, szép muzsikájukkal emelve a családi nap
fényét. Köszönjük, hogy együtt lehettünk Veletek!
Találkozzunk jövőre!
Még egy örömteli hír: Elindult egyházközségünk honlapja a www.hegykoplebania.hu.
A honlapon egyházközségünk életébe, eseményeibe és múltjába nyerhetünk betekintést.

A ravatalozó az önkormányzat 25 millió
forintos támogatásából épült fel!
A régi ravatalozó bontása
Az önkormányzat a régi ravatalozó bontását – a
bontási anyag fejében – felajánlja az erre a munkára
vállalkozó egyénnek, vagy vállalkozásnak.
Az érdeklődők előzetesen az önkormányzatnál jelentkezzenek, közösen egyeztetve a bontás menetét.
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Széchenyi Ödön életútja
Önkormányzatunk a Nyárfa sor és a Kossuth utca
által határolt kerékpáros pihenőt, gr. Széchenyi
Ödön parknak nevezte el.
Széchenyi István, a „legnagyobb magyar” kisebbik
fiaként Pozsonyban született 1839-ben. A kalandokat
kereső, nyughatatlan fiatalember, miután elveszíti édesapját, 21 évesen kerül Pestre. Apja munkáját folytatni
akarván, a közlekedés szinte minden ágával foglalkozott. Beleszeretett a tengerészéletbe, s hajóskapitányi
oklevelet szerzett. Nagy utazásokat tett, hogy tapasztalatokat szerezzen, és azokat itthon hasznosítsa.
1862-ben a „dacos különc ifjú” – miként egyik
rokona jellemezte – megbízást kap, hogy utazzon
Londonba a világkiállításra. Itt keresi fel a híres
tűzoltó gárdát a „Fire Brigade”-ot. Ennek eredményeként 1863-ban megalakulhatott a Budapesti Önkéntes Tűzoltó Egylet. 1864. október 16-án a Pesti
Sakk-kör első elnökévé választották.
Az általa építtetett „Hableány”gőzössel 1867
tavaszán ismét világkiállításra, ezúttal Párizsba
utazott a Duna-Majna-Rajna-Marne végül a Szajna útvonalon. Az úttal azt akarta elérni, hogy az
ország vízi úton összeköttetést szerezzen a Nyugattal. Akkoriban már volt összefüggő vasútvonal, amin ugyanezt meg lehetett volna tenni.
III. Napoleon császártól megkapta a Becsületrendet, mert hajózható vízi utat létesített
a Fekete-tenger és az Atlanti-óceán között.
Számos jeles tettét jegyezték fel a kor krónikásai.
Ő alapította például a Budai Hegypálya Társulatot,
amely 1870-ben megépítette a budai Siklót, amelynek korszerűsített változata ma is jár. Több tűzoltóeszközt ő maga talált fel. Ebbéli tevékenységének
híre messze földre eljutott: értesülvén sikereiről,
meghívta udvarába a török szultán. Így azután Szé-

chenyinek köszönhetik a törökök saját tűzoltóságuk létrehozását.
Majdnem fél évszázadon át élt Törökországban,
ahol több szultán alatt is szolgált, és nagy megbecsülésnek örvendett. Számos kitüntetést kapott. A
legnagyobb szenzációnak az számított, hogy ő volt
az első keresztény, aki úgy kapta meg a pasa rangot,
hogy előtte nem kellett áttérnie a muszlim hitre. Végül 1922. március 24-én Konstantinápolyban hunyt
el, és tábornokhoz illő temetést kapott.
Gyermekeit magyarul taníttatta, magyarnak nevelte, olyannyira, hogy azok vissza is tértek Magyarországra. Bálint fia Hegykőn telepedett le, miután
1926-ban a Széchenyi hagyatékból megkapta a hegykői kastélyt és a 400 holdas birtokot.

Országos díjakat nyert községünk honlapja!
Hegykő új, idén húsvétkor elindított weboldala jelentős díjakat nyert el a hazai online és multimédia szakma előtti megmérettetéseken. Az idén 14. alkalommal megrendezett eFestival versenyen Kormányzat/Önkormányzat/Intézmény kategóriában honlapunk második helyezett lett Hajdúszoboszló mögött, megelőzve
Győrt. Ez alapján jogosulttá váltunk a KIVÁLÓ MAGYAR TARTALOM és a FELHASZNÁLÓBARÁT
HONLAP címek viselésére. Ami talán még ennél is rangosabb elismerés: a tizedik alkalommal meghirdetett „AZ ÉV HONLAPJA” pályázaton Önkormányzatok és települések kategóriában különdíjat nyertünk,
csupán holtversenyben elmaradva Győr weboldalától, amely „Az Év Honlapja” díjat kapta. Az elismeréseket jelképező logók már láthatók www.hegyko.hu oldalunkon.
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Ádventi láng fényében
Ez az időszak a várakozás, a felkészülés és a reménykedés időszaka. A várakozás alatt el kell gondolkodnunk, hogy mire is alapozzuk a reményt, azaz mit
tettünk annak érdekében, hogy reménykedhessünk.
Ezen időszakra az egyesületünk is elkészítette a 24
ablakos adventi naptárát a falunk és kistérségünk
labdarúgást szerető lakói részére, hogy osztozzanak
örömünkben, és elért eredményeinkben. Természetesen nem megfeledkezve a támogató önkormányzatok, falunk és környező települések vállalkozásainak, valamint számtalan sportbarát, és magánember
hathatós és áldott segítségéről. Velük közösen tudtuk elkészíteni e gazdag ajándékokkal teli naptárt.
Ez év január 28-án az egyesület tagjai elsöprő többséggel szavaztak bizalmat az új elnökségnek. A labdarúgás naptárát ismerve nagy késésben voltunk szinte
mindennel, és mindenben. A bajnokság március13án kezdődött, amire meg kellet teremteni az indulás
személyi feltételeit egy tisztes cél elérése érdekében.
Már másnap megkezdtünk egy új szemléletű
munkát, baráti kezet nyújtva mindazoknak akik a
labdarúgást szívügyüknek tekintik, és bennük van a
segítő szándék.
A főbb közös sikereinket a teljesség igénye nélkül
szeretném feleleveníteni illetve az egyesületünkkel
nem szoros kapcsolatban lévő olvasókkal ismertetni:
Február elején lett névszponzorunk, és lettünk
Huncargo-Hegykő. Február közepén több lépcsőben több mint 20 fővel megkezdtük a rendrakást
a pályánk környékén, mely március elején folytatódott. Több mint 100 pótkocsi építési törmelék
került elszállításra, mely lehetőséget nyit egy edzőpálya készítéséhez. Kértünk, és kaptunk helyiséget,
– felújítottuk, berendeztük – és lett irodánk. A pályát határoló korlátrendszert hegesztettük, festettük.
A pálya teljesen új öntözőrendszert kapott, egy új
vízvételezési hely kialakításával kiegészítve.
Tárgyalásokat kezdeményeztünk az önkormányzattal, egy új öltöző együttes megvalósításáról. A
régi öltözőnk nem felel meg a jelenlegi előírásoknak, és veszélybe került az őszi indulás lehetősége.
A tavaszi szezont a felnőtt csapatunk az 5. helyen,
az ifjúsági csapat az első helyen végezte. Serdülő
csapatunk Győr Moson Sopron megye bajnoka
lett. Az évzáró vacsorán június 26-án mutattuk be
az új öltöző terveit, és nagy örömünkre aug. 28-án,
az első hazai mérkőzésünkön már az új, ideiglenes

– de minden igényt kielégítő és minden előírásnak
megfelelő –- öltöző együttesben fogadtuk Fertőendrédet. Nyertünk 4:0-ra.
Köszönetünket fejezzük ki az Önkormányzatunknak, mint építtetőnek a 6.000.000 Ft rendelkezésre
bocsátásáért, a Sára Termál Kft-nek a két fürdőkonténerért, az Alpok Kft-nek, valamint Dr. Gergely István,
Marián János, Sebestyén Attila magánszemélyeknek a
jelentős anyagi hozzájárulásukért. Köszönjük a megszámlálhatatlan társadalmi munkaórát a sportbarátainknak. Közben 100.000 Ft plusz társadalmi munkában felújítottuk a gyepszőnyeget, és a pályánk adott
pontjainak kímélése érdekében beszereztünk 250.000
Ft-ért egy szabványos, hordozható kaput. Edzéslehetőségünk javítását szolgálták a kiegészítő sportszerek, és a kellő számú labda beszerzése. Örömünkre
szolgált, hogy a régi hagyományoknak megfelelően
megrendezhettük a búcsúi sportbált, mely nagy tetszést aratott a helyi és környékbéli fiatalok körében.
Jelentős bevételt hozott egyesületünknek.
Csapataink az őszi elvárásnak megfelelően szerepeltek, az ifi és a felnőtt csapatunk egyaránt a 6.
helyen végzett. A felnőttek 3 ponttal maradtak le a
dobogóról. Október 29-én megrendeztük az alapítvánnyal közösen a Bozsik-kupát több mint 200 fő
részvételével. Itt kívánom megragadni az alkalmat,
és megköszönöm Hegykői Tamásnak a volt serdülő és ifi csapatunk edzőjének az áldozatos munkát,
a számolatlanul elvégzett társadalmi munkát, ami
példa értékű lehet mindenki számára.
Külön köszönöm a Hegykői Hírek szerkesztőségének a lehetőséget. Kívánok a minden szponzorunknak és családtagjaiknak, valamennyi olvasónak békés
karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új
évet. Hajrá Hegykő!
Tencz Károly
FSC Hegykő elnöke
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Idősek napja
Az önkormányzat az idei évben is köszöntötte
a község öregjeit, nyugdíjasait. A hagyományokhoz híven, a polgármesteri köszöntő után, zenés
műsor következett. Tóth Éva és Leblanc Győző
operett dalokkal szórakoztatta a 160 fős közönséget. Majd finom borok és a Tornácos étterem
süteményeinek fogyasztása közben, Rugli Béla
harmonikás szórakoztatta és nótázásra biztatta a
közönséget. A fentieken kívül az önkormányzat
3000 Ft-os vásárlási utalvánnyal is megajándékozta az időseket. Hegykő minden idős lakójának kívánunk jó egészséget, békés, boldog karácsonyt.
Találkozzunk jövőre is!

Tízforrás Fesztivál

Járda felújítási program

Idén nyolcadik alkalommal rendezte meg önkormányzatunk a Fertő-part legnagyobb szabású kulturális eseménysorozatát, a Tízforrás Fesztivált.
Fertőhomok, Hidegség, Fertőszéplak és Sarród települések is csatlakoztak a programjaikkal. A koncertek, előadások látogatottsága messze felülmúlta
a várakozásokat, a taps minden egyes alkalommal
zsúfolt nézőtéren csendült fel. A kiemelkedő turista
forgalom mellett külön öröm, hogy a fesztivál rendezvényeire nagyon sok hegykői is kilátogatott.

Önkormányzatunk az idei évben egy új járda felújítási programot kezdett el. Első ütemként a Petőfi
utca eleje és az Iskola utca egyes szakaszai készülnek
el, összhangban a Pestis szobor környékével és a Főtér jövő évi felújítási terveivel. A cél az volt, hogy a
község központja és frekventált helyei – ahol a legnagyobb a gyalogos forgalom – legyenek egységesek
és kapjanak elsőséget.
Ebben az évben, erre a célra 5.300.000 Ft -ot szán
az önkormányzat. A jövő évben ez a program folytatódik, figyelembe véve a járdák állapotát, hogy ennek
alapján tudjunk egy felújítási sorrendet felállítani. Kérjük a lakosság türelmét és segítségét, hogy a munkák
zökkenőmentesen, minél gyorsabban haladjanak.

Karácsonyi koncert
Az adventi készülődés közepette, 2011. december
18-án 17,30 órától „Télen korán jön az est” címmel a Garabonciás Együttes karácsonyi koncertjére
várjuk az érdeklődőket a Szent Mihály-templomba.
Hegykő Község Önkormányzata a koncertet követően a fő téren kaláccsal, forralt borral és teával
kíván boldog karácsonyt a község polgárainak és
mindazoknak, akik ellátogatnak a rendezvényre.

Újévi koncert
A hagyományt őrizve az új esztendő első napján koncertre hívjuk a község polgárait. A Szent
Mihály-templomban 15:00 órakor kezdődik a
Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar újévi
koncertje. A belépés ingyenes.
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Mikulásunk a krampuszok segítségével megközelítőleg kettőszáz csomagot osztott szét, majd néHegykő Község Önkormányzata – az előző év sike- hány közös fotó után gyorsan távozott, mert másrén felbuzdulva – idén is megszervezte településünk hol is várták a gyermekek…
gyermekei számára a Mikulásváró délutánt. Vasárnap vidám gyermekzsivaj töltötte meg a tornacsarnokot. A legkisebbektől a kisiskolásokig mindenki
eljött, hogy együtt köszönthessük a Mikulást.
A Győri Nemzeti Színház művészei, a gyermekek bevonásával Holle anyó meséjét adták elő. A
kissé hosszúra nyúlt előadás alatt már nagy volt az
izgalom, minden gyermek a Mikulást várta. Énekszóval köszöntötték a „Jó gyermekek barátját!” Az
ajándékosztáskor nagy volt a tolongás, minden
gyermek csomaggal a kezében, csillogó szemmel köszönte meg a kis meglepetést.

Nálunk járt a Mikulás!

Hegykő Község Önkormányzatának 2012. évi rendezvénynaptára
2012. január 1. Újévi koncert
2012. január 20. Szent Fábián és
-Sebestyén ünnepe
2012. március 15. Megemlékezés a Nemzeti
Ünnep alkalmából
2012. április 30. Májusfa állítás
2012. május 27. Gyereknap, Hősök vasárnapja
2012. május 31. „Hegykő Község Bora” –
Orbán-napi Borválasztás
2012. június 4. Trianoni megemlékezés
2012. június 22-24. Borok utcája
2012. július 13-22. Tízforrás Fesztivál
2012. augusztus 4-5. Hegykői Vígasságok
2012. augusztus 20. Szent István király ünnepe
2012. augusztus 26. Díjlovagló verseny

2012. szeptember 29. Szent Mihály-napi
megemlékezés
2012. szeptember 30. Szent Mihály-napi búcsú
2012. október 1. Szent Mihály-napi
országos kirakodóvásár
2012. október 20. Szent Vendel ünnepe
2012. október 23. Megemlékezés a Nemzeti
Ünnep alkalmából
2012. november 11. Szent Márton-napi ünnepség,
újborkóstolás
2012. december 1. Mikulás-várás
2012. december 2. Idősek napi ünnepség,
Advent kezdete
2012. december 23. Karácsonyi koncert
2013. január 1. Újévi Koncert
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Adventi koszorú

A hónap receptje:
Káposzta másképpen

Adventkor a 19–20. század óta szokás koszorút készíteni. Az adventi koszorú ősét 1839-ben Johann
H. Wichern német evangélikus lelkész készítette
el: egy felfüggesztett szekérkeréken 23 gyertyát helyezett el, melyek közül minden nap eggyel többet
gyújtott meg karácsonyig.
Ma az adventi koszorú általában fenyőágból készített kör alakú koszorú, melyet négy gyertyával díszítenek. A gyertyák színe katolikus körökben egy
rózsaszín kivételével lila, mert a katolikus hagyományok szerint az advent színe a lila, a bűnbánat és
a megtérés jelképe. A koszorú négy gyertyája közül
– a meggyújtás sorrendjében – az első, a második
és a negyedik lila, míg a harmadik, a közelgő ünnepet szimbolizálva: rózsaszín. A negyedik színe a
bűnbánat színe: a lila. Az adventi felkészülés során
ugyanis ugyanúgy önmegtartóztatással, bűnbánattal készülnek a keresztények a közelgő karácsonyra,
mint húsvét előtt. A rózsaszín gyertya pedig a küszöbön álló ünnep fölött érzett örömöt jelenti. Az
öröm színe a fehér, de ha ez lilával keveredik, akkor
rózsaszín lesz belőle.

Kolozsvári szalonnát kockára vágunk, kicsit pirítjuk. Fölaprózott vöröshagymát, karikázott fokhagymát dobunk mellé, pirítjuk vele. Ujjnyi vastag,
nemesebb marhahúst küldünk utána. Aztán halmozunk rá paradicsomgerezdeket, paprikakarikákat,
gombaszeleteket. Így már levet is enged, nem kell
aláönteni semmit, ha le akarna égni, talán egy kevés
vizet. Jöhetnek a fűszerek: babérlevél, bazsalikom,
só mértékkel, hiszen a szalonnánk sós. Aki szereti
az egzotikust, kevés kaporlevéllel gazdagíthatja. Egymásfél órát hagyjuk levében főni, míg a hús megpuhul. Savanyú káposzta kívánkozik bele, bőségesen
és egy pohár vörösbor. Már csak tíz percig forraljuk,
nehogy elrontsuk az étel ízét. Tálaláskor tegyünk
rá tejfölt, kínáljunk mellé friss kenyeret és hűvös
Hegykő község borát.

Forró grog: Forró vízbe fél deci rumot és egy centiliter citromot öntünk. Majd ízesítjük cukorral, fahéjjal, citromhéjjal. Pár percig hagyjuk állni, és azon
melegében fogyasztjuk.

Defibrillátor!
Amikor minden másodperc számít!

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
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Hegykő községben három helyen található és
vehető igénybe az életmentő készülék:
1. A háziorvosi rendelőben: Iskola u. 5. dr. Takács Ágnes Tel. 99/376 -936, +36-30-330-5642
2. A Termálfürdő recepcióján: Fürdő u. 5.
Tel. 99/540-220
3. Tornácos Panzió és étterem: Kossuth L. u.
Tel. 99/540-200

E-mail: hegyko@hegyko.hu
Telefon: 99/540-005 Telefon/Fax: 99/540-006
Az újság letölthető: www.hegyko.hu
Médiapartnerünk: www.fertopart.hu
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