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Tisztelt Hegykőiek! 
 

Az idei évben immár harmadik alkalommal vettünk rész önálló standdal Budapesten, az Utazás Kiállításon. A 
standunk előtt megálló érdeklődőknek - akik folyton kérdezgették „Hol van az a Hegykő?” – elmondtuk, hogy 
településünk az ország nyugati részén, a Fertő-tó partján, a Fertő-Hanság Nemzeti Park közvetlen szomszéd-
ságában található, s községünk egyike azon tíz településnek, amelyek a Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj világörökség 
magyarországi részét alkotják. Nagy büszkeséggel hangsúlyoztuk, hogy 1370-en élünk itt, a tavalyi évben mégis 
több mint 100 000 vendégéjszakát töltöttek el nálunk a hozzánk ellátogató turisták.  
 

Naponta több száz érdeklődőnek ismételtük el ezeket a mondatokat, és amikor este a kiállítás zárása után fáradtan 
hazafelé autóztunk, elgondolkodtam a nap során oly sokszor elmondottakon. Ami eddig természetes volt 
számomra, az most felértékelődött. Ugyanis igazán ekkor tudatosult bennem, milyen csodálatos környezetbe 
születtünk! A bennünket körülölelő Fertő-táj szépségével, romantikájával, évszakonként változó színeivel, han-
gulataival nem véletlenül érinti meg az idelátogatót. 
 

A természet adta kedvező adottságainkat nagyszüleink, szüleink kitartása, ragaszkodása és szorgalma tette, és 
teszi igazi értékké. Régen a halászat volt a fő megélhetési forrás, majd ahogy a Fertő-tó visszahúzódott, a helyén 
kialakultak a híres zöldség termő területek. A nemzeti park létrejöttével sokan féltették megélhetésüket, hiszen 
elveszett a termőterületek jelentős része. De, az itt élő emberek ismét tudtak váltani, és meglátták a lehetőséget a 
termálvízben, az idegenforgalomban, amiben mára - valamilyen szinten – csaknem az egész falu érdekelt. Az 
idegenforgalomból származó bevételeinkből tudjuk fenntartani óvodánkat, iskolánkat. Ebből szépíthetjük, 
fejleszthetjük községünket, támogathatjuk a rászorulókat. 
 

Hegykőt régen is, most is a Fertő-part gyöngyszemeként említik. Irigykednek ránk, mondják: „Könnyű nektek, 
hisz gazdag falu vagytok!”. Igen, de a gazdagságunkat nem a lottón nyertük. Elődeink sokat tettek azért, hogy így 
legyen. Nekünk még többet kell tenni, hogy így is maradjon. Nem szabad elégedettnek lennünk, mindig előre kell 
néznünk, mindig meg kell újulnunk.  
 

Az elmúlt évtizedek, évszázadok során is voltak nehéz évek, de elődeink mindig képesek voltak túltenni magukat 
rajta, mert a lehetőségeken kívül megvolt hozzá az akaratuk és a hitük. Mindig tudták, hová forduljanak a bajban, 
kitől kérjenek segítséget. 
 

Miközben a világot a gazdasági válság - Magyarországot is elérve - egyre jobban elborítja, hazánkban egy másik 
súlyos probléma is ijesztő méreteket ölt: a morális válság. A korábbi értékrendek - hit, haza, család, becsület - 
eltűnőben vannak. A hegykőieknek ezek mindig fő erényei voltak, és remélem, a jövőben is azok maradnak. Ne 
engedjük, hogy betörjön hozzánk az országos „nagypolitika” emberekre, sőt az egész országra káros hatása. Egy 
nemrég napvilágot látott felmérés szerint a magyar társadalom 70 százaléka gondolja úgy, hogy nem érdemes bízni 
senkiben, és a jövőt sem érdemes tervezni. Én tudom, hogy mi, hegykőiek, nem így gondolkodunk. A jó példát 
követve, egymásba vetett bizalommal, és őseinktől örökölt erős hitünkkel felvértezve, bátran vágunk neki az 
elkövetkező nehéz éveknek. 
 

Ezekkel a gondolatokkal kívánom Húsvét közeledtével minden kedves hegykői lakosnak a feltámadás örömét, a 
lelki megújulást, a testi felfrissülést, szép családi együttlétet. 

Szigethi István, polgármester 
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Milyen gazdasági év elé néz Hegykő Önkormányzata? 
Önkormányzatunk gazdasági helyzete stabil. Ez köszönhető egyfelől a bevételek lehetőség szerinti maximálásának, másfelől a kiadások 
átgondoltságának. Az elmúlt években folyamatosan odafigyeltünk arra, hogy intézményeink racionálisan működjenek, és a lehető legtöbb 
állami támogatást igénybe vehessük fenntartásukhoz. Épületeinket több lépésben, de folyamatosan - pályázati támogatásokból - újítottuk és 
újítjuk fel, odafigyelve az energiatakarékosság követelményeire, ami természetesen olcsóbb üzemeltetést jelent. Helyi adó politikánkat úgy 
alakítottuk ki, hogy hatékonyan segítse bevételeink előteremtését, ugyanakkor kiszámítható legyen a vállalkozások, ingatlantulajdonosok 
számára. Utóbbira két példa: az egyik a telekadó, amellyel a lakótelkek beépítését ösztönözzük. A bevételből ráadásul a fiatal családok 
letelepedését, lakásépítését tudjuk támogatni. Ennek pedig hatása van a község népességszámának gyarapodására, arra, hogy óvodánk, 
iskolánk egyre jobb kapacitás kihasználtsággal működik. A másik a kereskedelmi és falusi szálláshelyeken a turistáktól szálláséjszakánként 
beszedett idegenforgalmi adó (tavaly megközelítette a 21 millió forintot), melyhez az állam kétszer ekkora összeget biztosít számunkra. Az 
IFA egy részét „visszajuttatjuk” a szállásadók részére, olyan célokra, amelyek a vendégszám további növekedését, s ezzel együtt az 
adóbevételek emelkedését eredményezik. Bár az elmúlt években számos fejlesztést sikerült megvalósítanunk, természetesen rengeteg feladat 
vár még ránk. Fontos, hogy a beruházásokat, felújításokat lehetőség szerint pályázati támogatás felhasználásával valósítsuk meg. Ugyan, 
ehhez több esetben türelemre van szükség – hiszen nem mindig azt a célt támogatják, ami számunkra a legfontosabb -, de hosszútávon 
kifizetődő, hiszen sok esetben a támogatások aránya eléri a 60-90%-ot. Lényeges az is, hogy olyan célokat preferáljunk, melyek 
megvalósítása egyfajta befektetést jelent, és amelytől adott esetben pluszbevételeket várunk, például a turizmus területén. Visszatekintve az 
ezredfordulóig, úgy érzem, e tekintetben jó úton járunk, így reálisan bizakodhatunk gazdasági stabilitásunk megőrzésében. 
 

Mit jelent mindez konkrét számokban, 2009-re nézve? 
A februárban megalkotott költségvetési rendeletünk főösszege közel 316 millió forint. Az imént említett helyi adó bevételeket 45 millió 
forinttal terveztük, a gazdasági válság várható hatásait is bekalkulálva, némi óvatossággal. Előző évi pénzmaradványunk mintegy 40 millió 
forint, s az intézmények (iskola, óvoda, körjegyzőség) fenntartásához Fertőhomok, illetőleg Hidegség Önkormányzatától, továbbá a Sopron-
Fertőd Kistérség Többcélú Társulásától átvett pénzeszköz is jelentős, 24 millió forint. A központi költségvetési finanszírozás az oktatási, az 
igazgatási- és egyéb feladatokhoz 147 millió; - ebből csak az idegenforgalmi adóhoz kapott normatíva 36 millió forint. A kiadásokat tekintve 
az iskola, a körjegyzőség és az óvoda költségvetése a legjelentősebb, összesen 166 millió forinttal. Ez az intézmények színvonalas 
működtetéséhez elegendő. A közterületek és önkormányzati ingatlanok fenntartására, kommunális feladatokra 55 millió forintot szánunk. 
Az egyesületeket és alapítványokat közel 7 millióval támogatjuk. Mindezek mellett a „szabadon felhasználható” pénzösszeg több mint 80 
millió Ft. Természetesen ennek az összegnek van korábbi döntések által meghatározott felhasználási célja, de az idei év mozgástere így is 
jelentős, mintegy 65 millió forint.  
 

Milyen önkormányzati fejlesztések várhatóak idén? 
Az idei év kiemelt beruházásainak az új ravatalozó építésének megkezdését, és a Fő tér rendezését, térkővel burkolt parkoló és park 
kialakítását szánjuk. Az utóbbi mindenképpen pályázati lehetőség függvénye, így rossz hír, hogy az eredetileg májusi pályázat beadását 
őszre tolták át. Összesen csaknem 30 millió forint összegű korszerűsítésre pályázunk az iskolában, a tornacsarnokban és az óvodában. Ennek 
kimenetele természetesen bizonytalan. Ami viszont biztosabbnak tűnik, a Nyárfa sor-Kossuth utca háromszögben létesítendő kerékpáros 
pihenő park megépítése (a Nyárfa sori útcsatlakozás átépítésével együtt), valamint a Fertő utca felől megközelíthető úsztató rehabilitációja és 
madármegfigyelő-szabadidőpark kialakítása. Ez utóbbiak költségvetése 40 millió forint, és a kétfordulós pályázat első fordulójában 34 millió 
forintot nyertünk rá. Optimális esetben ez a turisztikai fejlesztés akár már idén megvalósulhat. Egyelőre pályázati lehetőségre várunk, de 
ennek hiányában is szándék a Viola utca aszfaltozása, melynek becsült költsége 11 millió forint. A tavasz folyamán tervezzük valamennyi 
szilárd burkolatú és martaszfaltozott utunk kátyúzását, a Patak utcát a Viola utcával összekötő Kertekalja utca legalább földmunka szinten 
történő rendezését, a horgásztói földút helyreállítását, továbbá a Szent Mihály utca és a Petőfi utca kereszteződésénél a csapadékvíz-bekötés 
felújítását. Az idei évben sor kerül a volt költségvetési üzem épület és az egészségház homlokzati hőszigetelésére, valamint az önkormányzat 
hivatali épülete ereszcsatornájának cseréjére. Nagyobb léptékű, de egyelőre bizonytalan költségigényű a háziorvosi lakás felújítása, ami azért 
lehet sürgető, mert dr. Tompa Pál nyugdíjba vonulásával várhatóan új háziorvos költözik ide. Nagy hangsúlyt helyezünk a tervezésekre, 
hiszen a későbbi esetleges pályázati kiírásokon csak előkészített projektekkel van lehetőségünk részt venni. A ravatalozóépület és a Fő tér 
már említett tervezése mellett a Kossuth utca 30. számú ház elé új buszvárót és fedett kerékpártárolót, a hivatal elé – a tavaly megvásárolt 
telekrészre – gépkocsi parkolót terveztetünk. Várhatóan idén sor kerül a tornacsarnok szilárd burkolatú parkolójának, a tehenészettel 
szemközti iparterületünk közművesítésének, és két éven belül a sportöltöző épületének komplex hasznosítású tervezésére is. A település 
idegenforgalmi jelentőségével összefüggő feladat az egyre nagyobb forgalmú Fürdő utca közvilágításának bővítése, és belátható időn belül 
egy második, 850 méteres termálkút fúrása. Ezek tervezési megbízását szintén kiadtuk.  
 

A fejlesztések mellett jut-e pénz a már hagyományos programokra, rendezvényekre? 
Tizenöt éve rendeztük az első falunapot, ami a következő évben már a Hegykői Vígasságok nevet viselte. Idén 15 éves jubileumhoz értünk. 
Legnagyobb kulturális programsorozatunk a Tízforrás Fesztivál, amelyet hatodszor tartunk. De hagyománnyá váltak Karácsonyi és Újévi 
koncertjeink, sőt a Fő téri Májusfaállítás is. Tavaly egy új programsorozatot indítottunk, a Gasztronómiai és Bornapokat, amellyel főleg 
színvonalas éttermeinknek kívánunk hírverést adni. De azt gondolom, az ennek részeként megtartott háromnapos borfesztivál mindannyiunk 
kedvence lehet. A felsorolt – összességgében 6-7 millió forintba kerülő - rendezvények természetesen a hegykőieknek is szólnak, 
lehetőséget teremtenek kulturális igényeik kielégítésére. Emellett fontos szerepük van a turisztika fejlődésében. Nem kizárólag abban az 
esetben, ha vendégek érkeznek ezekre az eseményekre, hanem akkor is, ha csak eljut a hírük hazánk távolabbi részeire. Márpedig eljut, erről 
gondoskodunk. Akik tudomást szereznek Hegykőről, legközelebb talán minket választanak, és nálunk töltik hétvégéiket, szabadságukat. És 
ez bevételt jelent a vállalkozásoknak, munkahelyet községünk lakóinak. A bevételből – helyi adók formájában - Önkormányzatunk is 
részesedik: ezekből tudjuk aztán építeni, szépíteni településünket… Ezzel persze vissza is jutottunk az első kérdéshez, Önkormányzatunk 
gazdasági stabilitásához…  

 Dr. Jakab Zsolt, körjegyző
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A hegykői termálfürdő 
 

A hegykői Termálfürdő 1978-ban, a Községi Közös Tanács üzemeltetésével nyitotta 
meg kapuit. A kutak, medencék, vízellátóhálózat kiépítése, kialakítása ekkor történt. A 
rendszerváltáskor önkormányzati tulajdonba került, jelenleg három önkormányzat a 
tulajdonosa – Hegykő 63%, Fertőhomok 30%, Hidegség 7%. A színvonalas üzemeltetést 
többféle úton próbálták biztosítani az önkormányzatok, - üzemeltetésre adták át, saját 
KFT-vel üzemeltették, bérbe adták. A fejlesztések forráshiánya mindig új irányt hatá-
rozott meg. 1994-ben a betonozott termálmedencéket poliészterrel burkolták be, és 1998-
ban készült el a régi télikert (gyógyászati) épület a két termálmedence között. Az 
önkormányzatok 1999. novemberében először 15 éves, majd szerződésmódosítással 40 
éves bérleti szerződést kötöttek a Sá-Ra Termál Kft-vel. A fürdő fejlődése ezután 
felgyorsult. 2009-ig a Sá-Ra Termál Kft. 440 millió Ft étékben végzett fejlesztést a 
fürdőn. Ennek fő állomásai a következők voltak: 
- 2000. áprilisára, a nyitásra, a kútgépészet, a medencék, és a télikert földszintje teljes 
felújításra került. A korábbi szezonális üzemeltetést, a folytonos, egész éves nyitva tartás 

váltotta fel. A közlekedő útvonalak új díszburkolattal lettek ellátva, a fürdő területe folyamatos parkosítással szépült.  
- 2002-ben a télikert bővítése: új gyógyászati kezelők, ruhatár, öltöző és vizesblokk, és egy beltéri termálmedence létesült. 
- 2003-ban került átadásra az új főbejárat, valamint a régi büfésort kiváltó üzlet- és apartmanház. 
- 2004-ben a kemping vizesblokk felújítása, illetve a hegykői termálkút vizének gyógyvízzé minősítése. Ezúton is 

köszönjük minden közreműködőnek a segítségét, akik a fürdőkúrában és a vizsgálatokon részt vettek. 
- 2005-ben a sportmedence helyén csempézett tan- és úszómedence került kialakításra vízforgató berendezéssel.  
- 2007-ben került átadásra a wellness medence és a hozzá tartozó pihenőtér, valamint a vízforgatós pancsoló medence. 
- 2008-ban a kemping konténeres vizesblokkal bővült, valamint rönkjátszótér készült a pancsoló medence mellé. 
A fürdőn a Sá-Ra Termál Kft. jelenleg 31 főt alkalmaz főállásban, egész évben (ebből 19 fő a három tulajdonos település 

lakóiból kerül ki). Az építkezéseknél, földmunkákban, lakatosmunkákban, vízszerelésben, asztalosmunkákban helyi és 
környékbeli vállalkozókkal dolgozunk együtt. A fürdő területén működő vendéglátóhelyek, szolgáltató egységek további 
30-35 főnek jelentenek munkahelyet. 

A jövőre vonatkozó terveink között szerepel, hogy alternatív energiákkal (napenergia, az elfolyó termálvíz hasznosítása) 
próbáljuk csökkenteni az energiafelhasználásunkat. A gyógyászti épületet, valamint a ruhatárat és a fürdő vizesblokkját 
szeretnénk bővíteni, a fürdő területén szaunázási lehetőséget biztosítani. Tervezzük a termál medencék csempés 
burkolását, feszített víztükrű kialakítását. A fürdő területén lévő panzió bővítését. A fürdő melegvíz-bázisát jelenleg 
egyetlen termálkút biztosítja. A további biztonságos működtetéshez és az újabb medencék kialakításához szükség lenne 
egy új termálkút fúrására. Ehhez az önkormányzat pénzügyi és a helyi lakosok ösztönző támogatásra is szükség van. 
Hegykő életében nagyon fontos szerepet tölt be az idegenforgalom. A sok jó étterem, a szálláshelyek, az üzletek, az 

önkormányzati rendezvények, a látnivalókban gazdag környék mellett a termálfürdő is nagy vonzerőt képez. Az 
idelátogató, Hegykőn megszálló vendég sok ember-
nek biztosít munkát és jövedelmet. A Sá-Ra Termál 
Kft-nél eltöltött vendégéjszakák száma a 2008-as 
évben 65.688 éjszaka volt, ami a Hegykőn eltöltött 
összes vendégéjszakának közel kétharmada. Az ál-
talunk beszedett idegenforgalmi adó 2008-ban 
13.693.500 Ft volt, ami az önkormányzat vagyonát 
gyarapította. Míg a kemping leginkább tavasszal és 
ősszel telített, a fürdőn a nyári hónapok képezik a 
csúcsot. Ilyennek számít az, amikor közel 150 lakó-
kocsiban majd 300 ember hajtja álomra fejét nálunk, 
vagy amikor a fürdőn egy napon közel 1500 ember 
fordul meg. Azt, hogy mit hoz a 2009-es év, nehéz 
megjósolni. Próbálunk mérsékelt áremeléssel, tiszta, 
nyugodt, családias környezettel, jó minőségű szolgál-
tatásokkal a vendégek kedvében járni, őket Hegykőre visszacsábítani. Az év minden évszakában szeretettel várunk 
minden hegykői lakost, aki a nyári melegben egy kis felfrissülésre vágyik, aki sajgó derekát a hegykői gyógyvízben, vagy 
a gyógyászatunkon szeretné kúrálni. Vannak, akik több száz kilométert utaznak érte. Gyógyítson meg minket is, akik 
otthon vagyunk! 

Radovits Anikó 
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A hagyományokhoz híven, újra Hegykőre figyelünk. Tavaszi számunkban otthonunk életét meghatározó 
mezőgazdasági munkákról, valamint az oly rég még hétköznapi megélhetési lehetőségről, a piacozásról kérdeztük id. 
Som Feri bácsit, aki nagy örömünkre megosztotta velünk egy mostanra már letűnt kor hagyományait és érdekességeit. 
 

Rengeteg törődést, és elszántságot igényelt, de aki belevágott, márpedig a falu kb.70%-a így döntött, annak mindenképpen csak 
hasznára vált- kezdte történetét Jani bácsi azon a kora tavaszi délutánon mikor meglátogattam őt. Bizony, én is folyton mentem 
édesanyámmal; hol Kapuvárra, hol Pestre vezetett az utunk. Micsoda munka volt. Elhivatottság nélkül nem igen mehetett, és 
rengeteg szenvedéssel járt. A legtöbb dolog az asszonyoké volt. Nekik a mindennapi otthoni teendők mellett még a piaci 
előkészületekkel is bajlódni kellett. Az összegyűjtött terményeket kullóba rakva maguk tolták hazáig, vagy egy-két fuvaros 
ember segített nekik ebben, ilyen volt a megboldogult Göschl Pali bácsi is. Sokan Hegykőről a közeli Bécsújhelyre szállították 
termékeiket. A tavaszi munkák megkezdése előtt ősszel mélyszántást végeztek a földeken, majd a trágyázási és a permetezési 
előkészületek után tavasszal kezdődhetett a munka oroszlán része. A magot kézzel vetették, gép akkoriban még nemigen 
dolgozott ilyen munkákon. A talajt simára egyengették, elgereblyézték, és ha a mag kisarjadt, a vissza egyelés következett. 
A hegykői „zőccség” regionális hírnévvel bírt. Hegykőn ma kb. 15-20 ember foglalkozik gazdálkodással, és néhányan 

főállásban is a mezőgazdasággal. A piacozás még mindig jó pénz, de még kevésbé hálás feladat, mint régen. Sok mindenre 
kellett figyelni, nehogy kicsússzunk az időből. Idejében el kellett vetni a magokat, mert ha nem kelt ki időben, a melegebb 
időjárásnak köszönhetően elégett, kiszáradt és már korántsem hozott olyan bő termést, mint ahogy vártuk. A vetést általában már 
februárban, március elején meg kellett kezdeni. Ilyenkor többek között hagymát, zöldséget, sárgarépát és burgonyát plántáltak a 
földbe. Egy idő után a szerszámok is javításra szorultak, ilyenkor a bognárhoz vittük az elcsorbult ásót, kapát. A parasztember 
hijján volt a hegykői földeknek, amiből bőségesen piacra termelhetett, és a jószágokat is elláthatták. Megoldásként vidéken, mint 
például Sarródon, Mexikópusztán vettek földeket, ez azonban rendkívül gazdaságtalan volt, a távolság miatt. Az itteni 
területeken zöldséget termesztettek. Az a 15-20% tehetősebb ember, aki sok földdel rendelkezett, minden szempontból 
kedvezőbb helyzetben volt. Itt az utcában többek között a Zambóknak, a Szalayaknak és az Árkiknak is sok hegykői területe 
volt. A fiatalok számára akkoriban nem sok kikapcsolódási lehetőség létezett. Esténként mikor az egész napos fáradságos 
munkának vége lett, felpezsdült a társasági élet. Erre a legjobb lehetőség a kukoricafosztás volt. A nap fénypontjaként ilyenkor a 
fiatalok összejöttek, beszélgettek egymással és egy pohárka bor mellett megbeszélték az aktuális történéseket. Számos történetet 
hallottunk a régi időkből. Ilyen volt az Árkiktól Ausztriába került Kálmán bácsi vidám esete is, aki amikor kezdődött a tavasz, 
március 18-án levette a lábbelijét és Mindenszentekkor vette csak fel. Az időjárást a mexikópusztai marhapásztoroktól hallottuk. 
Ők az állatok megfigyeléséből, viselkedéséből következtettek a változásokra. Áprilisban már nem volt gazdaságos a vetés. 
Akkor inkább már ne is vessünk, mert különben megpuhul –tartották az emberek. „Áprilisi árpa, maradjon a zsákba.” 
Végül az utolsó kérdésemre, hogy milyen termés lesz az idén, Feri bácsi kevésbé optimistán felelt. Ami biztos, hogy idén már 

túl jó termésünk nem lesz, mert alig tudtunk valamit is időben elvetni. A belvíz is magas és sok elültetett magot már korán 
tönkretett. A tavaszi esőzés és a sok hó miatt a termés aránya csak kb. 60% a lesz az eddig megszokott átlagos mennyiségnek.  
Így folytak hát a munkálatok és folynak ma is, szorgosan, de mégis vidáman, mert a tavasz minden embernek a megújulást 

hozza, az új reményeket, mind a mezőgazdaságban, mind az emberi szívekben.  Solymos Kata
Beszoktatás az óvodában 

 

A Tündérrózsa Óvodában immár 6 éve vegyes csoportokat alakítottunk ki. Megszűnt a korcsoportonkénti elkülönítés, s ennek 
rengeteg előnyét élvezhetik a gyermekek. Az új kisgyermekek is könnyebben beszoknak. 

Régen a beszoktatás egy csoportnyi síró gyermekkel kezdődött. Alighanem kevés óvónő álmodik a munkájának erről a 
szakaszáról. Szerencsére ma már más a helyzet: a kicsik nem egyszerre érkeznek, így nyugodtabb a légkör, bensőségesebb 
kapcsolat alakulhat ki az óvónő és a gyermek között. Ahány gyermek, annyiféle módon alakul a beszoktatás, más és más módon 
élik meg az első napokat.  

Az érzelmileg érettebb gyermek számára a szülőktől való leválás vonzó, hiszen ebben a korban már egyre gyakrabban jelzi, 
hogy több szabadságot, több önállóságot igényel. Vonzó a gyermek számára a hasonló korú társ is. Attól függően, hogy 
korábban a szülő gyermekének ezt a törekvését mennyire segítette vagy gátolta válik a kapcsolatfelvétel sikeresé, vagy fullad 
kudarcba. Az óvodába lépés, a szülőktől való elválás ugyanakkor komoly lelki megrázkódtatást is jelenthet a gyermekeknek. Az 
érzelmileg kevésbé érett gyermekek csak a szülő fájdalmas hiányát élik meg, nem képesek örülni, hogy más gyermekekkel 
kapcsolatba lépve kipróbálhatják, felmérhetik saját lehetőségeiket, korlátaikat. A túlkontrollált, túlféltett gyermek elveszti az 
önálló tapasztalatszerzési lehetőséget, ezáltal erősödik benne a szülő iránti függőség érzése. 
Fontos, hogy a szülők már a beszoktatás előtt felvegyék az óvónőkkel a kapcsolatot. A beszokást nagyban segíti a 

családlátogatás, az előzetes ismerkedés, az óvoda látogatása.  Alakítsanak ki a családok rugalmas napirendet. A szülők sokat 
beszélgessenek gyermekeikkel, meséljenek, énekeljenek velük. Élvezzék az együtt eltölthető, később pótolhatatlan időt! Ha a 
szülő eldöntötte, hogy rendszeresen szeretné gyermekét óvodába járatni, ne hagyja otthon, bárhogy sír, tiltakozik is az óvoda 
ellen. Legyen inkább rövidebb ideig az óvodában a gyermek, fokozatosan, szinte napról-napra meghosszabbított időt töltsön ott, 
de a beszoktatás folyamatát ne szakítsa meg a szülő.  
Tapasztalataink szerint megközelítőleg két hét alatt lehet elérni, hogy a gyermek a teljes nyitva tartás ideje alatt az óvodában 
tartózkodjon.  Hipságh Zsuzsanna óvónő 
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„Szent Gergely doktornak... 

híres tanítónknak 
az ő napján, 

régi szokás szerint 
menjünk Isten szerint 

iskolába...” 
…hangzik a dalolás a 4. osztályból. 

Éppen aktuális ez a jeles napi szokás, hiszen most tartották a hegykői 
iskolában az elsősök beiratkozását, Szt. Gergely-nap elmúltával március 
25-én és 26-án. Miután kicsöngettek az énekóráról, Zambó Istvánné, 
igazgatónő az irodába invitál egy kis beszélgetésre. 
 

Hány tanulót írattak be a jövő tanévre, Hegykőre? – hangzott az első kérdésem a témánál maradva. 
17 nagycsoportos lesz nálunk elsős a 2009/2010-es tanévben. Nemcsak az iskolatársulás (Hegykő, Fertőhomok, Hidegség) 
körzetéből várjuk szeretettel a gyermekeket, hanem Balfról, Sarródról is. 
 

Hogyan csalogatják Hegykőre az óvodásokat, milyen iskolaváró programokat szerveznek? 
Az óvodákkal a tavalyi év óta megélénkült a kapcsolatunk. A legtöbb rendezvényünkre külön meghívót küldünk a helyi és 
a fertőhomoki óvoda pedagógusai részére. A leendő elsős tanítónő rendszeresen tart foglalkozásokat a nagycsoportosoknak. 
Nyílt napunk ősszel és tavasszal is volt a szülők számára. A farsangi időszakban mindkét bálunkba meghívtuk őket is. 
Tartottunk egy „háztűznéző” kerekasztal-beszélgetést a leendő elsős édesanyáknak, édesapáknak, mely során bemutattuk a 
pedagógiai programunkat, és egyben iskolánk épületét, termeit is, többek között az újonnan felszerelt orvosi szobánkat. 
Házi növendékhangversenyünket Minikoncert címen hirdettük meg, melyet kimondottan az ovisoknak szerveztünk. A 
következő hónapban a Maskara diákszínpadunkkal látogatunk el a Tündérrózsa Óvodába, majd a Nyuszi-kupára és a 
majálisra várjuk ide a piciket. 
 

Tavasszal zajlanak a versenyek, fesztiválok. Milyen eredményekkel dicsekedhetnek? 
Büszke vagyok a tanítványainkra. Rangsorban ki kell emelnem Kóczán Dániel 8. osztályos tanulónkat, aki megnyerte a 
megyei KRESZ-versenyt, így továbbjutott az országos megmérettetésre (felkészítő tanára: Baumgartner Anna). Megyei, 
területi viszonylatban dicséretet érdemelnek: 

az öttevényi meseértő verseny helyezettjei: 
(Kántor Kíra első, Kertész Richárd második, Kalmár Tibor harmadik, felkészítő tanáruk: Molnár Péterné) 

Györkös Dominik, 8. osztályos (megyei matematika-verseny, felkészítő tanár: Rigó István) 
Kóczán Dóra, 8. osztályos (helyesírási verseny, felkészítő tanár: Rigó István) 

Kalmár Tibor, 4. osztályos (KRESZ-verseny, felkészítő tanár: Baumgartner Anna) 
a hittanverseny résztvevői (felkészítő tanáruk: Kóczánné Ratatics Terézia) 

a győri nyelvészverseny résztvevői (felkészítő tanárok: Ratatics Tiborné, Varga Zoltánné) 
a Bolla Géza kórus (ARANY oklevél „Diplomával” – minősítés az Éneklő Ifjúságon) 

rajzpályázatok résztvevői: 
(Horváth Barna, Szigeti Réka, Katona Kata, Árki Rebeka, Farkas Krisztina, felkészítő tanár: Hortobágyi Szerafin) 

amatőr kézilabda-bajnokság  megyei döntőjén a harmadik korcsoport első helyezettjei, a negyedik korcsoport harmadik 
helyezettjei, felkészítő tanár: Németh Norbert) 

 

Kollégáimnak ezúton is köszönöm a felkészítést, és várjuk az újabb eredményeket!  
Az országház képviselőinek pedig innen üzenem Klebelsberg Kunó – mostanában sokat idézett – mondatatit: „Nincs 

olyan ország, mely az oktatás miatt ment volna csődbe.” 
A másik tanulság pedig: „Az a nemzet, mely nem képes tehetséges fiainak kifejlődését biztosítani, és őket a nekik 

megfelelő helyre állítani, az a középszerűség kezén elsorvad.” 
Minden évben márciusban adják közre interneten a tavalyi országos mérések eredményeit. Hol helyezkedik el a hegykői 

iskola a ranglistán?  
A 2008-as eredményünk még a 2007-esnél is jobb. Országos átlag felett teljesítettünk mindegyik évben, viszont a 2008-as 

matematika és szövegértés felmérés, főleg a 6. osztályban (idei 7.) kiemelkedő. Örülök, hogy ilyen eredményes az emelt 
szintű matematika oktatása. 
 

A tanulói létszám az iskola megmaradásának szempontjából fontos adat. Most hány tanulójuk van? 
151 gyermek jár hozzánk, és szeptember óta is többen vagyunk. Hála Hegykő község jó hírének, sok az ide költöző család. 
Énekelhetem tovább a Gergely-járást?  „Adjatok gyerecskét (sic!) 

Omne dignum leverendum laude, 
Hadd tanuljon könyvecskét, 

Tótusz kápusz demizérum fórum 
Domine...” 

MINDEN PEDAGÓGUS ÁLMA 

Bak Balázs 
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Világörökségi Nap: 2009. május 16. 
 

A Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület és a Civilek a Fertő tájért Egyesület ebben az évben 
harmadik alkalommal rendezi meg a Világörökségi napot. A rendezvény célja, hogy az itt élő emberek még- 
jobban ismerjék meg saját lakóhelyüket, legyenek tudatában annak, hogy milyen természeti és épített értékek 
birtokában vannak, s ezt az értéket védjék és óvják. Ugyanakkor cél az is, hogy másoknak is megmutassuk a 
Fertő kultúrtáj Világörökség egyedülálló örökségét, nevezetességeit. Ezen a napon - május 16-án - mind a tíz 
világörökségi településen lesznek rendezvények, látnivalók. Sarródtól Fertőrákosig minden falu és Fertőd város 
valamilyen különlegességgel várja az érdeklődőket, akiket a helyszíneken a helyi idegenvezetők várnak és 
tájékoztatnak. Érdemes lesz ezen a szombaton kerékpárra vagy autóba ülni és végigjárni a helyszíneket, mert 
sok élménnyel gazdagodhatunk! A részletes program az egyes helyszínekkel plakátokon lesz majd olvasható ill. 
a rádión, az interneten és az újságokon keresztül is szerezhetünk információkat. /www.fertotaj.hu, 
www.fertopart.hu/ 
 

Hegykői séták 
 

Szent Antal szobor (1926) 
 

Talapzata magas, vízszintesen többszörösen tagolt. Felül előreugró párkányzat, tölgyfaleveles díszítéssel. Rajta 
Szt. Antal szobra. Bal karján a gyermek Jézus és egy csukott könyv, jobbjában liliom. A talapzaton a következő 
olvasható: "Csodákat kik látni vágytok, Óh jöjjetek Szt. Antalhoz! Fekélyt, nyomort halaszt, vétket elűz, 
gyógyulást hoz. Szt. Antalnak imájára tenger enged, bilincs törik, elveszett vagyont és tagot ifjú és agg 
visszanyeri." Árki József és felesége állíttatta az I. világháborúban eltűnt fiúk emlékére. A szülők 
kétségbeesésükben fogadalmat tettek, ha megkerül gyermekük, szobrot állítanak. 5 év hadifogság után haza is 
tért. Ma a Szt. Antal szobor a templom mellett látható. 
  

Garab-kép (1914) 
 

A Hegykő és Fertőszéplak közötti út jobb oldalán, az ún. Szamár út kiágazásánál található. 
Honyák Ferenc és neje állíttatta, mert magtalanok voltak. Garab-képnek pedig azért nevezik, mert Honyákék 
mellékneve volt. 
A Garab ragadványnév, néhány azonos nevű család használja megkülönböztetésként. Búzaszentelőkor 

régebben innen áldotta meg a plébános a határt. 
 

Jelzőrendszeres és házi segítségnyújtás 
 

A Megmentő Szociális Segélynyújtó Kht. a hegykői önkormányzattal együttműködve már 2006 óta működteti 
a Help Box elnevezésű jelzőrendszert, amellyel egy gombnyomással segítséget kérhetnek otthonról mindazok, 
akik bajba jutottak, rosszul érzik magukat, mentőre vagy orvosra van szükségük. 
Sopron-Fertőd kistérségben már közel 900 készüléket helyeztek ki. Településünkön már több mint 40 személy 

vette igénybe ezt a szolgáltatást. A Help Box rendszer használata nagyon egyszerű, teljesen ingyenes és abszolút 
megbízható. A működtetés technikai feltétele, hogy legyen a lakásban telefonvonal. A készüléket térítésmente-
sen igénybe vehetik a 65 éven felüliek, a fogyatékkal élők, a tartósan betegek vagy akiknek a háziorvos 
javasolja.  
A Megmentő Kht. tevékenységi körébe tartozik a távfelügyeleti segítségnyújtás mellett a személyes gondos-

kodást biztosító szociális ellátás, nevezetesen a házi segítségnyújtás.  
Ez az ellátási forma azok számára ajánlott, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és 

róluk nem gondoskodnak. Ezen kívül azoknak az időseknek, akik a nap nagyobb részében egyedül tartózkodnak 
otthon és társaságra, lelki gondozásra, esetleg más segítségre lenne szükségük addig, amíg a fiatalabb generáció 
távol van. 
A szolgáltatás nagyon sokrétű, magában foglalja a gyógyszer felíratását, kiváltását, orvoshoz kísérést, bevá-

sárlást, meleg étel biztosítását, szükség esetén főzést, etetést, a lakás rendben tartását, vagy bármilyen egyéb 
szükségletet, amihez az ellátott segítséget kér.  
2009 évben a Megmentő Kht. méltányosságot gyakorol, így ebben az évben az ellátás ingyenesen vehető 

igénybe. A két szolgáltatás együtt és külön-külön is igényelhető. 
Bővebb információ a helyi önkormányzattól vagy a Megmentő Kht.-tól a 0620/487 03 72-es telefonszámon. 

http://www.fertotaj.hu
http://www.fertopart.hu/
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Labdarúgás 
 

A labdarúgó egyesület az újonnan 
megválasztott vezetővel kezdte meg 
az idei évet. A közgyűlés a 41-éve a 
hegykői futball mellet ténykedő ed-
digi elnökhelyettest, Sipőcz Istvánt 
választotta meg egyhangúlag. A meg-
bízatása 4 évre szól. Az elnök úr be-
számolója: -az idei fejlesztési tervek 
között szerepel az öltözőépület felúj-
ítása és egy edző pálya kialakítása. 
Az egyesület július 1-ig kapott hala-
dékot a 4.öltöző kialakítására, ill. a 
játékvezetőknek külön bejárattal ren-
delkező WC, ill. zuhanyzó kialakítá-
sára. A beruházások nem ódázhatók 
el, mert a következő bajnokság neve-
zési határidejéig (2009. júl. 8.) min-
dennek készen kell állni, különben a 
nevezésünket nem fogadják el. A csa-
patok felkészülése a tavaszi szezonra 
nem volt zavartalan, mert a zord idő-
járás ezt átírta. Legtöbbször csak fu-
tóedzéseket tudtunk tartani. A labdás 
elemek elmaradtak a pálya használ-
hatatlansága miatt. Ezért is lenne i-
gény egy edzésre alkalmas terület ki-
alakítására. Januárban megrendezésre 
került a Hanzséros Alajos utánpótlás 
emléktorna az 1999-2000. évben 
született korosztálynak. A hegykői 
gyerekek a 2. helyet szerezték meg. 
Ezúton is szeretném megköszönni a 
hegykői öregfiúk csapatának az a-
nyagi támogatását. A bajnokság első 
tavaszi fordulója elmaradt a sok eső 
miatt. A felnőtt gárda új igazolásai: 
Pintér László (visszatért Pető-
házáról) Varga Péter (Fertőszentmik-
lósról) ill. a súlyos sérüléséből felé-
pülő Locsmándi Zsolt is játékra je-
lentkezett. A serdülőcsapatba visz-
szatért az SC-Sopronból: Bendes 
Martin, Hipságh Máté, Zsirai Máté és 
van egy új igazolás: Pinezits Bálint. 
Mind a kettő társaságnál az idei cél 
az 1-6. hely megszerzése. A gazda-
sági válság ellenére az egyesület mű-
ködése biztosított az idei évre. Sze-
retném megköszönni az FSC HEGY-
KŐ nevében az önkormányzat és az 
egyéni támogatók anyagi segítségét. 

Hajrá Hegykő! 
 

Tisztelettel.: Sipőcz István, elnök 

Horgászegyesületi hírek 
 
Idén februárban tisztújító közgyűlést tartott egyesületünk. Nagy 
megtiszteltetés számomra, hogy a tagság a 29 éves egyesület elnökévé 
választott. A vezetőség tagjai: Horváth Ferencné gazdasági vezető, 
Horváth Miklós titkár, Konrád György és Vlasits Ferenc. Az előző 
elnökségnek köszönhetően munkánkat jó pénzügyi helyzetben 
kezdhettük el. Alapszabályunk értelmében tagjaink Hegykő, Fer-
tőhomok és Hidegség község lakói, illetve ezen településeken dolgozó 
személyek lehetnek. Taglétszámunk 94 fő, ebből 5 fő ifjúsági tag.  
Egyesületünk a Hegykői kavicsbányatavon és a Hidegségi tőzegbánya-
tavon gazdálkodik. 2008-ban 3600 kg pontyot, 200 kg dévérkeszeget, 
100 kg egynyaras és 2000 db előnevelt süllőt telepítettünk. Tavainkban 
főleg ponty, amur, süllő, harcsa, csuka, kárász, küsz és különböző 
keszegfélék foghatók. A növekvő idegenforgalmat érzékeljük területi 
jegyek értékesítésén keresztül. Tavaly 30 db éves és 320 db napijegyet 
adtunk el. Egy üdülőhely annál vonzóbb a turisták számára, minél több 
szolgáltatást tudnak igénybe venni. Egyesületünk a horgászati lehetőség 
biztosításával járul hozzá a programok bővítéséhez. Örömmel látjuk, 
hogy a horgászokon kívül egyre többen látogatnak a hegykői tóhoz 
gyalogosan és kerékpárral. Igazi kikapcsolódást jelent a természetben 
sétálni. Szeretnénk, hogy a szülőkkel kiránduló gyermekekből horgász 
váljon. Ennek érdekében foglalkozásokat és gyermekversenyeket 
szervezünk. Több embert megmozgató rendezvényeink a horgász-
versenyek. Április 18-án apetloni horgászok csapatával mérjük össze 
tudásunkat. Vendégeink között osztrák válogatott horgászok is 
szerepelni fognak. Háziversenyünk június 14-én, a nyílt nevezéses 
Hegykő-kupa később kijelölt időpontban kerül megrendezésre. 
A tó megközelítését kívánjuk könnyebbé tenni az út javításával. Ezt 
részben társadalmi munka keretein belül, illetve vállalkozó bevonásával 
valósítjuk meg.  
Egyesületünk célja, hogy minél több hegykői és itt üdülő töltse 
szabadidejét a horgásztónál. Reméljük, hogy ezt az utánunk felnövő 
nemzedékek is megtehetik… Szigethi Péter 

 

 
 

Bécsi kuglóf receptje: 
 

Hozzávalók: 
6 tojás, 22dkg kristálycukor, 24dkg liszt, 1 
tasak vanília puding, 1 sütőpor, 1dl olaj, 1 

pohár natúr joghurt 
 

A hat tojásnak a fehérjét kemény habbá verjük egy kevés 
kristálycukorral. A sárgáját szintén külön edényben (ha géppel csináljuk, 
nagy fokozaton) habos, laza állagúra dolgozzuk, a fokozatot lassúra 
állítva hozzáadjuk a maradék cukrot, az olajat, vanília pudingport, 
sütőport, lisztet, és a joghurtot. Az egészet a tojásfehérjehabbal 
összekeverjük (használjunk fakanalat, mert így nem törjük össze a 
masszát) és a kivajazott formába tesszük. A 180 fokra előmelegített 
sütőbe helyezzük és 30-35percig sütjük.  

 

Jó étvágyat és Boldog Húsvétot kívánok mindenkinek! 
egy hegykői háziasszony 



 

8.oldal          2009. év I. szám Hegykői  Hírek 
 

A megjelenésünket támogatták: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

K Ö Z É R D E K Ű   K Ö Z L E M É N Y E K 
 

- Óvodai beiratás 2009. április 14. – 17. 
- 2009. április 20-26-ig lomtalanítás. (kérjük a lakosságot, hogy a kijelölt helyeken szelektíven 

helyezzék el a hulladékokat) 
- 2009. április 25 – május 3. Gasztronómiai- és bornapok. Ételek a híres, Hegykőn termesztett „fertei” 

zöldségből a Fertő tó halaiból, a ridegen tartott ősi magyar szürkemarhából. Az éttermenként 
összeállított ételsor ára 2.200 Ft 

- 2009. április 30. 1900 órakor Májusfaállítás. A község legnagyobb májusfáját állítjuk fel a Fő téren. 
Az izgalmakra jóféle kékfrankossal öblítünk és megkóstoljuk a hegykői háziasszonyok sós stángliait. 

- 2009. május 1-3. Borok utcája, mindhárom nap 15 órától. A Soproni Történelmi Borvidék 
pincészetei legszebb boraikat hozzák el Hegykőre a termálfürdő parkolójában nyíló borok utcájába. 
Lesz pálinka kóstolás, zenés programok és ínycsiklandó ételek is. Majd közösen megválasztjuk a 
rendezvény legnépszerűbb borát. 

- 2009. május 21. „Hegykő Község Bora” – Orbán-napi borválasztás 
- 2009. május 24. Gyereknap  
- 2009. május 31. Hősök vasárnapja – megemlékezés és litánia délután a temetőben 
- 2009. június 4. Trianoni megemlékezés  
- 2009. június 6. A Tündérrózsa Óvóda 50. éves jubileumi ünnepsége 
- 2009. július 10-19. Tízforrás Fesztivál 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

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

A H1-kör keresztény patrióta mozgalom tagjai és Völgyi János önkormányzati képviselő 
Nyilvántartási szám: 163/0656-1/2007 Megjelenik 500 példányban 

Nyomdai munka: Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. Sopron, Fraknói u 22. 
E-mail: hegykoihirek@gmail.com  Tel.: 0620/556-8263 Felelős szerkesztő: Horváth Sándor 

Az újság letölthető: http://hegykoihirek.blog.hu   Médiapartnerünk: 

  

  Boszorkánykonyha 
 

9437 Hegykő, 
Fürdő u. 7. 

 
Tel.: 30/2562 734 (Ricsi) 

30/9022 734 (Fanni) 
E-mail: hexenkuche@t-email.hu 

    

    Horváth Péter 
ÉPÍTŐIPARI ÉS 

SZOLGÁLTATÓ VÁLLALKOZÁS 
 

Kőburkolatok tervezése és kivitelezése 
9400 Sopron, Alsózsák u. 4/a 

 

' +36/20 4391 017 

Várok mindenkit szeretettel 
éttermünkben! 

 
 
 

Esterhazystrasse 16. 
Eisenstadt 

Dévényi Zoltán 
Hidegségről 

 

 
 

 
 

 
 
 

Hey-ho 1 literes üdítő: 
115Ft 

Soproni 0,5l dobozos sör: 
159 Ft 

Sárkány 0,5l dobozos sör: 
129 Ft 

mailto:hegykoihirek@gmail.com
http://hegykoihirek.blog.hu

