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Az örök tavasz reménysége
Hamvazószerda előtt az újságíró pár embertől megkérdezte, hogy tartja-e a
böjtöt. A válaszolók között csak egy vallotta, hogy katolikus és a böjti időben
kevesebb húst eszik a család. A többieket egyáltalán hidegen hagyja a kérdés,
vagy csupán egészségi okokból (méregtelenítés) tartanak valamiféle
„önmegtagadást”.
A múlt század első felében Kosztolányi Dezsőnek Harsányi Lajoshoz, a
győri papköltőhöz írt leveléből olvassuk: „Ti nem is sejtitek, milyen széppé és
változatossá tettétek az életet, mely magában fárasztó és unalmas. Ti
ünnepeitekkel részekre bontottátok az évet, mosolyogva nézitek a jégszikrás
farsangot. De pár hét múlva ismét üstökön ragadjátok az embert, és azt
mondjátok neki: - Elég volt! - Kék lepellel borítjátok a templom képeit, hamut
hintetek a kijózanult fejekre és azt mondjátok: Memento homo!
És megjön a nagyhét. Elnémítjátok a harangokat… és döbbenve áll a világ a
nagy ravatalnál. Nagyszombaton felzúgatjátok a Rómából visszatért harangokat… és megindul az örömmámorban ujjongó körmenet – Alleluja!
Föltámadt Krisztus e napon! …Ha valami szörnyű hatalom kipusztítaná a
világból a virágokat, a színeket és hamuszürkévé tenné a földet… nem okozna
akkora kárt, mintha az Egyházat törölné el.”
Pár éve, viszonylag fiatalon elhunyt kiváló magyar író, még a nyolcvanas
évek elején, nosztalgiával gondolt szülőfalujára: „A nagyböjtöt az én
gyermekkoromban még szigorúan vették, különösen falun, s a feltámadásig
tartó, hittel és istenfélelemmel alátámasztott önmegtartóztató élet módot adott a szervezetnek, hogy salakjától megtisztuljon, a
gyomor és a szív megpihenjen, a vér felfrissüljön. – A lelki higiéniáról a húsvét előtt esedékes lelkigyakorlat és gyónás
gondoskodott…. Nem tiltotta a vallás, de nem illett hétköznap italozni…
A XX. század végének falusi emberéről az író már így vélekedik: „Levetették magukról a vallás és a kis közösségek
erkölcsi szokásait, mint egy rossz kabátot. Most ingben, kicsit védtelenül mennek előre az életben, s néha bizony fagyok
jönnek, időnként a hó is leesik. De nincs kabát! A régit kidobták, újat pedig még nem varrt a szabó…” (Bertha Bulcsu: Élet és
Irodalom 1981. ápr. 18.) Kosztolányi a Krisztust követők életének csak a külső szépségét veszi észre és csodálja, a másik már
meglátja az Evangélium embert formáló erejét, és bátran megfogalmazza zavarodott korunk bajainak gyökereit is.
A keresztény ember számára a nagyböjt emlékezés Jézus értünk vállalt szenvedésére és halálára. Amikor felvesszük
vállunkra a magunk módján a keresztet, a böjtöt és önmegtagadásokat, ez nem öncélúan szenvedésközpontú életet jelent,
hanem tudatos vállalását annak az útnak, melynek a feltámadás és az örök élet a vége. Minden időben ez volt a hátterében
annak az életmódnak, melyet a keresztények vállaltak. Ezt így fogalmazza meg a szentmise egyik nagyböjti prefációja: „Mert
kegyesen megadod hívő népednek, hogy évről évre a megtisztult lélek örömével várják Húsvét szent titkának ünnepét: most
többet imádkozzanak, buzgóbban gyakorolják az irgalmasság tetteit, s az újjászületés szentségei által az istengyermekség
teljességére jussanak.” Szentatyánk idei nagyböjti üzenetében írja: „A húsvét felé vezető út minden évben nagyszerű alkalmat
ad, hogy elmélyítsük keresztény hitünk értelmét és értékét. Arra ösztönöz minket, hogy újra felfedezzük Isten irgalmasságát, s
ezáltal magunk is az irgalmasság tetteivel forduljunk testvéreink felé.”
Az idő szalad, éveink fogynak, és előbb utóbb búcsúznunk kell a földi élettől, aminek számunkra csak akkor van értelme,
ha odatart, ahová Jézus ment előttünk. Ez a mi vigasztalásunk, ahogy Húsvétkor énekeljük: „… Fiad halála óta a mi halálunk
sem reménytelen elmúlás, és feltámadása által mindnyájan új életre támadunk.”
Szívemben őrizve a felejthetetlen hegykői húsvétokat, kívánok kedves Mindnyájuknak igazi vigasztalást hozó szent
Ünnepet.
Németh Gyula atya
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Bemutatkozik a hegykői Szent
Mihály Templom Énekkara
(Beszélgetés Bak Lillával, a
kórus vezetőjével)
Hogy is kezdődött?
17 évvel ezelőtt történt, hogy új
pap került Hegykőre, a kedves,
öreg Márta néni -szépemlékű kántor nénink- pedig a szerzetesrendek újraalakulásakor visszatért
premontrei rendtársaihoz. Ebben
az új helyzetben, 1992 tavaszán
vetődött fel, hogy a fiatalabbakkal
is ismertessük meg és őrizzük a
templomi éneklés hegykői hagyományait: a passióéneklést és a
nagyhéthez kapcsolódó énekeket.
A cél érdekében „toborzásba”
kezdtünk.
Az énekkarba jelentkezők között voltak olyanok is, akik még a
nagyhírű Bolla Géza tanár úr
kórusában is énekeltek és lelkes
lokálpatrióta „jó énekes” fiatalok
is csatlakoztak hozzánk. Az így
verbuválódott kórusnak aztán egyre bővítettük a repertoárját, majd
sok „világi” művel is megismerkedtünk. Sajnos időközben néhány idősebb dalostársunkat elkísértük utolsó útjára a hegykői temetőbe. A helyükre szerencsére
fiatalok léptek, akikkel tovább
erősödött a közösség, amely azóta
is folyamatosan épül egy „szilárd
mag” köré.
Hegykőn kívül hol jártatok már?
Sokfelé eljutottunk szerepléseink és kirándulásaink során. Bár
azt valljuk, hogy fő célunk a
hegykői egyházi szolgálat, de sok
más templomban is énekeltünk
már /Győr, Sopron, Kapuvár,
Bodajk, Egyházasfalu, Nagylózs,
Fertőszéplak, stb./ Többször részt
vettünk a Győrben megrendezett
egyházzenei kórustalálkozón.
A milleniumi évben számos felkérésünk volt a környéken. Buchholzban (Hegykő testvérfalujában) is jártunk. Kirándultunk már
Mariazellbe, Bécsbe, Esztergomba, Körmendre, Bodajkra, stb.
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hogy csak néhányat említsek.
Több kórussal is baráti kapcsolatot ápolunk. Világi repertoárunkat pedig a hegykői rendezvényeken kívül több színpadon is
bemutattuk, 2007-ben Fertődön
részt vettünk egy nemzetközi kórusfesztiválon.
Miből áll egy próba?
Általában heti rendszerességgel,
szerda esténként 7-órától kb. 9óráig tartjuk próbáinkat saját
énekkari termünkben. Beéneklés
után kezdődik a kórusművek tanulása, „finomítása”. Általában mindig sor kerül egy kis beszélgetésre
is a jó hangulatú próbák alkalmával.
A közeli jövőben mire készültök,
hol léptek fel?
Egy „próbaidőszakban” több
eseményre is készülünk. Most legfontosabb feladatunk felkészülni a
virágvasárnapi és nagypénteki
passióra, valamint a nagyheti és
húsvéti liturgia szolgálatára. Április 5-én 10 órakor a frauenkircheni
bazilikában fogunk egy Mária
Szíve tiszteletére tartott elsőszombati szentmisén közreműködni.
A közelmúltban gitáros mise
énekeit gyakoroltuk, egy vidám
kánonnal pedig már a májusfa
állítás „ceremóniájára” készülünk,
majd az anyák napi ünnepségre és
az elsőáldozásra, bérmálkozásra
fogunk gyakorolni. Tavasszal hagyományosan balfi dalostársainknál lépünk fel és egy énekkaros
kirándulást is tervezünk a közeljövőben.
Kik alkotják a kórust?
Kis csapatunk 20 lelkes énekkarosból áll: 6 szoprán, 7 alt, 3
tenor és 3 basszus. A tizenévestől
a 60 évesig, mindenféle korosztály és foglalkozás képviselője
megtalálható nálunk. Mindnyájan
Hegykőn élünk és az éneklés
szeretetén kívül tenni is szeretnénk településünkért, úgy érzem,
ez a mozgatórugója közösségünknek. Szeretettel várjuk azokat, akik
szívesen csatlakoznának hozzánk!
Bak Balázs
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Pro Cultura közalapívány
A kuratórium tagjai tisztelettel kérik Önt, hogy adójának
1%-át ajánlja fel az alapítvány
javára!
Kiemelten támogatott program minden évben a hegykői
művészeti fesztivál eseménysorozata.
Évek óta hozzájárul az alapítvány a Bolla Géza gyermekkórus külföldi szerepléseinek
útiköltségéhez (2006. Törökország, 2007. Erdély, 2008.
Olaszország)
Az elkövetkezendő években is
várjuk pályázataikat!
A PRO CULTURA Hegykő
Közalapítvány adószáma:
18530296-1-08
Köszönettel: a kuratórium tagjai
Utazás 2008 kiállítás
2008. február 28-március 2.
A tavalyi évhez hasonlóan a
hegykői önkormányzat és a
helyi idegenforgalmi vállalkozások (kereskedelmi szálláshelyek és a termálfürdő üzemeltetője) idén is közös standdal,
megújult külsővel jelentek meg
a neves kiállításon, Budapesten.
Az érdeklődés a tavalyi közel
kétszerese volt, ami örömmel és
reménnyel tölthet el minden
Hegykőit, hogy a jövőben még
több vendég látogat el községünkbe és élményekben gazdagon viszi hírét e vidéknek.

kép a hegykői standról

Hegykői Hírek
Március 15. az óvodában
Az Európai Unióhoz történő
csatlakozással fontossá vált az
európai értékek közvetítése, ugyanakkor még nagyobb szükség van a
hazaszeretet, a szűkebb és tágabb
környezet, a helyi hagyományok és
a szülőföldhöz fűződő szoros érzelmi kapcsolat kialakítására.
Gyermekeink a jövő zálogai, a
magyarság továbbvivői. A jövő
nemzedékével foglalkozó felnőtteknek, nevelőknek meg kell ismertetniük és szerettetniük a rájuk
bízottakkal a magyarságra jellemző
ünnepnapokat. Az óvoda feladatának tartom, hogy a maga eszközeivel részt vállaljon ebben.
Az ünnep mondanivalóját, szépségét csupán egyetlen napon nem
lehet átadni, ezért minden ünnepet
egy hosszabb előkészületi szakaszszal vezetünk be. A gyermekek
kíváncsiságát napról napra fokozzuk, egyre örömtelibbé téve a
várakozást.
Az ünnep hangulatát az óvoda
helyiségeinek, ablakainak díszítésével alapozzuk meg, melyben
megjelenítjük az adott ünnepre
jellemző színeket, szimbólumokat.
Arra törekszünk, hogy az épületbe
belépők szemét gyönyörködtesse, a
lelkét pedig átjárja a közelgő ünnep
üzenete.
Igyekszünk minél több területen,
komplexen közvetíteni az adott
ünneppel kapcsolatos hatásokat.
Fontosnak tartjuk, hogy az ismeretek átadása az adott életkornak
megfelelően, játékba integrálva
történjék. Olyan képeskönyveket
nézegetünk,
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melyekben huszárokat, katonákat,
várakat, csatajeleneteket láthatnak.
Különböző kellékek, párta, csákó,
zászló, kokárda készítése közben
bővülnek a gyermekek ismeretei,
szókincsük. Az udvari játékok
során is örömmel játszanak népi,
ügyességi játékokat. (pld. Adj
király katonát!) a lányok, fejükön a
díszes pártával szívesen perdülnek
táncra. Az ünnep legjellegzetesebb
szereplője a huszár, akinek jelleme
vonzó a gyermekek számára. Magyar népmeséinkből is úgy válogatunk ebben az időszakban, hogy érvényesüljön a szabadságvágy, a
rossztól való elfordulás, a becsületesség, a jóízű magyar humor ereje.
(pld. Az ember a legerősebb) a
mesék kapcsán számukra is értelmezhetővé válik a magyar szólások, közmondások tartalma. (A jó
elnyeri méltó jutalmát. Kicsi a
bors, de erős. Sok lúd disznót
győz.) Olyan verseket, mondókákat
ismételgetünk, amelyekre menetelni, vonulni, ritmikusan mozogni
lehet. Minden március 15-i megemlékezésünk egyik elengedhetetlen mozzanata a közös menetelés.
(Menetel az ezred… Aki nem lép
egyszerre…) Ünnepélyünket úgy
szervezzük, hogy az óvónők szereplése is színesítse azt. Huszárnótákat, verbunkosokat szoktunk
énekelni, bábjátékkal, esetleg fellépő néptáncosokkal, hangszeres
bemutatóval törekszünk esztétikai
élmény nyújtására.
Megtanultuk, hogy nem kell
nagy dolgokban gondolkodni: az
egyszerű is lehet nagyszerű!
Vargháné Horváth Bernadett
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ÓVODAI BEIRATÁST
TART
2007. április 7-től április 18ig.
A beiratkozásra a szülő hozza
magával:
1. A gyermek anyakönyvi
kivonatát
2. A gyermek lakcím kártyáját
3. A gyermek oltási lapját
4. A gyermek TAJ számát
Azok jelentkezését várom,
akiknek gyermeke 2009.
augusztus 31-ig betölti a
harmadik évét.
A beiratkozás hetében „nyitott
kapuk” napokat szervezünk.
Betekinthetnek az óvoda
életébe, megismerkedhetnek az
óvoda napirendjével, nevelési
programjával.

Halottaink
2007.
aug.8. Kovács Lajosné
szept.17. Horváth László
okt.7. Horváth Sándorné
okt.23. Árki Ferenc
nov.17. Hidvégi Lajos
dec.30. Horváth Pálné
2008.
febr. 20. Tamási András
Születések
2007.
szept.26. Ruttmayer Sebestyén
nov.17. Árki Dániel
nov. 27. Vigóczki Hanna
2008.
jan. 18. Kóczán Bíborka
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A Rekultiv Kft. az idei évtől az
eddigi 120 literes (négyzet alapú)
ill. 110 literes (kör alapú) kukák
mellett bevezeti a 60 és 80 literes
gyűjtőedények használatát is. Az
1-2 fős háztartások 60 literes, a 3
fős háztartások 80 literes kukát
igényelhetnek. A jó állapotú szemeteseket ingyen cserélik be kisebb méretűre. Igényeiket az önkormányzatnál jelenthetik be.
A hulladékkezelési közszolgáltatás díjai
60 literes gyűjtőedény
150 Ft / ürítés + áfa
80 literes gyűjtőedény
200 Ft / ürítés + áfa
110 literes gyűjtőedény
275 Ft / ürítés + áfa
120 literes gyűjtőedény
300 Ft / ürítés + áfa
Tavaszi Programajánló
Május 16-25. I. Gasztonómiaiés bornapok, kulináris programsorozat.
Május 16. Csokoládé bemutatóval kombinált borkóstoló
Május 22-én szent Orbán napjához igazodva hagyományos borválasztás, a Soproni borvidék bortermelői részére borverseny, ahol
szakmai zsűri javaslata alapján az
önkormányzat, éttermek, panziók
valamint civil szervezetek választják ki Hegykő 2008-as fehér- és
vörösborát.
Május 23-25. A Termálfürdő
parkolójában borfesztivál (10
soproni borász részvételével) Ez
idő alatt a hegykői éttermek
egyedi és speciális kínálattal és
akciókkal várják vendégeiket.

a tavalyi borválasztás

Az Úsztató rövid története
(Szemerits Gyula
elbeszéléséből)
Az 1900-as évek elején kezdődött a Hansági-csatornarendszer
kiépítése. Ekkor csapolták le a
„vizenyős” földterületeket, ami
által a Fertő tó visszahúzódott
és nőtt a megmunkálható területek aránya. Ezután gondoltak
arra a hegykőiek, hogy építenek
a falu határába - a templomtól
200 méterre - egy mesterséges
tavat, amiből télvíz idején a jégvermek ellátásához szükséges
jeget nyerhetik. Az innen kiásott föld egy részét az akkoriban
épült házak tömésfalainak elkészítéséhez használták fel. A
1920-as években gróf Széchenyi modernizálta kertészetét
/az akkori „hosszúkertek” helyén, mai Patak utca –Kisérek
utca területén/ a talajvizet csővezetékeken keresztül elvezette
a jelenlegi patak medrébe. Ez
patak a Jókai utcai kertek alól
ered, mintegy 10-12 forrás táplálja és az óvoda udvara alatt
csörgedezik a „Halas”-tóig
(a „Halas” tó nem tó, hanem
külső kerteket értünk rajta),
ahonnan mesterségesen kialakított árokkal vezették bele az
Úsztatóba. Így biztosítva volt a
tó állandó vízutánpótlása. Ehhez a mesterségesen kialakított
tóhoz jártak a kocsisok itatni és
fürdetni az állataikat, a halászok
itt tárolhatták „többlet” halfogásukat, a libapásztorok mellette legeltették és a tóban úsztatták állataikat, a gyerekek
nyáron itt fürdőztek.
Hegykőért Egyesület
kirándulásai
1.Április 19-20. Dunakanyar
2. Emléktúra az I. világháború
90 éves befejezése kapcsán,
hegykői hősi halottaink nyomán
Olaszország
Érdeklődni Kelemenné
Marikánál tel.:0630/286-1889

Hegykői Hírek

Mariazell-i Zarándoklat.
Hegykőről immár harmadszor indulunk zarándoklatra Mariazell-be.
Élményekben gazdag időtöltésed
lehet, ha velünk tartasz 2008 május
7-8-9-10-én egy hosszú, fárasztó,
de vidám, testet-lelket felüdítő úton. Szembesülhetsz a természet
éledésével, szépségével, együtt lélegezhetsz az erdei fák leveleinek
gyenge fuvallataival. Átértékelheted hétköznapi életedet, megújulhatsz lélekben, közelebb kerülhetsz
embertársaidhoz. Nehézségből bizony akad bőven, de az „Útból
származik az Erő „tehát el kell
indulnod, mindent megkapsz az
úton, csak bízd magad Istenre! Egy
kis bemelegítés azért nem árt! Az
esti tv nézés helyett egy tempós
séta jót tesz az egészségnek is!
Nem gyalogtúrára indulunk, hanem
Zarándokútra! Ha nem bízol magadban, kipróbálhatod erődet egy
bemelegítő 30 km-es szakaszon,
amiről majd hirdetés útján értesülhetsz.
A zarándoknak három dolgot
kell kerülnie:
- Nem viselhet csuklyát, vagy
fátylat, amely mások elől elfedi
arcát
- Nem vihet magával olyan
kulacsot, amelybe csak saját
ivóvize fér…
- Nem vihet a vállán olyan botot,
amelynek nincs kampója.
Minden zarándok magával kell
hogy vigyen az útra:
- Egy edényben parazsat, amelynél
társai melegedhetnek
- Egy lámpást, mely szívét világítja
meg, hogy társai olvashassanak
benne
- Egy erszény aranyat, amelyet nem
szór el az út mentén, hanem eloszt
társai között
- Egy lepecsételt urnát, melyben
igyekezetét hozza, hogy lába elé
vesse majd annak, aki a küszöb
előtt vár rá…
Indulj bátran, az erő veled lesz!
Kelemenné Marika

Hegykői Hírek
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Az ókorban jó néhány nép március elsejétől számította az év kezdetét,
amikor a természet felébredt a téli álmából. Maskarát öltöttek,
ugrabugráltak, a varázslás szabályai szerint sok mindent fordítva,
fonákul cselekedtek: látszólag bolondoztak. Az egyház, később már
tiltotta ezt a „pogány” szokást, de mivel megszüntetni nem tudta,
elnevezte április elsejét, a bolondok napjának. Áprilisban a kellemes
meleg napok mellett gyakoriak az éjszakai fagyok. A népnyelv így
jellemzi a hónap szeszélyes időjárását: „Áprilisban két tél, két nyár…”

A húsvét
Általában erre a hónapra esik a húsvét is, hiszen ez úgynevezett mozgó ünnep:
a tavaszi napéjegyenlőséget (március 21.) követő holdtölte utáni vasárnap tartják.
A Hold változásaival együtt az ünnep időpontja is változik, nem mindig
ugyanarra a napra esik. A húsvéti ünnepkör népünk hitvilágában és szokásaiban
igen jelentős. A hiedelmek egyrészt ősi eredetűek: Krisztus keresztre feszítéséről
és feltámadásáról emlékezik meg.
A húsvéti ünnepek előtt negyven napig tart a nagyböjt, amely a vallásos
emberekben Jézus Krisztus böjtölését idézi. A böjtölésnek népünk életében
gyakorlatibb oka is volt. Az ősszel felhalmozott és tárolt élelmiszer tavaszra
megfogyatkozott és takarékosan kellett étkezni, hogy a tartalék eltartson az új
termésig. A nagyböjtben napjában csak egyszer ettek, leginkább hüvelyeseket.
Zsírt vagy húst ilyenkor egyáltalán nem fogyasztottak, legfeljebb halat. A
húsvétot megelőzi a nagyhét, amely virágvasárnappal kezdődik. Ez a nap
Krisztus jeruzsálemi bevonulását idézi. Emlékére a hívők virágdíszbe öltöztetik a
templomokat, barkát szentelnek, amelynek gyógyító erőt tulajdonítanak, s ezt
megőrzik egész évre.
Hazánkban ősi népi szokás ezen a napon a kiszehajtás. Az ünnep tréfás
játékokkal vett búcsút a böjttől, a téltől, a haláltól és a betegségektől. Női ruhába
öltöztettek egy szalmabábut, amelyet tűzbe vetettek. Úgy gondolták, ezzel
elégetik mindazt a sok kellemetlenséget, amit a tél jelent, s ezután jöhet az élet
újjászületése, a tavasz. A nagyhéten van nagycsütörtök is. A Biblia szerint e
napon volt az utolsó vacsora, amikor Krisztus a jeruzsálemi Getsemáné kertben
búcsút vett tanítványaitól. Erre az eseményre utal az a régi szokás, hogy
nagycsütörtök este a harangok elhallgatnak és csak a feltámadás napján szólalnak
meg újra. Azt mondják: „A harangok Rómába mentek”. A harangok elhallgatása
után a csendet kisfiúk törték meg: kereplőkkel járták az utcákat, és éktelen
zenebonát csaptak.
Nagypéntek Krisztus kereszthalálának a napja. Ilyenkor nagyon szigorú böjtöt
tartottak, volt aki egy falat ételt sem fogyasztott az esthajnalcsillag feljöveteléig.
E napon adják elő, különösen faluhelyen a passiójátékot, Jézus szenvedésének és
keresztre feszítésének verses történetét. Leghíresebb az erdélyi csíksomlyói
passió.
Nagyszombat reggel a sötét, díszeitől megfosztott templomokat zöld ággal és
virágokkal díszítették. Azután megszólaltak a harangok, hiszen visszatértek
Rómából. A hagyományos húsvéti sonkát már a körmenet után megkezdik. Ezzel
lezárult a nagyböjt. Húsvét vasárnapján a sonka mellett főtt, festett tojást, reszelt
tormát és kalácsot fogyasztottak. A húsvét két legnépszerűbb szokása hazánkban
a tojásfestés és a locsolkodás. A tojás a termékenység jelképe. Ajándékozásával
termékenységet kívánnak a megajándékozottnak. A húsvéti tojásfestés az
asszonyok, lányok dolga.
Magyarország egyes tájaink a húsvét hétfőjét vízbevető hétfőnek is nevezik. Az
elnevezés árulkodik a locsolás módjáról. Régen a legények odavonszolták a
kúthoz a lányokat, és elöntötték őket egy vödör vízzel, vagy a patakhoz vitték, és
abban mosdatták meg őket. A lányok minden egyes locsolás után tiszta ruhát
váltottak. Az a lány büszkélkedhetett a legnagyobb népszerűséggel a faluban,
akinek a legtöbbször kellett átöltöznie. Az emberek hittek a víz tisztító, gyógyító
és a termékenységet elősegítő hatásában.
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Völgyi János: "Názáreti Jézus"
Kereslek
a virág illatában
a patakvíz csillogásában
kereslek
fénylő csillagokban
ezüst teliholdban
kereslek
gyermekeim tiszta szemében
anyám fáradt mozdulatában
kereslek
minden kereszt rajzolatában
kereslek
az ártatlanok milliói között...
s íme mindig megtalállak
a húsvéti feltámadásban !
Ady Endre: Szép Húsvét
Odukat és kriptákat pattant
S bús árkokig leér a szava:
Ilyen a Husvét szent tavasza
S ilyen marad.
Miért tudjon Ő az embervérről,
Mikor künn, a Tavaszban
Minden csoda csodát csinál
S minden drága fizetség
megtérül?
Óh, Tavasz, óh, Husvét,
Emberek ősi biztatója,
Csak azt szórd szét köztünk:
Állandó a tavaszi óra
S ilyen marad.
Krisztus támad és eszmél,
Odukat és kriptákat pattant.
Van-e gyönyörűbb ennél?
Reviczky Gyula: Húsvét
Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen!
Aki tudja, mint töré fel
Sírját a dicső;
Aki látja, hogy a földön
Minden újra nő:
Gondoljon feltámadásra,
Mely örök leszen
Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen
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Labdarúgás:
Ferenczy Péter beszámolója
Mivel nem tőzsgyökeres hegykői
vagyok, szeretnék néhány szóval bemutatkozni az olvasóknak. Feleségemmel, Ildikóval 7 éve élünk boldogan
Hegykőn. A helybeliek nagyon barátságosan fogadtak minket. Életünk során, a sors folytán sokfelé megfordultunk, de ilyen jó szellemű közösséggel
-amibe kerültünk- még soha nem találkoztunk. Egy évvel ez-előtt az a nagy
megtiszteltetés ért, hogy a hegykői
sportbarátok beválasztottak a futballklub vezetőségébe.
Az őszi szezont a csapat sajnos nem
úgy teljesítette, mint ahogy elvártuk
volna, de ez a hullámvölgy miden
sportban előfordulhat. Az újonnan igazolt játékosok az eddig lejátszott edzőmérkőzéseken bizonyították, hogy új
lendületet adnak az együttesnek és elindulhatunk a tabellán felfelé. Név szerint: Varga Donát (SVSE), Gyűrű
László (Fertőd), Tófalvi Péter (Fertőszéplak), Ignácz János (Fertőszéplak).
A szakmai munka mellett a vezetőség arra is odafigyel, hogy a korosztályos csapatok megfelelő körülmények
között tudjanak készülni. Az idei fejlesztéseink egyike, a pálya világításának korszerűsítése. Itt szeretnénk külön
köszönetet mondani többek között:
Keresztes Józsefnek (Öcsi), aki a védőcsöveket, kábeleket és egyéb hozzátartozó elemeket több ezer euró értékben
az egyesületnek ajándékozta, Ősze Gézának a földmunkálatokért, Som Jánosnak a világítótestek finanszírozásáért.
Terveinkben még szerepel edzőpálya
kialakítása a bitumenes pálya mellett és
szeretnénk új, biztonságos mobilkapukat is beszerezni. Február 23-24.én
Tatán voltunk „ összetartáson” a felnőtt
csapattal ahol Kecskéd ellen ( Komárom-megyében az első osztály listavezetője) 4:2- es győzelmet arattunk. A
túra önköltséges volt, a sportkör csak a
pálya bérleti díjának ránk eső részét
(15.000 Ft) állta. Az előttünk álló
fontos feladatok egyike az ifjúsági és a
felnőtt csapatok közötti egység
kialakítása, hogy együtt ismét sikeresek
lehessünk.
HAJRÁ HEGYKŐ!!!

Pink Panther
Rock And Roll Club
Október óta indult egy újabb lehetőség kis közösségünk fiatal iskolásai
számára, egy dinamikus sportág
megismerésére.
Németh Árpád a csoport vezetője
17 éve űzi ezt az akrobatikus rock
and roll táncot, versenyszinten 12
éve van a táncparketten. E hosszú idő alatt a ranglétra aljáról sok munka
és kitartás árán jutott a legmagasabb
szintre. A jelenlegi célja az április
26–i Székesfehérváron rendezett „A”
kategóriás Európa bajnokságon való
minél eredményesebb részvétel. Legjobb eredményei: háromszoros magyar bajnok, kétszeres köztársaság
kupa győztes és kétszeres Európa
kupa győztes. Hat éve oktatja táncra
a gyerekeket és jelenleg közel 70 tanítványa van. Az ősszel indult csoport kezdő fiataljai megtanulták az
első kötelezően elsajátítandó programot, melyet először a farsangi bálon mutattak be nagy-nagy közönségsikerrel. Ezután a növendékek
lendülete nem tört meg, a sok kitartó
munka meghozta gyümölcsét. A
februári zalalövői versenyen a kislány kategóriában 16 pár közül az
Árki Júlia, Mészáros Dalma páros az
előkelő második, a Kocsis Virág,
Nagy Franciska duo pedig az ötödik
helyet szerezték meg a felkészítő
edző és a szülők nagy örömére. A
március 1-i mosonmagyaróvári meghívásos versenyen az Árki-Mészáros
duo 44 párosból a szenzációs harmadik, a Kocsis-Nagy páros a negyedik
helyezést érte el. Az itt eltöltött közel
hat hónap és a gyerekek felkészültsége mutatja a helyi nevelés minőségét és az emelkedett óvodai- iskolai oktatás színvonalát. A helyi gyerekek rendkívüli fogékonysága ehhez
a sporthoz kiváló, melyen nagyon
rövid idő alatt el tudják sajátítani ezt
a dinamikus mozgást. A tánccsoportba évközben is bárki jelentkezhet
korhatár, előkészítés nélkül.”Nagyon
örültem a helyi média érdeklődésének. Elérhetőségem minden péntek
délután a sportcsarnokban, vagy a 06
70/7731-698-as telefonszámon.”

Hegykői Hírek
Emléktorna

A tavaly ősszel elhunyt Rádonyi Antalra emlékeztek február 16-án a sportcsarnokban
egy labdarúgó tornával. Az
eseményt a Fertőmenti Sport
Klub vezetősége szervezte
meg. Rádonyi Antal (Tóni bácsi) a helyi futball történetében
fontos szerepet töltött be, közel
45 évig szolgálta a csapatot,
mint szertáros, ügyintéző, és
elnökségi tag. Részese volt a
hegykői focicsapat főbb sikereinek, ilyen volt, amikor az
együttes először felkerült a
megyei első osztályba. Az olykor kemény, de igazságos
mondataiért, tetteiért sokan
szigorú embernek tartották, ezzel együtt nagyon nagy tisztelet vette körül. A tenni akarás, a sport iránti alázat szinte
egész életét végig kísérte.
Az emléktornával egy hagyományt szeretnének teremteni, s megbecsülni a nagy
sportembereket,
akik
az
egyesületért sokat tettek. A
rendezvényen nagyszerű mérkőzéseket, és kemény, férfias
küzdelmeket láthatott a szépszámú közönség.
A résztvevő csapatok:
Győri Dózsa, Kapuvári Nebulók, SC Sopron, Répcementi
SC, Győr-ménfőcsanak, FSC
Hegykő. Az eredmény másodlagos volt, hiszen egy ilyen
összejövetel a futballról, barátságról, és az emlékekről szól.
Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki segített a szervezésben. Legközelebb Hanzséros Alajos bácsi emlékével
szeretnénk tisztelettel adózni a
futball oltárán.

Hegykői Hírek
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Tisztelt Hegykőiek!

Felkerestük otthonában Kertész
Gyulánét (Bözsi nénit). Aki a
napközikonyhában dolgozott 18
éven át. Egy forró kávé elfogyasztása közben mesélt nekünk
a húsvéti jellegzetes ételekről. –
Nagyhéten elkezdtük a sütésfőzést, pénteken a „fonyott” kalácsot, aprótésztákat, mézes süteményeket készíteni. A „fonyott”
kalácsot azért sütöttük, mert azt
egy bugyorba tettük a füstölt
sonkával, piros tojással, sóval,
tormával együtt. Ezt összekötöttük és elküldtük a gyerekekkel a
templomba, hogy a plébános úr
megáldja az ételeket nagyszombat este. Húsvét vasárnap ez volt
a reggeli. A gyerekek a fáradtságukért piros tojást kaptak ajándékba. Így készül a
„Fonyott” kalács:
1kg liszt, 16dkg cukor, csipetnyi
só, 4 tojás sárgája, 16dkg vaj,
5dkg élesztő, 0.5l tej.
Az elkészítése:
A lisztbe beletesszük a tojást,
cukrot, vajat, sót és a langyos
tejben megfuttatott élesztőt és dagasztjuk. A tésztát kelni hagyjuk
kb. 30percig, ha megkelt, négy
rúdra kisodorjuk és mint a kislányok copfját, összefonjuk. Tepsibe tesszük, a tetejét megkenjük
tojás sárgájával, megszórjuk cukorral, és előmelegített sütőben
sütjük.

Sikeres sütést és jó étvágyat kívánok!

A tavasz közeledtével kivirul a természet, megkezdjük a kerti munkákat és sokszor gondolkodóba
esünk, hogy mit kezdjünk a keletkezett zöld hulladékkal, szeméttel.
Nagyon jó megoldásnak kínálkozik, hogy a kert egy árnyékos részén komposztáló helyet létesítünk, így nem csak a hulladék
elhelyezésének a gondját oldjuk
meg, hanem a következő évre jó
minőségű trágyát is kapunk. Ezt a
megoldást tudnám javasolni mindazoknak, akiknek gondot okoz a
szerves hulladék elhelyezése. Sajnos többen vannak olyanok, akiknek szemetét, hulladékát, a falu
széli területeken, árokpartokon látjuk viszont. Érthetelen számomra,
hogy akinek fontos saját házának,
udvarának rendje, tisztasága, miért
tesz ilyet? Miért nem fontos neki a
tágabb lakókörnyezet, a falu határának rendben tartása? Kérek mindenkit, hogy bátran szóljon, akár a
szomszédnak, vagy bármelyik falubelinek, hogy ne tegyen ilyet. Az
Önkormányzatnak évente több
százezer forintjába kerül ezeknek
az illegális lerakóknak a megszüntetése. A hozzánk látogató turisták
a község és a környék tisztaságáról
vonják le azt a következtetést,
hogy milyenek vagyunk. Ha szemetes a környezetünk, nem biztos,
hogy visszatérnek hozzánk. Mindenkinek kellemesebb egy szép és
rendezett faluban élni.
Kedves Hegykőiek!
Falunk mindig a környék vezető
települése volt. Az itt élő emberek
szorgalmukkal, a község iránt érzett felelősségükkel és vendégszeretetükkel ezt megalapozták, nekünk meg kell őriznünk. Kérek
mindenkit, hogy külterületünkre is
fordítsunk olyan figyelmet, mint
saját portánkra, utcánkra ahol
élünk, amely szép és gondozott,
amely méltó a faluhoz, méltó az itt
élő emberekhez.
Szigethi István
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Hegykői amatőr képzőművész
társulás
Évek óta hobbi szinten „művészkedik” együtt Balázs Tímea, férje Zsolt és barátjuk Árki
Jenő. Tímeánál a porcelánfestés szakmaként már adott volt,
hisz nyolc évig a Herendi porcelángyárban dolgozott, a két
fiú pedig fantáziáját megmozgatva a különböző anyagokat
ötvözve próbálja meg kreativitását kiélni, mindenki a saját
tanult szakmáját hozzáadva az
alkotásokhoz. Szerencséjükre
2007 nyarán a Tornácos panzió
lehetőséget biztosított számukra, hogy bemutatkozzanak a
nagyközönség előtt. A sikereken felbuzdulva az idei évben is
terveznek egy újabb kiállítást.
Munkáikat nem csak a kiállításokon ismerheti a falu közönsége, alkotásaikat felfedezhették már több alkalommal a fergeteges hangulatú sportcsarnokban rendezett bálokon, mint
tombola felajánlás.
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A megjelenéshez hozzájárultak:

Solymos Alajos
Szobafestő-mázoló-tapétázó

Hegykő, Petőfi S. u. 16.
Kisebb rendezvények, ballagások
lebonyolítását vállaljuk!
Elérhetőség: 9437. Hegykő,
Alsószer u. 1. Tel.: 99/540-250.

(30) 421 8890
(99) 376 - 891

VERONIKA LÁBÁPOLÓ
SZALON
Szabó Veronika
Hegykő
Bartók B. u. 3.
Bejelentkezés telefonon:
30/2044-845

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

9437 Hegykő
Mező u. 29.
Tel.: (99) 376-803
(30) 222 0552

Mentők
Tűzoltóság
Rendőrség
Önkormányzat

104
105
107
540-005

Orvosi ügyelet Soporn 302-010
Dr. Tompa Pál orvos
20/9424-522
Varga József
30/3046-482
Hegykői tűzoltóparancsnok

Március 14. Közösségi ház 15.30 óra:
Március 15-i nemzeti ünnepünkre emlékezve a falu minden lakóját várjuk az iskola Maskara
diákszínpadának ünnepi műsorára és azt követően a Hősi kertbe koszorúzásra a Fertődi J. Haydn
zeneiskola fúvósainak közreműködésében.
Április első hetében
lomtalanítás, a pontos helyszínekről az önkormányzat értesíti majd a lakókat
Április 30.
Májusfa állítás a Fő téren
Május 4.
Elsőáldozás
Május 18. 10.30
Bérmálás
Május 25.
Hősök napja, emlékezés a temetőben a világháborúk hegykői áldozataira
Június 7.
I. Fokozatú gyermek, ifjúsági, felnőtt és létesítményi önkéntes tűzoltóverseny a Sportpályán, a verseny
ideje alatt véradás a helyi Vöröskereszt szervezésében
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