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Álomból valóság

Hegyeshalomnak már régóta igénye volt egy olyan
helyre, amely egész évben otthont ad a helyi szervezett
közösségeknek, civil szervezeteknek és az alkalmi
szerveződéseknek, eseményeknek egyaránt. A régóta
dédelgetett álom, most végre valóra válik! Több éves
előkészület után, május 15-én megtörtént a munkaterület
átadása a kivitelezők részére!
2014 decemberétől datálódik a közösségi ház tényleges
megépítésnek gondolata, melynek minden lépése alapos
megfontolást igényelt a falu vezetőségének részéről,
hiszen a beruházás komoly anyagi ráfordítással jár.
Ahhoz, hogy egy ilyen kaliberű projektet Hegyeshalom
meg tudjon valósítani, pályázatok hiányában 100 millió
forint önrész mellett 700 millió forintos hitelt vett fel az
önkormányzat, a magyar kormány támogatói döntése
mellett, tizenöt évre. A képviselő testület azért döntött így,
mert ezen paraméterek mellett valósítható meg az, hogy a
községben a folyamatos fejlesztések is megmaradjanak.
A beruházás az 1924-ben épült polgári iskola épületének
kibővítésével és területének felújításával kerül
megvalósításra. A tervezés során a képviselő testület
gondosan ügyelt arra, hogy a polgári stílusú épületet és
annak jellegét megőrizzék. Ez egy olyan emblematikus
építménye Hegyeshalomnak, melyet mindenképp meg
akartak óvni az utókor számára, így tisztelegve azok előtt,
akik több évtizeddel korábban koptatták ezen iskola falait,

tábláit, padjait. Ugyanezen okból a tervezők igyekeztek az
új épületszárnyat úgy kialakítani, hogy összhangban
kapcsolódjon a múlt egy darabja, a jövő ígéretével.
Az intézmény színházterme korszerű hang-, és
fénytechnikai eszközökkel lesz felszerelve és körülbelül
200 fő befogadására lesz alkalmas. Így lehetőség nyílik
például nagyobb volumenű performanszok többszöri
előadására, vagy éppen esküvői rendezvények
lebonyolítására. A kisebb helyiségek pedig egyszerű
találkozópontként, közösségi színtérként, filmklub,
tanfolyamok, kiállítások helyszíneként kaphatnak majd
fontos szerepet. A cél, hogy minden korosztály találjon
magának lehetőséget a tartalmas időtöltésre. Az új
építmény a közösségnek épül, odafigyelve a helyi
igényekre és teret nyitva környékbeli településekről ide
látogatóknak, a jelentősebb programok kapcsán.
A befogadó képességgel arányosan az épület környékén
parkoló helyeket is alakítanak ki az Iskola utcában és a
Kossuth utcában, valamint a Posta melletti, jelenleg elzárt
területen.
A május 15-én megkezdett munkálatok körülbelül egy
évet vesznek majd igénybe. Ezen időszak alatt kérjük az
Önök türelmét az esetleges kellemetlenségekért.
Bízunk benne, hogy a Közösségi Ház egy új korszakot hoz
el a község életébe, megteremtve egy magasabb
színvonalú, korszerűbb közösségfejlesztés alapjait.
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Könnyebb lenne az iskolatáska?!
A világon végigsöprő koronavírus-járvány szinte első
megelőzési intézkedéseként a miniszterelnök elrendelte
az iskolák tanítási munkarendjének megváltoztatását,
miszerint március 16-tól a tanulók nem látogathatják az
iskolákat és a tanítás online formában fog folyni. A
bejelentéstől a megvalósulásig gyakorlatilag egy hétvége
telt el. Ennyi idejük volt az ország pedagógusainak az
átállásra.
Azóta eltelt két hónap és Nusserné Bedő Gyöngyi
igazgatónőt kérdeztük, hogy mennyire sikerült
alkalmazkodni a gyerekeknek és a tanároknak az új
élethelyzethez, milyen benyomások, tapasztalatok érték
őket ez idő alatt.
Az igazgatónő elmondta, hogy a váratlan helyzethez
képest a pedagógusok kiválóan átálltak a digitális
munkarendre, sőt néhány kolléga már korábban is
alkalmazta házi feladatok elkészítése kapcsán. Kitérve a
tanulókra, elmondta, hogy közülük annak ment
zökkenőmentesen az alkalmazkodás, aki szülői
segítséget is kapott hozzá, illetve a felsősök közül többen
önállóan
megbirkóztak
a
nehézségekkel.
Kihangsúlyozta, hogy nem a technikai feltételek hiánya
okozta a gondot a diákoknál, hanem a KRÉTA
alkalmazások kezelése. Mert hiába használhatnak
számtalan anyagot, ötletet, ajánlásokat, mind a tanárok,
mind a diákok, mindezek ellenére rendkívül időigényes
és rugalmatlan ez a munkaforma az általános iskolai
korosztállyal. Nem véletlen, hogy a távoktatás a
felnőttképzésben
nyert
inkább
teret.
Az igazgatónő beszélt a megtapasztalt rendszer
előnyeiről és hátrányairól is. Kifejtette, hogy a motivált
tanulókat önálló tanulásra készteti a feladatok
elolvasása-megértése-elkészítése-ellenőrzése
lépések
egymásutáni alkalmazása. Viszont a befektetett idő és
energia ellenére megkérdőjelezhető az új oktatási forma
eredményessége, mert azok a diákok, akik kevésbé
motiváltak a tanulásban, vagy nem kapnak kellő
támogatást a környezetüktől, könnyen fonalat
veszítenek. Megnyugtatásul elmondta, hogy ők majd a

tantermi
oktatás
visszatérésével
pótolhatják
lemaradásukat, ha esetleg felzárkóztatásra szorulnak.
Persze a tanulmányi/szorgalmi értékelésük nem lesz
kedvező.

Megtudtuk, hogy szülők visszajelzése sem a
legpozitívabb az új oktatási formával kapcsolatban,
hiszen ez alatt a két hónap alatt nekik is megváltoztatta a
megszokott napirendjüket, a gyermekkel való plusz
foglalkozás, odafigyelés. Ők is fáradtak, mert ha
segítenek a tanulásban (főleg több iskolás gyermek
esetén), akkor nagyon nehéz pedagógusnak és szülőnek
lenni. Ha nem segítenek (mert valami okból nincs rá
lehetőségük), akkor a tehetetlenség kellemetlen érzésétől
szenvednek. Ha olyan munkakörben dolgoznak, hogy
szinte folyamatosan kell helytállniuk, vagy éppen
elveszítették a munkahelyüket, egyáltalán nem könnyű
számukra a tanító szerep.
A gyerekek oldaláról nézve a dolgot pedig elmondható,
hogy hiányzik nekik a megszokott közösség, a már
kialakult rutin, ami az iskolai időszakkal együtt járt. Az
elején persze örültek, hogy nem kell iskolába járni, - az
online órák ellenére-, de mára már legtöbbjük inkább
visszakívánkozik az iskolapadba, ugyanis a barátokat, a
közös élményeket nagyon hiányolják már.
Ha visszatér a régi menetrend az oktatásban,
valószínűleg a napirend ismételt kialakítása, a megfelelő
higiéniai feltételek betartása okozhat kezdetben
nehézséget, de a pedagógusok továbbra is azon lesznek,
hogy megkönnyítsék ezt az időszakot, hogy minél
gördülékenyebben történjen a visszaállás a gyermekek
számára.(Készült: 2020.május 18.)

HegyeshalMi Lapunk

3.

Új rovatként terveink szerint minden hónapban lehetőséget biztosítunk a helyi civil szervezeteknek bemutatkozásra, ami
által az olvasók jobban megismerhetik működésüket, tevékenységeiket, programjaikat.
Ezúttal a Hegyeshalmi Kulturális Egyesület Szivárvány Családbarát Klubja mutatkozik be:
A Szivárvány Családbarát Klub jelenlegi
formájában Kalmár Andrea és Marsitsné
Szabó Henriett vezetésével működik.
2017-ben jó szívvel adta át a lehetőséget a
korábbi vezető dr. Smodics Katalin. Az
akkor már évek óta nem működő klubot
három lelkes család kezdte újra
feléleszteni. Célként tűztük ki, hogy a
gyermekeknek
több
lehetőséget
biztosítsunk tartalmas időtöltésre, közös
játékra, kikapcsolódásra, szem előtt tartva
a klub korábban kialakult irányvonalát.
A célok aztán a Klub küldetésévé váltak
és elkezdtük terveink megvalósítását:
Az első és legfontosabb feladatunknak a
Domb utcai játszótér rendbetételét tűztük
ki. Kisebb problémák elrendezése után,
2017
nyarán
nekiláthattunk
a
munkálatoknak. Elsőként a veszélyes
elemeket
távolítottuk
el,
majd
fokozatosan a többi teendő következett. A
felújítás sikerességéhez nagyon sokan
hozzájárultak. Az önkormányzattól és
önkéntes
adományozóktól
anyagi
támogatást
kaptunk,
a
HEKA
Hegyeshalmi Kavicsbánya Zrt. homokot,
kavicsot ajánlott fel. A Hegyeshalmi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület és egy
társadalmi felhívásnak köszönhetően
önkéntesek segítségével megvalósult a
játszótér kitakarítása. A következő éven
pedig a takarításon felül a játékok
felújítása, új játékok készítése és egy
tűzrakó hely kiépítése valósulhatott meg.
Azóta
minden
év
áprilisában
megszervezzük a játszótér takarítását,
ahol jó hangulatban kicsik és nagyok
szorgos munkája után, tiszta játszótér várja a gyerekeket a
nyári szünetre. A játszóteret sokan látogatják, szinte állandó
a gyerekzsivaj. Nemrég készült el a közvetlen közelben a
szülői munkaközösség összefogásának eredményeként a
Kresz Park, amely szintén nagy népszerűségnek örvend.
Az éves takarításon felül, természetesen szeretnénk új
dolgokat is megvalósítani a játszótéren, mint például egy
mezítlábas ösvény építése kicsiknek, az ívóvíz kialakítása és
egy pavilon építése a tűzrakó mellé, ahol akár családi
piknikeket is szerveznénk.
Egy másik nagyon kedvelt, rendszeres programunk a
családi táncház, amely évente 4-szer kerül megrendezésre a
’nagyiskola’ tornatermében. Ilyenkor a Kislaptáros
Népzenekar biztosítja a talp alá valót és jó hangulatot,
valamint Ocskai Julcsanna óvónő tanít táncot. A Nagymama
Klub tagjai finom harapnivalót, szörpöket készítenek és
minden alkalommal biztosítunk egy bütykölő sarkot a
teremben,
ahol
az
aktuális
ünnepre
készülve
kézműveskedünk a gyerekekkel. Nagyon jó visszajelzéseket

kapunk a táncházról és az is sokat elárul a
programról, hogy mindig megtöltjük a
termet.
Rendszeres
programjaink
között
megemlíteném Paár Petra mesedélutánjait
a Tornacsarnok könyvtárában és Bálintfi
Csilla gyermektornáját a ’nagyiskola’
tornatermében.
Emellett évente 2-3 alkalommal
bababörzét tartunk a Tornacsarnokban,
ahol az anyukáknak lehetőségük van
használt, szép állapotú gyerekruhák,
játékok,
mesekönyvek
vásárlására,
értékesítésére.
Klubunk ezen kívül szervezett egy
előadássorozatot, ahol Abay Gizella
életvezetési tanácsadó, jógaoktató 4
alkalommal tartott érdekes témákról (pl. a
szeretetteljes,
de
következetes
gyereknevelésről
vagy
az
apák
helyzetéről, szerepéről a családban)
beszélgetéssel egybekötött előadást. Egy
alkalommal pedig Németh-Leszkovich
Katalin volt a vendégünk, aki a mese
gyógyító erejéről tartott előadást.
Minden programunk ingyenes, de
például a táncház időtartama alatt
adománygyűjtő dobozt helyezünk ki és
van lehetőség arra, hogy adományozzon,
aki szeretne. A befolyt összeggel is
hozzájárulunk ahhoz, hogy a táncház
mindig színesebb legyen, vagy az
önkormányzattól kapott támogatásunkat
kiegészítsük
programjainkhoz,
ha
szükséges.
Idén sajnos több eseményünk elmaradt a
koronavírus miatt. Igyekeztünk ez idő
alatt sem tétlenkedni, s a befolyt adományainkat jó célokra
felhasználni: például maszkok varratásával járultunk hozzá a
Gyermekorvosi- és Védőnői Szolgálat munkavégzéséhez.
Nagyon örülünk annak, hogy állandó támogatóinknak,
segítőinknek mondhatjuk a Hegyeshalmi Nagyközségi
Önkormányzatot, Szőke László polgármestert, a
Hegyeshalmi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, a Hegyeshalmi
Nagymama Klubot, Nusszerné Bedő Gyöngyit, az iskola
igazgatónőjét, Smodics Katalin doktornőt, Mészáros Tibort,
Sík Zoltánt és az önkéntes segítőket.
A jelenlegi programjaink mellett is vannak még ötleteink és
nyitottak vagyunk új lehetőségekre, ötletekre, programokra
is, úgyhogy aki szeretne hozzánk csatlakozni, velünk együtt
tevékenykedni örömmel várjuk a Klubban!
Elérhetőségeink: Kalmár Andrea (+36 30 929 6132) és
Szabó Henriett (+36 70 329 2383)
Marsitsné Szabó Henriett és Kalmár Andrea
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Hegyeshalmot érintő legfontosabb korona infók májusban:
 Körzeti Háziorvosi és Gyermekorvosi Szolgálat
Május 11-től mindkét körzet felnőtt rendelése és a gyermek ellátás is visszaállt a járvány előtti rendelési idejéhez, de
előzetes telefonos időpont egyeztetés szükséges! Ezért előfordulhat, hogy a telefon gyakran foglalt, ilyen esetben kérjük,
próbálkozzanak később.

Telefon:

dr. Cseh Sándor
96/220-050
06 20/ 319 1151

dr. Sándor Andrea
96/220-091
06 30/983 8116

dr. Smodics Katalin
96/568-000
06 20/ 490 1588

 Fogászati ellátás
A fogászati rendelésre minden esetben telefonos bejelentkezés szükséges! Az ajtó mellé kihelyezett csengő egyszeri
megnyomásával tudják jelezni, ha megérkeztek az előre egyeztetett időpontra!
A váróteremben csak 2 beteg tartózkodhat, így lehetőség szerint kísérő nélkül érkezzenek! Kérjük, tartsák egymástól a
minimum 1,5 méter távolságot! Szájmaszk használata a váróteremben kötelező!
Időpont egyeztetés a 96/220-180 vagy +36 70 375 8288 telefonszámon lehetséges.
Rendelési idő: H-Sz-P: 9-12 óra és K-CS: 12-15 óra

Elkészült a KRESZ Park!
Május 14-én felkerültek a kresz táblák a Domb utcai játszótéren
levő KRESZ Parkba, így már csak minimális, az aszfalt csíkok
felfestése van hátra a projektből. A megvalósulásig hosszú út
vezetett: 2017-ben minden egy nagyszabású bállal kezdődött a
hegyeshalmi óvodai és iskolai szülői munkaközösség részéről. Az
ötlet hamar támogatókra talált, nagyon sokan a jó ügy mellé álltak!
Egy olyan park kialakítása, ami a gyermekek közlekedési ismereteit
fejleszti és ahol tartalmasan tudják eltölteni a szabadidejüket,
valóban jó ügyet szolgál. A kezdeményezők eleinte az óvoda
udvarában szerették volna kialakítani a parkot, de szóba jött még a
Domb utcai játszótér, a Stettni-tó és a Juliska liget is. Végül a Domb
utcai játszótér mellett döntöttek.
Örömmel mondhatjuk el, hogy a KRESZ park ismét egy nagy
közösségi összefogás eredménye! Nagyon sokan önzetlenül,
idejüket, energiájukat nem sajnálva segítettek, a szervezés, a
tervezés és a megvalósítás szakaszaiban! Sikerült közös erővel egy
olyan értéket teremteni, ami remélhetőleg sokáig szolgálja
gyermekeinket.
A mellékelt köszönetnyilvánító plakáton túl, a teljeség igénye
nélkül - mert tényleg rengetegen segítettek -, a szülői
munkaközösség szeretné kiemelni azokat a szülőket, akik részt
vettek a 2017-es bál megszervezésében: Némethné Thullner

A fotót készítette: Mayer László

Gabriella, Szécsényi Tímea, Matina Erika, Baranyai Judit,
Kissné Udvardi Krisztina, Éliás-Béri Anita, Völgyesi-Ale
Anita, Polonkainé Virizlai Renáta, Szücsné Hegedüs
Zsuzsanna, Mayerné Bodnár Veronika, Vargáné Gulyás
Gyöngyvér, Kaproncainé Limpár Elvira. Köszönet
azoknak, akik támogatói jegyet vásároltak, továbbá Szőke
László polgármester úrnak, Reicher Ferencnek, Kaizinger
Zoltánnak, Kónya Györgynek, Zierer Istvánnak, és
mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult a park
megvalósulásához, a kezdeti lépésektől egészen az utolsó
tábla kihelyezéséig! A szülői munkaközösség továbbra is
aktív és lelkes ahhoz, hogy a jövőben újabb terveket
tudjanak megvalósítani, gyermekeink javára.
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Dr. Szegedi Jánost kérdeztük készülő könyvével kapcsolatban, mely a hegyeshalmi
labdarúgás történetével foglalkozik.
Milyen indíttatásból állt neki összeállítani a könyvet? Hogy jött az ötlet?
Az élet minden területére igaz örökérvényű mondás szerint, aki nem ismeri a múltat annak
nincs jelene és nem lesz jövője sem. A hegyeshalmi futball jelene és még inkább jövője sem
lehet teljes a múlt ismerete nélkül.
A hegyeshalmi labdarúgás 1912 óta íródó történetének feldolgozása egyben időutazás is a
„tizenhatos mélyére”. A régen elsüllyedt csodálatos kincsekkel teli hegyeshalmi
„futballatlantisz” már-már elfeledett korok mára teljességgel feledésbe merült futballistáinak
története, a HVSE múltjának és fényes évtizedeinek a jelennek és még inkább a jövőnek szóló megörökítése.
Mióta dolgozik a könyvön?
Miután 2019 februárjában befejeztem az ügyvédi tevékenységemet és nyugdíjba vonultam, azóta szinte napi
rendszerességgel - ami 3-4 óra kutató és alkotó munkát jelent - dolgozom a hegyeshalmi labdarúgás közel 110 éves
történetének megírásán.
Hogyan folyik a kutató munka?
A kutató munka során elsődleges forrásanyagok azok a sajtótermékek (Mosonvármegye, Nyugati Hírlap,
Mosonmagyaróvári Barátság, Kisalföld, Népsport és Nemzeti Sport, stb.) melyek a hegyeshalmi labdarúgás 1912.
június 30-ai ’születése’ óta közölnek tudósításokat a hegyeshalmi futballcsapatok
mérkőzéseiről, összeállításairól és eredményeiről.
A kutató munka és az Egyesület történetének feldolgozása során további segítséget jelent elsősorban a régebbi
korok, az 1930-as, 1950-es évek játékosainak élettörténetét illetően a hegyeshalmi anyakönyvek bejegyzései, a
temetői nyilvántartások, s különösen a még köztünk lévő „nagy öregek”, volt játékosok,
edzők, vezetők személyes visszaemlékezései.
További segítséget fog jelenteni, amint újra látogathatók leszenek a levéltárak és könyvtárak (Mosonmagyaróvár
és Győr) hegyeshalmi labdarúgással kapcsolatos forrásanyagai.
Mikorra várható a megjelenés?
A várható megjelenést illetően mindenképpen szeretném, hogy egy ízléses kivitelű, fotókkal gazdagon illusztrált
egyesület történetet kapjanak az olvasók, a hegyeshalmi labdarúgás szerelmesei és a helyi lokálpatrióták, melyet
2021 karácsonyára kézbe vehetnének és elolvashatnának.

A Grund (részlet a könyvből)
„Közel volt egy grund, mindig ott voltunk” szól a klasszikus
Omega-dal a Régi csibészek. A mai korok gyermekei ha
meghallják ezt a szót: grund, akkor talán az szüleikhez vagy
a nagyszüleikhez fordulnak azzal a kérdéssel, vajon ez a szó
mit is jelent.
Az első, ami a hajdanvolt grundokról felötlik bennem az a
labda. A fűzős bőrfoci, nem műanyag, hanem valódi „igazi
bőr”, amit kézbe venni és az illatát belélegezni olyan
csodálatos érzés volt, mint majdan immáron
„férfiemberként” belélegezni egy asszony hajának bódító
illatát.
Mint ahogy a Pál utcában, úgy a hegyeshalmi grundok felől
sem fúj már a szél, mert nincsenek grundok, az állítólagos
fejlődés és haladás egyszóval a „money” áldozatai lettek.
Ifjúságunk grundjai helyén (Nagyrét, Kisrét, Juliska liget,
vasúti játszótér) ma már lakások és emeletes házak”
szomorkodnak” telis-tele lakókkal, akik közül talán egy sem
tudja, hogy ezek a darabka zöldek nem is olyan régen soksok hegyeshalmi kisdiák fiatalságát, a „futballakadémiát”,
a felnőtt labdarúgás előszobáját jelentette.”

Kedves hegyeshalmi sportbarátok!
Egyesületünk a hegyeshalmi labdarúgás 1912-től
napjainkig íródó történetének feldolgozását és könyv
formájában történő megjelenését tervezi 2021-ben.
Ehhez kérjük az Önök segítségét, hogy akinek a
hegyeshalmi
labdarúgással,
egyéb
sportágakkal
(kézilabda, női torna, hajdani spartakiádok, grundok,
iskolai tömegsport rendezvények) kapcsolatos fotók,
újságcikkek, egyéb tárgyi emlékek vannak a birtokában,
azokat ideiglenesen -digitalizálás, másolatok készítésebocsássa a rendelkezésünkre a készülő könyvhöz történő
felhasználás céljából az alábbi elérhetőségeken:
Személyesen: Török Zoltán egyesületi elnöknél, a
Hegyeshalmi Nagyközségi Önkormányzatnál
Telefon: 06-96/ 568-256 illetve 06 30/ 3451 612
Email: hsc1931@hegyeshalom.hu
Köszönettel: Hegyeshalmi Sport Club 1931

HegyeshalMi Lapunk
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Beszélgetés KLUS MARTINNAL, a Szlovákiai Külügyminisztérium államtitkárával.
Tisztelt Államtitkár Úr! Külföldön azok az intézkedések, amelyeket bevezettek Szlovákiában
a COVID-19 pandémiával szemben, nagyon pozitív visszhangot kaptak. Ön személyesen is
támogatta ezeket az intézkedéseket, főleg ami a külföldről visszatérő szlovák
állampolgárokat érintette. Hogyan fognak a közeljövőben változni ezek a rendelkezések?
Milyen feltételek mellett tudnánk visszatérni ahhoz, ami a szlovák-magyar határokon volt
korábban?
Az igazság az, hogy hetente változnak az intézkedések attól függően, milyen az aktuális
helyzet a pandémiával kapcsolatban. Aktuálisan, most 24-órás rendet állítottunk fel nyolc
állammal szemben (Csehország, Magyarország, Lengyelország, Ausztria, Horvátország, Szlovénia, Svájc és
Németország). Ez azt jelenti, hogy a külföldről visszatérő állampolgároknak nem kötelező sem karanténba
vonulni, sem a negatív koronavírus teszt, abban az esetben, ha nem voltak tovább távol, mint 24 óra. Még nyitott
kérdés a további lazítás a legközelebbi szomszédokkal kapcsolatban, mint Magyarország, Csehország, Ausztria,
Lengyelország. Ennek az új rendszernek az alapja kölcsönösség lenne, az alapján milyen az aktuális vírus
helyzet. Így a lakosoknak, ha visszatérnek 24 órán belül, nem kellene se állami, se otthoni karanténba menni és
nem lenne kötelező a negatív COVID-19 teszt sem.
A határmenti településeken, mint például Rajka, Bezenye és Hegyeshalom területén, Unió adta lehetőségeknek
köszönhetően ma kb. 3000 szlovák állampolgár él Magyarországon. Ott laknak, de Szlovákiában dolgoznak és
gyermekeik is szlovákiai iskolákba vagy óvodákba járnak. Ők az úgy nevezett „ingázók“. Milyen feltételek
alapján tudnak most átjárni a magyar-szlovák határokon keresztül?
Azok részére, akik a határ 30 km-es körzetében laknak -minkét oldalon- nincs szlovák oldalról korlátozás.
Természetesen, tudomásunk van róla, hogy vannak olyan állampolgárok, akik ezen a körön kívül élnek,
dolgoznak, esetleg családi házat, hétvégi házat, vagy telket vásároltak Magyarországon. Ismerjük
a problémájukat, kéréseiket. Ezért törekszünk arra, hogy lépésről lépésre könnyíteni tudjuk a helyzetüket.
Hiszem, hogy például a 24-órás rend, ha kölcsönös alapon tudna működni a szomszédos állomokkal, segítséget
nyújtana mindenki részére. Teljes, szabad átjárás, igazán csak az Unió beleegyezése alapján lesz, talán már
júniusban, ha az epidemiológiai helyzet ezt lehetővé teszi.
Hogyan fog változni az EU politikája a határmenti gazdaság és kulturális együttműködéssel kapcsolatban?
Sok intézkedés fogja most a kritikus helyzetben lévő gazdaságot megcélozni, de nem csak nálunk, hanem
a többi uniós államban is, figyelve arra, hogy a határmenti együttműködés továbbra is kiválóan fent maradjon
és újra fejleszthető legyen.
A tagállamokkal jelenleg is sok tárgyalás folyik ezekkel kapcsolatban. Igyekszünk kidolgozni az európai
költségvetést, most például készül az úgynevezett több évre vonatkozó pénzügyi keretterv. Európai szinten
sokat tárgyalnak azokról a lehetőségekről is, amik hozzájárulnak a korlátozások csökkentéséhez,
megszűntetéséhez a belföldi kereskedelmi hálózatokon belül, hogy megkönnyítsék a kereskedelmet
a tagállamok között.
A pandémia olyan nagy méretűvé vált, hogy talán nincs olyan terület, amit ne érintett volna ez a krízis,
a kultúrát is beleértve. Hiszek abban, hogy hamarosan a kultúra szintjén is sikerül majd visszatérni a „régi
rendszerhez“. Szerencsére már ezen a téren is találkozhatunk „újra indításokkal“. Kinyitják a színházakat,
mozikat, galériákat. Hiszek abban, hogy ha javul az epidémiai helyzet, csak jobb napok várnak ránk!
(A beszélgetés 2020. május 21-én készült.)
Zágoršekné Brassányi Márta
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