
 

        HegyeshalMi Lapunk 
I. Évfolyam 4. szám           2020. június 

Trianonra emlékezünk 

  Száz esztendeje, 1920. június 4-én került sor az első világháborút lezáró 

békediktátum aláírására, mely Magyarország és a háborúban győztes 

antant szövetség hatalmai között jött létre a Párizs melletti Versailles-i 

Trianon-kastélyban. Ez a dokumentum máig meghatározza az Osztrák–

Magyar Monarchia felbomlását követően Magyarország és a környező 

államok új határait, ugyanis egy tollvonással megfosztották a Magyar 

Királyságot területének több mint kétharmadától. Így 325 ezer km2-ről 

92 963 km²-re csökkent az ország területe. Lakosságának több mint a 

fele került új állam területére: az 1910-ben még 18 264 533 fős ország 

lakossága az aláírást követően 7 615 117 főre esett vissza. Mintegy 3,2 

millió magyar rekedt kívül az új magyar állam határain és ők azokban az 

országokban másodrangú állampolgárok lettek.  Ezek az adatok máig 

sokkolnak bennünket. A trianoni békediktátum tartósította Közép-

Európa népeinek ellentétét, Magyarországot az elcsatolás 

következményeként igyekeztek hosszú távra ellehetetleníteni: 

megfosztották a létfontosságú gazdasági területeitől, nyersanyagaiktól és 

a vasútvonalaitól. 

  Azóta eltelt száz esztendő. De Trianon máig él bennünk. Ez egy olyan 

fájó pontja történelmünknek, melyet nem változtathatunk meg, de 

kötelességünk emlékezni rá! A történelem során minden nagy ellenfelet, 

amely legyőzött minket, túléltünk és amíg a magyarság egészében 

megvan az összetartozás tudata, az egymásért érzett felelősség, addig ez 

a nemzet tovább fog erősödni.  

  Pontosan tíz éve pedig június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjává 

nyilvánították, melyet törvénybe is iktattak és az Országgyűlés e törvény 

elfogadásával kinyilvánította, hogy: „a több állam fennhatósága alá vetett 

magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar 

nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s 

egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának 

meghatározó eleme”.  

  Wass Albert örök érvényű intelme pedig zárszóként is helytálló: 

„Legyünk tehát olyan magyarok, akik méltók vagyunk a magyar 

történelmi múltra! Nem csak szellemben erősek, de lélekben is!”

Szép korú köszöntése 

Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte Szőke László 

polgármester Hegyi Józsefné Nyírő Terézt, aki láthatóan nagyon 

meghatódott a kedves gesztustól.  Elérzékenyülve mesélte el, hogy 

nagyon jól esik neki ez a figyelem és boldog volt, hogy végre 

személyesen is megismerhette a polgármester urat.  

Teri néni 1930. június 12-én született Hegyeshalomban és bár élt 

hosszabb ideig máshol is, mégis annyira szeretett itt, hogy visszatért és 

ahogy ő fogalmazott már nem is készül máshová.   

A jeles alkalomra népes családja is nagyon készült, hogy még 

emlékezetesebbé tegyék számára az ünnepet.  Az ország több pontjáról 

összegyűlve köszöntötték, ünnepelték Teri nénit. 

A szerkesztőség nevében mi is további jó egészséget kívánunk!  

„Kevés nép olyan szerencsés, hogy hazáját a 

térképen akkor is megtalálja, ha azon a 

határok nincsenek kirajzolva.” (Prinz Gyula) 

A koronavírus járvány miatt idén az 

önkormányzat csak csökkentett létszámú 

koszorúzást tartott Trianon évfordulóján 
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Az a szép zöld gyep.. 

A Hegyeshalmi Községgazdálkodási Kft. 2013 januárjában alakult.  

A társulás legfőbb célja, a településen élő lakosság, valamint az itt 

működő intézmények, gazdálkodó szervezetek egyéni és közösségi, 

közszolgáltatási szükségleteinek, igényeinek folyamatos és zavartalan 

kielégítése, valamint a települési komfort érzet elősegítése, erősítése. Egy 

élhetőbb település feltételeinek megteremtése és a fenntarthatóság 

biztosítása.   

Non profit alapon működik a társaság és teljes mértékben az 

önkormányzat tulajdonát képezi. 

Ez által fő tevékenységi körébe 

tartozik az önkormányzati ingatlanok karbantartása, üzemi-műszaki 

feltételeinek biztosítása, a zöld területek folyamatos gondozása. 

Feladataik legnagyobb része rendszeresen visszatérő, mint például 

fűnyírás, utak javítása, a közterületeken lévő 

fák nyesése, a rendezvények előkészületeiben 

való részvétel. A cég 2017 óta az iskolában 

vállalkozói tevékenységet végez. 

2014-től folyamatosan igyekszik a 

gépállományát is bővíteni, hogy a 

munkafolyamatokat megkönnyítsék, felgyorsítsák. Így kerültek beszerzésre többek 

között fűnyírók, különböző kézi szerszámok, magassági ágvágók, és egy több 

területen is jól funkcionáló kistraktor, melynek különböző tartozékai közé tartozik 

homlokrakodó, karoskasza, árokásó, hótoló és pótkocsi is, lehetővé téve a sokoldalú 

felhasználást. 

Jelenleg 12 fővel dolgoznak nap, mint nap és arra törekednek, hogy a háttérmunkák 

mellett, községünk valóban igényes, szemnek tetsző látványt nyújtson a helyieknek 

és az itt áthaladóknak egyaránt. 
 

Butsy Lajos plébános bemutatkozása és tervei 

  Butsy Lajos plébános vagyok 1949-ben 

születtem. Nyolcadikos koromig éltünk 

Hegyeshalomban, a Rákóczi utcában, 

azután Abdára költöztünk. A győri 

bencéseknél érettségiztem, két évig 

voltam katona Lentiben. A teológiát a 

győri Hittudományi Főiskolán végeztem 

el. 1975-ben szenteltek pappá. Hosszabb 

állomáshelyeim: öt évig a győri Szent Imre 

templomban szolgáltam, majd hét évig Mosonban 

voltam plébános és utána öt évet önkéntes misszióban 

töltöttem Kárpátalján. Ezután hét évig fertőrákosi 

plébános és sopronkőhidai fegyházlelkész voltam.                 

   2019. augusztus 1-től Hegyeshalom, Levél és 

Bezenye lelkipásztori feladatait látom el. Nagyon 

örültem a helyezésnek.  

  Az idei évünket a korona vírus megjellegezte. Most 

indul újra a lelki élet is. De nagyon sok tervem van a 

közeljövőre nézve, ami úgy gondolom, előmozdítaná 

az aktívabb közösségi életet a községben élők 

számára. 

  A koronavírus által okozott helyzet miatt az esküvők 

időpontja őszre tolódott. Idáig nem volt az 

elsőáldozásra sem lehetőség, de azt is 

minél előbb szeretném megszervezni. A 

tervek szerint bérmálás október 11-én 

vasárnap 15.00 órakor lesz 

templomunkban a 3 falu fiataljai számára. 

Dr. Veres András megyéspüspök urat 

várjuk erre az alkalomra.  

  A feladatok között szerepel még többek 

között a Plébániai Tanácsadó Testület megújítása, a 

plébániai és templom leltár elkészítése. Beadtunk egy 

pályázatot plébániai közösségi tér kialakítására és 

bízunk benne, hogy eredményes lesz. Egy Karitász 

Csoportot Szeretnék létrehozni.  

  A hívek számára elérhető vagyok: keddenként 

15.00-16.30-ig ügyelek a plébánián, 17.00 órakor 

pedig szentmisét tartok. Az ettől eltérő időpontot a 

templom előtti hirdetőtáblán jelzem.  

  Szombaton mindig 17.00 órakor, vasárnap 9.30-kor 

tartok misét.  

Telefonon is bármikor elérhető vagyok, forduljanak 

hozzám bizalommal. Elérhetőségem: 0670/5652777. 
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Előző hónapban indult rovatunk folytatásaként most  

A Hegyeshalmi Kulturális Egyesület Erkel Ferenc Vegyeskarának bemutatkozását olvashatják 
 

A kórus 1990 áprilisában alakult, 

Hegyeshalom énekelni szerető 

felnőttjeiből Ludván Istvánné 

kezdeményezésére és vezetésével. A 

kórus kezdeti létszáma 20 fő volt.  

A vegyeskar 1994-ben vette fel Erkel 

Ferenc nevét, majd 1997-ben tagja lett 

a helyi Kulturális Egyesületnek. Ettől 

kezdve a hivatalos elnevezése: 

HEGYESHALMI KULTURÁLIS 

EGYESÜLET ERKEL FERENC 

VEGYESKARA. 

Ludván Istvánné, Kati néni kiváló 

szakmai felkészültséggel, türelemmel, 

szeretettel vezette a kórust 2010-ig, 

majd a jelenlegi karvezetőnk Salzer 

Géza vette át a „stafétabotot”.  

Karvezetői munkájában jelentős 

szerepet vállal még Stuthné Salzer 

Erika, szólampróbákon pedig dr. 

Székelyhidi László nyújt segítséget. 

Ludván Istvánné 1998. augusztus 20-

án Hegyeshalom kulturális életének 

kialakításában végzett érdemei 

elismeréseként Hegyeshalom 

Nagyközségért oklevél és emlékplakett 

kitüntetésben részesült. 

A kórus 30 éves fennállása alatt 

nagyon sok kórusművel ismerkedett 

meg, így repertoárunk már több száz 

darabbal rendelkezik. 

Műsorainkban magyar és külföldi 

szerzők (Bartók, Kodály, Halmos, 

Bárdos, Erkel, valamint Bach, 

Beethoven, Mozart, Schubert…) 

kórusművei egyaránt megtalálhatóak. 

Filmzenékkel, spirituálékkal, afrikai, 

mexikói népek zenéivel bővítjük folyamatosan megújuló 

műsorkészletünket. Ludván Istvánné személyes 

kapcsolata révén, Halmos László neves győri zeneszerző 

neki ajánlotta több kórusművét, amiket meg is tanultunk. 

Ezen kívül vidám népdalokat, népdalcsokrokat és egyéb 

világi és egyházi kórusműveket is énekelünk. 

Három alkalommal indultunk kórusminősítőn. 

Fertőszentmiklóson 1995-ben ARANY, Győrben 2004-

ben ARANY, később EZÜST fokozatot értünk el. 

Fellépési lehetőségeink is szép számmal akadnak: 

Hegyeshalomban nemzeti ünnepeinken (Hősök napja, 

augusztus 20., október 23.); a helyi társadalmi, kulturális 

rendezvényeken, mint például Advent 3. vasárnapja; 

egyházi ünnepeinken (Karácsonykor december 26-án, 

Húsvét hétfői misén a katolikus templomban, halottak 

napi megemlékezésen a temetőben). De házasságkötések, 

keresztelők és még számos más 

alkalommal is találkozhatnak velünk az 

érdeklődők. 

Szívesen megyünk kórustalálkozókra 

és fogadjuk más kórusok meghívásait. 

Kórustalálkozókon jártunk már 

Győrben, Csornán, Jánossomorján, 

Mosonmagyaróváron, Fertődön, 

Lébényben, Mosonszolnokon. Önálló 

hangversenyeken pedig részt vettünk 

Budapesten, Rajkán, Levélen, 

Pilisszentkereszten, Tárnokrétin. 

 Külföldi kórusokkal is jó kapcsolatot 

ápoltunk. Itt megemlíteném az ausztriai 

Gols és Zurndorf, valamint a 

székelyföldi Székelyudvarhely és 

Szentegyháza kórusaival közös 

hangversenyeinket. 

Május végén a Hagyományos Tavaszi 

Hangversenyünkkel zárjuk az évet, 

melyre mindig hívunk vendégkórust is.  

2020-ban ünnepli kórusunk 

megalakulásának 30. évfordulóját! Ez 

alkalomból jubileumi hangversenyt és 

kiállítást terveztünk, de sajnos a 

koronavírus járvány miatt ezek 

meghiúsultak, hiába készültünk rá 

nagy lelkesedéssel.  

Reméljük, szeptemberben újra 

indulhatnak a próbák és 2021 

májusában megtarthatjuk az elmaradt 

hangversenyünket. 

Próbálni hetente egyszer szoktunk, 

hétfőnként este fél hattól fél nyolcig a 

„nagy iskola” könyvtárában, de a 

hamarosan megépülő Közösségi 

Házban saját próbatermet kapunk, amit 

már nagyon várunk!  

A próbákon és fellépéseken kívül is szívesen töltjük 

közösen az időt. Minden évben kirándulást szervezünk, a 

„fiúk” nőnapi műsorral kedveskednek a hölgyeknek, 

meghitt karácsonyi estet tartunk, de nem feledkezünk el a 

névnapi köszöntésekről sem. 

Ha pedig szívesen lennél tagja egy lelkes, összetartó, jó 

hangulatú csapatnak, gyere és énekelj velünk! 

Szeptembertől várunk minden helyi és környékbeli 

énekelni szerető fiatalt és időset egyaránt!   

Jelentkezni a következő elérhetőségeken lehet:  

Salzer Géza: +36 30/585 9183; 

 Budainé Frank Rita: +36 30/648 7287 

 

Salzer Géza karvezető megbízásából írta: Budainé Frank 

Rita titkár
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Június 13-án búcsúztak a Lőrincze Lajos Általános Iskola végzősei:  

Az idei év ovis ballagó nagycsoportosai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

8.a. osztály 

Osztályfőnök: Nyársik Zsuzsanna 

Bagi Levente, Béri Imola, Bogyai Fruzsina, Buni Noémi 

Alexa, Glaser Levente, Hadnagy Dorina, Horváth Márk 

Nagy Csenge, Nagy Kamilla, Pap Boglárka, Selyem 

István, Stuth István, Szücs Bálint, Tompa Krisztián 

 
 

 

8.b. osztály 

Osztályfőnök: Bálintfi István  

Buzás Rebeka, Erdős Alexander, Fábry Kevin, Kaproncai Alex, 

Krajcsirik Szabolcs, Kükedi Laura, Mezei Dávid , Mester 

Dávid, Németh Viktória Zsuzsanna, Ötvös Jázmin Zsüliett, 

Reményi Rebeka Nóra, Szőke Damján, Takács Csilla Veronika, 

Takács Patrik Norbert, Tölgyes Zalán, Welleschütz Szabolcs 

 
 

Vackor csoport: Kormos 

Liliána, Virizlai Zoé, Bagonyi 

Lara, Ruzsa Larissza Natália, 

Kalmár Zoltán, Olivér Sárközi, 

Dima Márton Erik, Keresztes 

Dorka 
Bambi csoport:  

Kézdi Luca, Kükedi Lívia, Németh 

Kristóf, Román Emília, Somarakis 

Szofi, Székely Anna, Székely 

Emma 

Misi Mókus csoport:  

Baltova Alíz, Iváncsics Luca, 

Tercz Laura, Elek Bíborka, 

Jenőffy Boróka, Oskar Schaller 

Cinege csoport:  

Pongrácz Dorina, Farkas 

Máté Miklós, Laczó Virág, 

Németh Johanna, Tóth-Zsiga 

Zsuzsanna, Vadon Hajnalka, 

Csete Izabella, Sík Flóra 

Süni csoport:  

Sütő Barnabás, Leinwetter Martin, 

Maász Csenge, Erdős Anna, Vájlok 

Dániel, Baranyai Attila, Erős Lehel, 

Régner Noémi 
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Közérdekű információk! 

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 12/2017.(VIII.1.) rendeletében megalkotta a 

közösségi együttélés alapvető szabályait és azok megsértésének jogkövetkezményeit. A teljes rendelet a 

www.hegyeshalom.hu oldalon megtekinthető. 

Érdemes végig olvasni mindenkinek, hiszen ezeket figyelembe véve és betartva hozzá tudunk járulni az egymás 

melletti nyugodt, békés együttélés feltételeinek megteremtéséhez, és a szabálysértő magatartás elkövetésének 

megelőzéséhez. 

Márciusi számunkban felhívtuk a figyelmet a szabadtéri tüzeléssel kapcsolatos rendelkezésekre, most pedig 

kiemelnénk a zajvédelem tekintetében előírt szabályozásokat.  

 Zajvédelem tekintetében a közösségi együttélés 

alapvető szabályait sértő magatartást követ el, 

aki háztartási igényeit szolgáló, kertépítéssel és 

zöldfelület-fenntartással kapcsolatos zajt keltő 

tevékenységet (fűnyírás, favágás, hangos 

géphasználat) végez: 

 munkanapokon 20.00. és 07.00. óra 

között,  

 szombaton és munkaszüneti napokon 

0.00–9.00 óra vagy 19.00 és 0.00 óra 

között,  

 vasárnap és ünnepnapokon.  

 a községbe zajjal járó építési, bontási 

tevékenységet végez: 

  hétköznap 21.00 és 6.00 óra között,  

 vasárnap és ünnepnapon, 

  kivéve a közművek meghibásodásának 

javításából adódó munkálatokat; 

 Vendéglátó egység kerthelyiségében, teraszán 

hangosító berendezést jegyzői engedély nélkül 

üzemeltet: 

 munkanapokon 22.00 és 07.00 óra között,  

 szombaton, vasárnap és munkaszüneti 

napon 22.00 és 09.00 óra között. 

 Lakásán kívül rádió- és televízió közvetítést 

végez: 

 munkanapon 00.00 és 7.00 óra között,  

  szombaton, vasárnap és munkaszüneti 

napon 00.00 és 9.00 óra között, 

 a zajkibocsátási engedélyben előírt műszeres 

mérési kötelezettségének nem tesz eleget, 

 a kereskedelmi és vendéglátó egységben 

engedély nélkül zeneszolgáltatást végez. 

Kérjük, figyeljenek oda a fenti szabályok 

betartására, hogy ne kelljen sem önöknek, sem a 

szomszédoknak bosszankodniuk! 

 

 

 

Hegyeshalom elnyerte a Polgárőr Község címet! 

  Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége nemrégiben 

pályázatot hirdetett „POLGÁRŐR VÁROS”, „POLGÁRŐR 

KÖZSÉG”, „FŐVÁROSI POLGÁRŐR KERÜLET” címek 

elnyerésére. A pályázatban azon városok, községek és fővárosi 

kerületek önkormányzatainak elismerésére került sor – a polgárőr 

egyesület munkáját is figyelembe véve –, amelyek vezető szerepet 

játszanak a polgárőr mozgalomban, valamint a helyi közrend, 

közbiztonság, a lakosság biztonságérzetének növelése érdekében 

hatékony támogatói és kezdeményezői a társadalmi 

bűnmegelőzésnek. Hegyeshalom is indult a „Polgárőr község” cím elnyerésére és lapzártánkkor kaptuk a hírt, 

hogy a pályázat pozitív elbírálásban részesült! Győr- Moson- Sopron Megyéből a Hegyeshalmi Polgárőr 

Egyesület nyerte el, a polgárőrök között kiosztható legrangosabb elismerést. 

  A díjat egyszeri alkalommal lehetett elnyerni. Az ezzel járó pénzjutalmat pedig az egyesület további 

eszközbeszerzésre használja fel. 

  Az elismerést ünnepi keretek között június 29-én veheti át Hegyeshalom és a Hegyeshalmi Polgárőr 

Egyesület képviseletében Szőke László polgármester és Tóth Gyula egyesületi elnök. 

Következő számunkban pedig mi is beszámolunk az eseményről. 

http://www.hegyeshalom.hu/
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 Beszélgetés Doc. Ing. Dudás Tamással PhD, a Pozsonyi Páneurópai Főiskola 

Közgazdasági és Vállalkozási kar dékánjával. 

  Docens Úr, A világ gazdasága (Svetová Ekonomika, 2017) című könyvben, amelynek Ön 

volt a szerzője a Pozsonyi Közgazdasági Egyetemen azt határozták meg, hogy egy olyan 

globális világban élünk, amelynek két arca van – az egyik a gazdag fogyasztók arca, másik 

a riasztó szegénységé.  Mára egyértelművé vált, hogy COVID-19 vírus olyan méretű károkat 

okozott, amely mindkét oldalt érintette. Hogyan hatott ez a pandémia szlovák-magyar határmenti régióban? 

  Minket, mint közgazdászokat éveken át faggattak, hogy mikor és honnan jön majd egy új globális krízis a 

gazdaságban. Sokszor rámutatunk mindenféle jelenségekre, amelyek problémákat okozhatnak, de ami az utóbbi 

hónapokban történt, arra senki sem számított. A COVID-19 egy olyan jelenség, mint egy fekete hattyú, mely 

váratlanul megjelenik, anélkül, hogy bárki gondolt volna rá. A világ gazdasága ma úgy működik, mint egy 

komplex formában élő organizmus, amit sok ezer különböző szál fog össze. A határok lezárása és az izoláció 

éppen ezeket a fontos szálakat vagdosta szét. Szlovákia és Magyarország, mint kis államok, nagyon nyitott 

gazdasággal rendelkeznek és egyértelműen függenek a külföldi kereskedés lehetőségeitől. A karantén ezt a 

rendszert ilyen szempontból nagyon mélyen érintette, ráadásul éppen azt az ipart, mely exportra gyárt. A helyzet 

komolyságáról tanúskodik az a tény is, hogy Magyarországon az ipari termelés 30,5 %-ra csökkent, Szlovákiában 

pedig 27,6 % -ra esett vissza.  

Mit várhatunk az elkövetkezendő hónapokban? 

  Májustól már enyhültek a rendelkezések és lassan újra indult a gazdaság vérkeringése is. Most csak idő kérdése, 

hogy a gazdaság mindkét országban visszatérjen a normális kerékvágásba. Megnyitották az üzleteket, a vendégek 

visszatértek a vendéglőkbe, kávéházakba és folyamatosan kezd beindulni a kulcsiparnak számító autóipar is. Az 

év második felében várhatóan már jobb lesz a helyzet, de se Szlovákia, sem Magyarország nem kerülheti el a 

recessziót. Szlovákia nagyobb mértékben függ a külföldi piacoktól, ezért a szlovák közgazdaság mélyebbre 

süllyedt, mint a magyar. De minden esetben nagyon komplikált hónapok elé nézünk. Annak ellenére, hogy a 

kormányok segítséget nyújtanak, valószínűleg évekig fog tartani mire a középeurópai gazdaságok újra arra szintre 

jutnak, mint a világméretű pandémia előtt. A helyzetet pedig még bizonytalanabbá teszi, hogy ha esetleg 

visszatérne a járvány egy második hulláma.  

Mire tanított meg minket a világméretű pandémia? 

  Első sorban arra, hogy komolyan vegyük, hogy a világunk egy egybefolyó, egységes jelenség. Arra, hogy a 

mindennapi nyilvánvaló dolgok nagyon gyorsan eltűnhetnek. A határok, melyeket már alig vettünk észre, 

egyszerre lezárhatók és a határmenti gazdasági tevékenységek teljesen megszűnhetnek. Például egy magyar 

vállalkozó Galántán éppen a lakásunkkal szemben pékséget akart nyitni, de mikor a határokat lezárták, az egész 

néhány hónapra teljesen leállt és csak a most, alig két hete tud ismét az üzlettel foglalkozni. Biztos vagyok benne, 

hogy nem ez az egyetlen eset és sok más hasonló példa is akad a szlovák – magyar határok közelében.  

  A másik tapasztalatunk az, hogy jobban megtanultuk, hogyan kell működni az online világban.  

  Magyarországot és Szlovákiát illetően fellendülést hozhat majd az a „mentő csomag”, amelyet az Európai Unió 

nyújt az országainknak, hogy a több milliárd euró segítségével újból növekedni tudjanak a gazdasági 

tevékenységek és a fejlesztések. Legfontosabb a jövőben az lesz, hogy ha esetleg visszatér egy második pandémia 

hullám, ne zárkózzunk be, hanem lehetőség szerint nyitva maradjanak a határok.           

Zágorsekné Brassányi Márta 
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