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Indulunk!
Tisztelt olvasóink! Most a HegyeshalMi Lapunk első ünnepi számát tartják kezükben. Szeretettel üdvözöljük
önöket és reméljük, hogy ezen kezdeményezésünk meg tudja valósítani a hozzá fűzött reményeinket.
Havonta egyszer tervezzük megjelentetni ezt a kiadványt, melynek célja, hogy érdekes cikkek formájában
számoljunk be az itt élő lakosokat érintő témákról, eseményekről. Reméljük, hogy önök is
bekapcsolódnak híradásunkba, szívesen fogadjuk gondolataikat, beszámolóikat, hosszabb-rövidebb írásaikat,
hogy minél színesebb legyen ez az újság. Fontosnak tartjuk életformánk, kultúránk, vállalkozásaink,
gazdáságunk és szociális kapcsolataink ápolását ebben az érdekes, változatos régióban, ami három ország
lakosságát foglalja magába. Néhányan „arany régiónak“, „arany háromszögnek” nevezik ezt a területet, mert
biztosítja a békés és rugalmas együttélést a magyar, a szlovák és a német nyelven beszélő lakosság között.
Erőnkből adódóan töretlen lelkesedéssel kívánjuk készíteni ezt az újságot, hogy a lap hasábjain keresztül
segítséget nyújthassunk önöknek olvasóknak és megőrizzük a jelen kor múló pillanatait.
A szerkesztőség nevében Szőke László polgármester

Ünnepre készülünk: 1848. március 15.
Történelmünk során mindig is nagy jelentőséggel bírt ez a dátum.
A magyar szívekben pedig a mai napig magával hordoz számos
szimbolikus
jelentéstartalmat:
szabadság,
egyenlőség,
testvériség, nemzeti tudat, összefogás, kitartás, büszkeség.
De mi vezetett odáig, hogy ez a nap ilyen kulcsfontosságúvá vált?
Írásunk a 4. oldalon olvasható.

Lakhatatlanná vált a család otthona
Talán nincs olyan Hegyeshalomban, aki ne hallott volna a Tóth család tragédiájáról, ami február 16-án éjjel
érte őket: vélhetően elektromos zárlat tüzet okozott a melléképületben, ahol egy gázpalack is felrobbant. A
lángok aztán átterjedtek a családi ház födémére is, amelyben éltek. Szerencsére sikerült kimenekülniük,
azonban a ház lakhatatlanná vált. A család azóta ideiglenes szálláson él és várják, hogy az elbontási
munkálatok után, mikor indulhatnak meg a helyreállítási tevékenységek. Nagyon sokan igyekeznek segíteni
ebben az átmeneti helyzetben, rengeteg felajánlás érkezett a szerencsétlenül járt család megsegítésére. Az
önkormányzat százezer forint gyorssegélyt adott számukra és adománygyűjtést szervezett, továbbá vállalta
az
újjáépítés
koordinálását
is.
A következő adománygyűjtő számlaszámokra továbbra is el tudják juttatni pénzbeni felajánlásaikat:
59500117-35582801 illetve 11737076-15366928-10120006.
Különböző események is szerveződtek segítség nyújtás céljából, mint például a hegyeshalmi Aranyhíd
Borozóban tartott kártya verseny, ahol a nevezési díjból, a tombolából és egy torta licitből befolyt összeget a
Tóth családnak utalják. Továbbá licitálni lehet Leinwetterné Deák Magdolna akrilfestményére és az így
befolyt teljes összeg is felajánlásra fog kerülni. Bővebb információ a http://www.hegyeshalom.hu/licit.html
oldalon.
Ezen felül március 14-én délután 16.00 órai kezdettel jótékonysági előadást tart Szelle Mária a Polgármesteri
Hivatal dísztermében, melynek témája Szardínia varázsa és titokzatossága. A résztvevők itt is lehetőséget
kapnak, hogy támogassák a Tóth családot. Fogjunk össze, segítsünk!
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I. Kolbásztöltő verseny
Idén első alkalommal került megrendezésre az I.
Stettni-tavi Kolbásztöltő verseny hagyományőrző
jelleggel. A téli időpont ellenére 15 csapat
jelentkezett, hogy az otthonról hozott ízekkel
igyekezzen elnyerni a zsűri elismerését.
A környékbeli csapatokon kívül a szomszéd
települések önkormányzatai is bekapcsolódtak, így
Bezenye és Levél is. A megyéből máshonnét is
érkeztek
versenyzők,
Győrből,
illetve
Kemenesmihályfáról.
A verseny jó hangulatban zajlott, az enyhe és szép
időjárásnak, a résztvevők családias közösségének
és a finom kolbászoknak köszönhetően. Látogatók is szép számmal érkeztek, akik megkóstolhatták a csapatok
által készített különlegességeket.
A zsűri számos díjat kiosztott, értékelve többek között a leginnovatívabb, legnépszerűbb kolbászt, és a
legbüszkébb,
legéhesebb,
leghangosabb
cím
is
gazdára
talált.
Az első helyen a Darázscsípés elnevezésű csapat végzett, míg a másodikak Völgyesi Gábor és barátai lettek.
A Hegyeshalmi Önkéntes Tűzoltók Szikra töltők csapata is jól szerepelt, ők a harmadik helyen végeztek.
A verseny jótékony célokat is szolgált, hiszen a támogatói jegyek eladásából befolyt összeget a Stettni-tó
játszóterének karbantartására kívánják fordítani.
Olvasói délutánok
Február 16-án délután Szekeres Mária Felsejlő fohászok című, legújabb könyve
került bemutatásra az irodalomkedvelő helyi közösség számára. Betegség miatt
maga a szerző ugyan nem tudott részt venni az eseményen, de jó barátja és
beszélgető társa, dr. Kozma László frappánsan levezényelte az előadást. A hit
fontosságáról beszélt, hogy milyen sok helyzetben átsegít a gondokon. Beszélt a
könyv szerzőjének gyermekkoráról, családjáról, hogy miképpen kezdett Istenhez
fordulni, szívébe fogadni, s kiteljesedni általa. A résztvevők igazi irodalom órán
érezhették magukat, mely színes, tartalmas előadássá kerekedett, miután Lengyel
Dominika csodálatos énekekkel kápráztatta el a közönséget és Szőcs Beáta verseket
és prózákat idézett Szekeres Mária könyvéből.
Január 5-én nem mindennapi könyvbemutatón vehettek részt,
akik ellátogattak Cseh András: Mint amikor című verses
kötetének bemutatójára. Különleges alkalom volt ez, hiszen
András ezer szállal kötődik Hegyeshalomhoz. Ennek is
köszönhetően rengetegen voltak kíváncsiak az eseményre,
olyannyira, hogy még a Községháza díszterme is kicsinek
bizonyult.
A délután kezdetén, a kötetet festőművész szemmel mutatta be
nekünk Halmi-Horváth István beszélgetőtárs és egy jó
hangulatú, lényeges dolgokat érintő, színes beszélgetés alakult ki. András igazán sokoldalú tehetség és ezt
most ezzel a napló verseskötettel még tovább fokozta. Verseit gyönyörűen szavalva szemléltette, hogy a zene,
az
építészet
és
a
versek
milyen
jól
megférnek
egymás
mellett!
Köszönjük, Andrásnak, hogy először itt mutatta be kötetét és további sikereket kívánunk neki!
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Farsangi események

Elkergették a telet a helyi iskolások a
közelmúltban.
A
téltemetés
során
hagyományoknak megfelelően, a gyerekek
kiszebábot készítettek. A Polgármesteri Hivatal
előtti téren összegyűlve télűző dalokat, verseket,
mondókákat adtak elő. Majd az iskolához vonultak
a kiszebábokkal, melyeket aztán a helyi önkéntes
tűzoltók segítségével elégettek, hogy a régi ünnep
hagyományai szerint a téli időszakot ezzel elűzzék.

Farsangi táncház
A Szivárvány Családbarát Klub szervezésében
került megrendezésre február 15-én egy kellemes
hangulatú farsangi családi táncház, ahol kicsik,
nagyok és szüleik együtt járhatták a táncot a népi
dallamokra. A talpalávalót pedig a Kislaptáros
Népzenekar szolgáltatta. A rendezvény valóban
családias
volt,
hiszen
aki
megéhezett,
megszomjazott, az a Nagymama Klub által
készített
szendvicsekből
fogyaszthatott.
A gyerekeket a tánc mellett bütykölő sarok is várta,
ahol különböző kreatív dolgokat készíthettek.
A délután nagyon jó hangulatban telt, olyannyira,
hogy biztosan lesz még folytatása egy újabb
táncház keretében.

Farsang a legkisebbeknek
A legkisebbek sem maradtak ki a farsangi eseményekből. A régóta tevékenykedő Mini Manó Klubban február
10-én nagy volt a sürgés-forgás, ekkor került ugyanis megrendezésre a Manó farsang. A kicsik nagyon
élvezték, hogy beöltözhettek pillangónak, cicának, kalóznak, tündérnek. Mondókáztak, énekeltek, bütyköltek,
a délután vidám farsangi zsibongásban telt, ahol igazán családias hangulatban búcsúztak a farsangi időszaktól.

A Német Önkormányzat farsangja
Idén sem maradt el a 12 éve megrendezésre
kerülő hagyományos Ma(c)skara farsang
Hegyeshalomban, melyet a hagyományőrzés
jegyében a Német Önkormányzat rendezett.
Rajtuk kívül Levélről, Kimléről, Rajkáról
érkeztek vendégek.
Csernó Lászlóné, Éva rövid köszöntője
után vidám műsorok színesítették a délutánt. A kimlei énekkar, mint horgászok és operaénekesek
mutatkoztak be. Őket a levéli kórus követte, akik börtön lakóknak öltözve egy vidám jelenetet adtak elő. Végül
a hegyeshalmi énekkar, mint szimfonikus zenekar lépett fel és néhányan bemutatták balett
táncosi tehetségüket is.
A fergeteges műsorok után finom szendvicsek, farsangi fánk és a jelenlevők táncoslábúi garanciát jelentettek
a jó hangulatra, így búcsúztatva a farsangot.
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Ünnepre készülünk: 1848. március 15. Folytatás az 1. oldalról
1830-ban gróf Széchenyi István Hitel című
művében leírta, hogy Magyarországon fontos
változásokra
van
szükség.
Javaslatainak
középpontjában a törvények átalakítása állt. Melynek
az embereket kell szolgálnia, azért, hogy az elavult,
kereskedelmet, iparosodást béklyóba szorító
középkori törvényektől megszabadulva, a nép
gazdaságilag felemelkedjen, versenyképes modern
országgá
váljon.
Olyan emberek csatlakoztak a mozgalomhoz, akik
nélkül nem sikerülhetett volna országunk
modernizációja: Kossuth Lajos, Wesselényi Miklós,
Deák
Ferenc,
Batthyány
Lajos.
Az reformországgyűlés 1847. novemberétől 1848.
március elejéig csupán fél sikereket ért el. De miután
Pozsonyba is eljutott a párizsi, majd a bécsi
forradalom híre, az alsóház és a felsőház is elfogadta
a benyújtott javaslatokat, így Kossuth és Széchenyi
vitte Bécsbe azokat, melyek az uralkodói jóváhagyás
esetén, Magyarország számára egy új kort jelentettek.
Eközben Pesten is kitört a forradalom.
A pesti forradalom eseményei
Petőfi naplója szerint a Pilvax kávéházban született
meg a forradalom „akcióterve”: a szervezők először a
tanuló ifjúságot szólították magukhoz az Egyetem
téren, ahol Petőfi elszavalta a Nemzeti Dalt és
felolvasták a 12 pontot. Ezután elfoglalták a Landerer
nyomdát, ahol kinyomtatták és szétosztották a
márciusi ifjak követeléseit, az ekkora már elég
tekintélyes
létszámú
tömegnek.
Az események délután háromkor tovább folytatódtak
a Nemzeti Múzeumnál, ahol közel tízezer ember

csatlakozott a márciusi ifjakhoz. Itt született meg az
elhatározás, hogy előbb a Városházára (elfogadtatni a
közgyűléssel a 12 pontot), majd
Budára a
Helytartótanácshoz vonulnak, hogy kiszabadítsák a
börtönből
Táncsics
Mihályt.
Március tizenötödike eseménysora Pesten az
esti, Nemzeti Színházbeli programmal zárult, ahol
a Bánk Bánt játszották. Jókai beszélt a tömeghez és
közölte: győzött a forradalom, elérték a
sajtószabadságot,
forradalmi
választmányt
alakítottak és eltörölték a nemesi megszólításokat.
A forradalom győzelme
Miközben Pesten Petőfi Sándor, Jókai Mór és Nyári
Pál vezetésével zajlottak a forradalmi események,
Bécsben Kossuth és Széchenyi március 16 -án
átnyújtották V. Ferdinándnak a felirati követeléseket,
amelyeket még aznap este az uralkodó és a bécsi
államtanács kelletlenül de jóváhagyott. Kinevezték
gróf Batthyány Lajost miniszterelnöknek, aki
megalakította az első felelős kormányt. A pesti
forradalomnak is köszönhető az áprilisi törvények
megszületése (április 11.), amelyek eltörölték az
elavult, rendiségen alapuló politikai rendszert és
lehetőséget biztosítottak a polgári fejlődésre egy
majdnem teljesen önálló Magyarország számára.
Kis hazánk bebizonyította a világnak: képes az
összefogásra, képes arra, hogy egyszerre két
nagyhatalommal
harcolva
is
megalkossa
önállóságának alapjait. Magyarország 1848. március
15 -én az összefogásról, küzdeni akarásról, és az
önzetlenségről, tett tanúbizonyságot.

Ez úton invitálnánk minden kedves érdeklődőt az iskolai ünnepségre, mely március 13-án 11.30-tól a
Sportcsarnokban kerül megrendezésre. A műsort az iskola 4. osztályos tanulói adják elő. Felkészítő
tanárok: Miliczki-Mátyás Anikó és Kondor Rita.
A községi ünnepség március 15-én, vasárnap délelőtt 10.00 órakor a Lőrincze Lajos Általános Iskola
épületénél elhelyezett emléktáblánál lesz.
Emlékezzünk együtt a márciusi ifjakra; tisztelegve bátorságuk, honszeretetük és küzdeni akarásuk előtt.
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Beszélgetés a regionális kérdésekről dr. Fábián Attilával a Soproni Egyetem tanárával
Professzor Úr! A HegyeshalMi Lapunk nevében kérnénk választ néhány kérdésre. Az Ön
tudományos művei és kutatásai nagyon ismertek a magyar-osztrák-szlovák szakemberek
körében. Ezért nyilvánvaló, hogy az első regionális hírlapunk olvasóit is érdekelni fogja az
Ön szakértő nézetei a mi életkörünkről. Az első kérdésem az, hogyan értékeli a mai
regionális
tudomány
a határokon
átívelő
kapcsolatokat?
Tisztelt Olvasók, tisztelt Hegyeshalmi Polgárok! A regionális tudomány és ezen belül a határmenti
kapcsolatok fejlődési irányainak vizsgálata, mindig is kedvelt kerete volt a magyar-osztrák-szlovák
„aranyháromszög“-nek is nevezett határtérségének. Minden történelmi kor, más-más kérdéseket vetett fel
a Bécs-Pozsony-Győr által lehatárolt határtérségben élők szerepéről és a határokon átívelő kapcsolataikról.
Ezek közül csak néhányat sorolok fel most: Mennyiben változott meg, az oly sokszor hangoztatott
egymásrautaltság? A közös történelmi gyökerek és sorsközösségek mennyire képezik alapját a jelenkor
partneri kapcsolatainak és az együtt fejlődés megélt lehetőségeinek? Lehetséges-e ma, e csodálatos Duna
menti tér sajátságos identitásról beszélni? Milyen perspektívai és kihasználatlan potenciáljai vannak a helyi
gazdaságnak és a helyi társadalomnak? A nagyvárosok közelsége táplálja vagy elsorvasztja a kisebb
településeket? Mi a szerepe ma Hegyeshalomnak és milyenné változhat néhány év alatt?
Hogyan változik a határ fogalma manapság?
A határ fogalmat sokan és sokféleképpen fogalmazták már meg. Véleményem szerint a határ nem más, mint
egy töredezett, de mégis egybeolvadó kulturális tájkép. A határ befolyásolja az egymással szomszédos
területeket, társadalmi-gazdasági képet és lelki nyomást gyakorol a határmenti lakosságra. A határvidék nem
csupán földrajzi tér, hanem egy lehetséges biztonságközösség is. Olyan személyesen is átélhető társadalmi
kapcsolatok helyszíne, ahol konfliktusok keletkeznek, ahol barátságok köttetnek, ahol különböző kultúrák
érintkeznek egymással anélkül, hogy elveszítenék hagyományaikat, jellegzetes népi vonásaikat.
Manapság sokan úgy érzik, hogy megrendült az a bizonyosság, ami az emberek közös értékrendszeréből
fakadt. Hogyan tudnánk együtt gondolkodni e feszültséges és néha nagyon is lehűtött, mindennapi élet keretein
túl?
A XXI. században, az egymás mellett élő közösségekben, felerősödött a társadalmi feszültség és az együtt
gondolkodás hiánya. A határtalan közösség kialakulása és megerősödése azonban rendkívül fontos dolog,
mert egymás megértése és elfogadása az együttes előrelépés lehetőségét rejti. A társadalom belső értékei
felszínre törhetnek és felértékelődhetnek. A fejlettség mércéje manapság a kreativitás, az innováció és
a bizalmon nyugvó együttműködés készsége. Meg kell tehát találnunk azt az utat, amely társadalmi, gazdasági
és politikai értelemben is felülemelkedik a hétköznapi konfliktusokon és erős helyi tárasadalomhoz
felépüléséhez vezet.
A beszélgetést a HegyeshalMi Lapunk nevében Brassányi Márta szerkesztette
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Közérdekű információk!
Itt a tavasz! Lakossági tájékoztatás szabadtéri tüzeléssel kapcsolatos új
szabályozásokról
Önkormányzatunk 10 /2013.(V.31.) önkormányzati rendelete tartalmazza az avar és növényi hulladék nyílttéri
égetéséről
szóló
szabályokat.
(www.hegyeshalom.hu
honlapon
megtekinthető)
Fő szabálya, hogy a község belterületén az avar, növényi- és kerti hulladék nyílttéri égetésére csak hétfőtől
csütörtökig – ünnepnapok kivételével - , naponta 07. 00 – 18. 00 óra között kerülhet sor. A nagyobb
mennyiségű hulladék egyszerre történő elégetésére irányuló szándék esetén a szomszédokat, legalább három
nappal korábban tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy alkalommal legfeljebb három
óra időtartamban lehetséges. Hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom alatt. A Belügyminisztérium, a
helyi
szabályokon
túlmenően
az
alábbiakról
javasolta
tájékoztatni
a
lakosságot:
- szeles időben, továbbá ingó és ingatlan tárgyak veszélyeztetését előidéző módon tüzelést végezni tilos!
- az égetés helyszínén kézi szerszámot, egyéb tűzoltásra alkalmas eszközt (pl.: nyomás alatti kerti locsoló
tömlő,
vagy
egy
vödör
víz)
kell
tartani.
A tüzelés után a parazsat maradéktalanul el kell oltani. A kerti tüzelést bejelenteni nem kell.

Programajánló:
- Április 8. 12.00 Költészet Napi
megemlékezés
Helyszín:József Attila szobor
- Április 12. 09.00 Tojáskeresés
Helyszín: Stettni-tó
- Április 18. 16.00 Tavaszi táncház
Helyszín: Kistornaterem
- Április 26. 16.00 Templomi kórustalálkozó
Helyszín: Evangélikus templom

Következő számunkból:
Beszámolunk a hónap fő eseményeiről
és sok más érdekes cikkel jelentkezünk

Szerkesztette: Kézdiné Takács Rita
Zágoršekné Brassányi Márta
Szőke László

