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Tisztelt Hegyeshalmi Lakosok!
Nincs olyan, aki mára ne hallott volna a világon végig
söprő koronavírus járványról. Március közepe óta
pedig itt, Magyarországon is mindannyiunk élete
megváltozott. Mikor ezeket a sorokat
írom, embert próbáló heteket éltünk meg,
de azt nem mondhatom, hogy a nehezén
már túljutottunk. Sajnos egy olyan
helyzetben vagyunk, amikor a veszély
nagyon is valós, de szemmel nem látható!
Arra kérem Önöket annak érdekében,
hogy minél hamarabb magunk mögött
hagyhassuk
ezt
a
nehéz,
viszontagságokkal teli időszakot, vegyük
komolyan a kormány által javasolt
ajánlásokat,
intézkedéseket!
Kérek
mindenkit, hogy aki teheti, maradjon
otthon! A tavasz és a jó idő
megérkezésével
ez
nyilvánvalóan
nehezebb, de annak érdekében, hogy a vírusnak gátat
szabjunk valamelyest, muszáj következetesnek
lennünk! Csak nagyon indokolt esetben hagyják el
otthonaikat! Aki pedig nem teheti meg, hogy otthon
marad, fokozottan figyeljen magára és másra is!
Használjon gumikesztyűt, szájmaszkot, illetve gyakran
és alaposan mosson kezet!
Kérek mindenkit, hogy kerülje a csoportosulást és
tartsa meg a javasolt másfél méter távolságot sorban
álláskor is!
Úgy gondolom ez az időszak felelősségvállalásra,
türelemre, kitartásra, tanít bennünket! Hiszem, hogy
összefogással ezen is sikerülhet túllendülnünk! Együtt
erősebbek
vagyunk!
Vigyázzunk
magunkra,
vigyázzunk egymásra, vigyázzunk a jövőnkre!

Járvány-infó
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető
tömeges
megbetegedést
okozó
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki
2020. március 11-én. Azóta számos
intézkedés lépett életbe annak érdekében,
hogy a koronavírus járvány terjedését
lelassítsuk. Magyarország lezárta határait
a külföldi állampolgárok előtt, ennek
értelmében csak magyar állampolgárok,
illetve itteni lakcímkártyával rendelkezők
léphetnek az ország területére. Új
munkarendet vezettek be az oktatási
intézményekben.
Az
üzletek
és
vendéglátóhelyek nyitva tartását valamint
a kijárást is korlátozták országos szinten.
Ezeknek az intézkedéseknek megfelelően,
továbbá
a
koronavírus–fertőzés
megelőzése, terjedésének lassítása érdekében az
alábbiakban összegeznénk milyen intézkedések léptek
életbe községünkben.
Folytatás a 2. oldalon

Szőke László polgármester

Ünnepek a karantén árnyékában
A húsvét a keresztények egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is.
A húsvét, mint a feltámadás ünnepe, egyházi és családi esemény is, amelyhez számos népszokás és hagyomány kötődik
világszerte. Olyan ünnep volt most ez mindannyiunk számára, amit eddig egészen máshogy éltünk meg. Nem gyűltek
össze a családok a közös sonka fölött, nem lehetett templomba menni, locsolkodni, éppen a szeretteink érdekében, ezért
sokan a hiányt élték meg. Úgy vélem ez az időszak, mely a személyes találkozásokat korlátozza, még inkább felértékeli
az ünnepek, személyes kapcsolatok jelentőségét. Eszünkbe juttatja kik az igazán fontosak számunkra és mik az igazán
fontos értékek. A húsvét a feltámadás ünnepe. Az új életé, ami számunkra most van születőben, vizsgáljuk meg magunk,
hogy amikor a világ „újra indul”, valóban az igazán fontos dolgok számítsanak.

Írásunk folytatása a 4.oldalon olvasható
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Járvány-infó
Folytatás az 1. oldalról
A kormány intézkedéseinek megfelelően, továbbá a koronavírus
fertőzés megelőzése, terjedésének lassítása érdekében az alábbi
intézkedések léptek életbe községünkben:


Hivatali ügyfélfogadás
2020. március 16-tól a rendelkezés visszavonásáig a
személyes ügyfélfogadás szünetel! Kérjük, ügyeiket telefonon
vagy elektronikusan intézzék! Azokban az ügyekben,
amelyekben jogszabály írja elő a személyes megjelenés
szükségességét, az ügyintézővel előzetes telefonon történő
időpont egyeztetés lehetséges.



Anyakönyvi események:
Amennyiben a házasulók a vészhelyzet fennállásának ideje
alatt szeretnének házasságot kötni, azt csak szűk családi
körben, vagy a házasság érvényes létrejöttéhez szükséges két
tanú (továbbá indokolt esetben tolmács) jelenlétében tudják
megtenni.



Bölcsődei és óvodai ellátás:
2020. március 18. (szerda) napjától, a polgármester
rendkívüli szünetet rendelt a Hegyeshalmi Napsugár Óvoda és
Bölcsődében. Ez április 6-tól megszűnt és helyét az online
munkavégzés vette át. Gyermekfelügyeletet azonban továbbra
is csak azok számára biztosítanak, akik semmilyen formában
nem tudják megoldani gyermekük elhelyezését.
A gyermekétkeztetés pedig folyamatosan biztosított azok
számára, akik az óvodában/iskolában ingyenes étkezésre
voltak jogosultak.
o Óvodai beiratkozás: Az idei évben a beíratás elektronikus
vagy postai úton történik. A jelentkezési lapokat a
www.hegyeshalom.hu oldalról lehet letölteni. Ezt kitöltve
az óvoda e-mail címére (ovoda@hegyeshalom.hu) vagy
postai
úton
(Napsugár
Óvoda
és
Bölcsőde
9222 Hegyeshalom Damjanich utca 2/a.) kérik
visszaküldeni április 20-ig. Azoknak a gyerekeknek
kötelező az óvodai nevelés megkezdése, akik
2020.augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. (Akik a
tavalyi évben már beiratkoztak, nem szükséges a
jelentkezés.)



A 70 év felettiek és a fokozott fiziológiai hátrányokkal élő
speciális szükségletekkel bíró személyek ellátása
A járványra való tekintettel kiemelten fontos az idősek és a
speciális igényűek védelme, ezért az önkormányzat több
csatornán keresztül próbálta elérni őket, hogy segítséget
nyújtson azoknak, akik a gondoskodást igényelték. Az ő
részükre az alapvető élelmiszerek bevásárlásában valamint a
gyógyszerek kiváltásában tud az önkormányzat segítséget
nyújtani.
A 96/568-250-es telefonszámon a veszélyhelyzet ideje alatt
továbbra is jelezhetik igényeiket.

 Étkeztetés
Az óvoda konyhája továbbra is működik. Helybeni
étkezésre nincs lehetőség, csak az ételek kiadása
megoldott, saját éthordó eszközökben történő elvitel útján.
Az igényeket előző nap délig lehet leadni a 96/ 221-310-es
telefonszámon.

 Körzeti Háziorvosi és Gyermekorvosi Szolgálat
2020. március 18-tól mindkét körzet felnőtt rendelése a
következőképp alakul:
o Betegrendelés csak a Pozsonyi u. 2. szám alatti
rendelőben lesz, hétköznapokon minden nap 8-10
óráig. A betegeket dr. Sándor Andrea látja el. A
váróteremben csak néhány beteg tartózkodhat, ezért
kérjük, hogy enyhe, otthon kezelhető betegségekkel ne,
csak komoly panasz esetén kérjenek orvosi segítséget!
Telefon: 96/220-091 vagy 06 30/983 8116
o A Fő utcai rendelőben csak telefonos orvosi
konzultáció és receptfelírás történik, hétköznapokon
minden nap 8-10óráig. Itt dr. Cseh Sándor fogadja a
hívásokat.
Telefon: 96/220-050 vagy 06 20/ 319 1151
o A gyermek rendelőben dr. Smodics Katalin rendel
hétköznapokon
minden
nap
10-12óráig
Telefon: 96/568-000 vagy 06 20/490 1588
Készenléti időben (hétfőtől- csütörtökig 7-16óráig,
pénteken 7-13óráig) telefonon elérhetőek!
o Az Ügyeleti rend Mosonmagyaróváron változatlan.
Telefon: 96/217-712

 Védőnői ellátás
o A lehető legtöbb gondozottat távkonzultáció (email,
telefon, Facebook) keretein belül látják el, hiszen a
látogatások határozatlan ideig megszűntek.
o A státuszvizsgálatok 2 éves kor felett elhalasztásra
kerülnek, későbbi időpontban lesznek pótolva.
o A kismamák tanácsadása határozatlan ideig szünetel,
telefonos konzultáció lehetséges!
o A tanácsadások a védőnők egyeztetetésével fognak
zajlani, ahol csak a kötelező és ajánlott védőoltások
kerülnek beadásra!
Tel.: 96/220-095 / Babik Enikő: +36 20 217 1857
Samu Józsefné: +36 20 445 2880
E-mail: vedonokhhalom@gmail.com


Fogászati ellátás
Csak sürgősségi ellátás biztosított! Időpont egyeztetés
minden esetben szükséges. Dr. Tóth Attila elérhető a
+36 70 3758288 vagy 96/ 220-180-as telefonszámon.



Gyógyszertár
Nyitva tartása nem változott. Maximum két ember
tartózkodhat egyidejűleg a patikában és kérik a 65 éven
felülieket, hogy csak a kijelölt 9-12óráig tartó idő
intervallumban intézzék a gyógyszerek beszerzését.
A gyógyszerek receptre felíratása továbbra is szükséges,
akár
e-receptre,
akár
papír
alapú
vényre.
A gyógyszertár elérhetősége: 96/220-041
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 Iskolai beiratkozás
Tájékoztatjuk, hogy ha gyermekének lakóhelye
vagy tartózkodási helye Hegyeshalomban van és a
hegyeshalmi iskolába szeretné íratni, akkor a
beiratkozás 2020.04.28- 2020.05.15-ig történik.
Beíratási szándékukat minél korábban, az alábbiak
szerint jelezzék:
1. Online módon a KRÉTA rendszer e-ügyintézési
felületen
keresztül,
mely
elérhető
a
www.lorinczehhalom.hu oldalon.
VAGY
2. Az iskola elfogadja a beíratási szándék jelzését
úgy is, hogy a 2020. március 09-én a
beiskolázási szülői értekezleten kiosztott
adatlapokat és nyilatkozatokat kitöltve az iskola
postaládájába helyezik. A szülő a telefonos
elérhetőségét is tüntesse fel.
Amennyiben az előző két lehetőség közül egyik
sem megfelelő a szülő számára, érdeklődjön a
96/220-100 telefonon (8.00-16.00 óráig) vagy
lorincze.iskola@gmail.com email címen.

A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:

Helyi információk 3.
 Posta
Nyitva tartása változatlan (8.00-12.30 és 12.3016.00) A reggel 8-tól 9-ig terjedő időszakban a 60
év felettiek előnyt élveznek. További információ,
hogy 1-2 óránként kötelező fertőtlenítés zajlik,
mely körülbelül 10 percet vesz igénybe. A posta
dolgozói kérik az emberek türelmét a
megnövekedett várakozási idő miatt, mivel
egyidejűleg egy ablaknál csak egy ember
tartózkodhat.
 Hitélet
A járványveszélyre való tekintettel a miséket,
istentiszteleteket kamerával rögzítik és a
www.ftvhegyes.hu internetes oldalon, vagy a
FaluTv Facebook oldalán is megtekinthetik.
Az evangélikus istentiszteleteket ezen felül
vasárnaponként
délelőtt
10
órától
a
http://mosonmagyarovar.lutheran.hu
internetes
oldalon is követhetik.
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Nagy sikerű összefogás Hegyeshalomban
„Segíts, hogy segíthessünk!” Akár ez is lehetett volna a mottója annak a nagy horderejű kezdeményezésnek, ami szinte
azonnal mozgalommá vált kis falunkban. A márciusi vírusjárvány kirobbanása után futótűzként terjedt Andrássy Lívia
és Iváncsics Ferenc felhívása, mely szerint vászonanyagot gyűjtenének maszkok készítéséhez, illetve önkéntes segítőket
keresnek azok megvarrásához. Dr. Smodics Katalinnal, Szőke László polgármesterrel és, Tóth Gyulával, a polgárőrök
vezetőjével egyeztetve gondosan megszervezték az egész folyamat menetét. Harmincnál is többen jelentkeztek, hogy
idejüket nem sajnálva neki látnak a maszkok varrásának, melyek több
hullámban készültek. Természetesen a jelen helyzetnek megfelelő
egészségügyi előírások-ajánlások betartására a munkafolyamatok
minden lépésénél figyeltek. Az elkészült maszkokat a Karolina
Kórház mosodájában fertőtlenítették és később, -már helybenAndrássy Lívia és lánya Katinka csomagolták. A polgárőrök és a
HSC1931 ifjú focistái segítségével pedig eljuttatták, első körben a
közösségi szolgálatot ellátók között, de olyan nagy volt a lelkesedés
az önkéntes varrónők részéről, hogy csakhamar minden igényelt
háztartásba került már, vagy ezekben a napokban fog kerülni a
maszkokból.
Az akció utolsó begyűjtése Húsvét után lesz, mikor is már túl lesznek
a 3000 elkészült darabon!
Bátran mondhatom, hogy minden hegyeshalmi nevében köszönjük
azoknak, akik bármilyen formában részt vettek ebben a példaértékű összefogásban!
Köszönjük:
Andrássy Lívia, Iváncsics Ferenc, dr. Smodics Katalin, Szőke
László polgármester, Tóth Gyula és a polgárőrség tagjai, a HSC
1931 focicsapatának önkéntesei, Német
Önkormányzat
A varrócsapat önkéntesei:
Mihály Katalin, Németh Árpádné, Bertalanné Lénárd Gabriella,
Németh Ilona, Leinwetterné Deák Magdolna, Salzer Gézáné, Peter
Adamcik és családja, Szőke Annamária, Gáncs Edit, Ráczné Lévai
Csilla, Darabos Sarolta, Darabos Melissa és édesanyjuk, Vargáné
Gulyás Gyöngyvér, Nagy Sándorné, Ujj Ria, Anna Juranova, Türi Gáborné, Györke Kató, Kincses Beáta, Wolf
Lászlóné, Horváth Istvánné, Megyeriné Mészöly Ibolya, Kaizinger Vivien, Kaizingerné Otilia, Keizinger Angéla,
Keizinger Lívia, Keizinger Boglárka, Takács Krisztina, Takács Zoltánné, Tóth Lívia és az óvoda technikai dolgozóinak.

Ünnepek a karantén árnyékában
Folytatás az 1. oldalról Az idei március 15-ei

ünnepségek
a
rendhagyó
intézkedéseknek
köszönhetően
országszerte
sorra
elmaradtak,
módosultak. Nem volt ez másként községünkben sem.
A koronavírus járvány Magyarországot is elérte és az
ismeretlennel való szembesülés háttérbe szorította az
emlékezés
lehetőségét.
Azonban
ha
jobban
belegondolunk, az időszak, amelyet most élünk és ami még
előttünk áll, hasonló cselekvésre sarkall bennünket, mint annak idején 1848-ban. Ez pedig az összefogás…Akkor egy
elnyomó hatalom rabigáitól való megszabadulás volt a cél, most egy ismeretlen ellenséggel szemben, más értelemben
ugyan, de megint csak a szabadságunk visszaszerzése az, amiért küzdenünk kell. Ezt pedig újra csak együttes erővel
érhetjük el: összefogással, mint annak idején. Csak most nem kell az utcára vonulnunk hömpölygő tömegként, hanem
épp ellenkezőleg: az erőnk most abban mutatkozhat meg, hogy otthon maradunk, visszavonulunk, ez által csökkentve
ennek a láthatatlan ellenségnek a hódítását. Fogjunk össze azokért is, akik nem maradhatnak otthon! Ez is véget fog
érni, tegyünk meg hát mindent annak érdekében, hogy az a szabadság, melynek jelentése a mostani körülmények között
megint csak újabb értelmet nyer, mihamarabb megélhető legyen mindannyiunk számára!
Ez úton is köszönjük a 4.a. és 4.b. osztálynak, hogy az iskolai műsort a körülmények ellenére közönség nélkül is
előadták ,a Falu Tv-nek a rögzítést, valamint Miliczki-Mátyás Anikónak és Kondor Ritának a gyerekek felkészítését!
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Könyvbemutató délután Székelyhidi Lászlóval
A Hegyeshalmi Kulturális Egyesület Irodalombarát körének újabb
könyvbemutatójára 2020. március elsején került sor. Székelyhidi
László 2019. decemberében megjelent könyve, "A végtől a kezdetig"
Egy alkoholista feljegyzései címmel látott napvilágot.
A szerző: Székelyhidi László a matematika tudomány professzora,
nyugdíjas egyetemi tanár, kántor, és a HKE Erkel Ferenc Vegyeskar
oszlopos tenoristája.
Beszélgetőtárs szerepét Kipke Tamás író, újságíró, Laci régi barátja
vállalta.
Becslések szerint az alkoholisták száma Magyarországon
nyolcszázezer és egymillió között lehet, de ha hozzátesszük, hogy ezt a
családtagok is megszenvedik, ennél is jóval több áldozatról beszélhetünk
- milliókról. De vajon ki a szociális ivó, és ki az alkoholista? Mennyit
számít a genetika? Hogyan lesz valakiből alkoholbeteg? Sokan afféle
stresszoldóként, gátlásaik oldása miatt gondolnak az italra, ezzel
azonban csak még rosszabb helyzetbe sodorják magukat.
Az alkoholizmust a tagadás betegségének is nevezik, hiszen az illető
nehezen vallja be saját magának, hogy problémája van. Puszta belátásból
úgy tűnik nagyon ritkán szokott az ember megváltozni, az életmódváltás
és a felépülés is csak a változni kívánók töredékének sikerül. Ez a
pesszimisták szerint mindössze 1 %.
Lacinak sikerült! Erről a küzdelemről, a felépülésről hallhattunk egy
mély, megrázó beszélgetést. Ez a könyv nem egy könnyű olvasmány, de
mindenkinek ajánlom, mert nagyon sok embernek van problémája az
alkohollal. Igenis van kiút!
Köszönet Lacinak, hogy megírta ezt a könyvet és be is mutathattuk itt
településünkön! Sokan eljöttek és meghallgatták, ez is teltházas esemény
volt! Idén valószínűleg már nem lesz sajnos több ilyen rendezvény a
koronavírus miatt, de örülök, hogy az eddig lezajlott három bemutatóra,
amit megszerveztem, ilyen nagy volt az érdeklődés!
Budainé Frank Rita

Helyi események
A magyar
április 11.

költészet

5.
napja:

Mert bizony van mire büszkének
lennünk, s a választékra sem lehet
panaszkodni, mindegy, hogy régi
nagyjaink vagy kortárs költők művei
közül szemezgetünk.
Mi, a nemrégiben verses kötetet kiadó
Cseh András egyik művével
kedveskedünk Önöknek, ez alkalomból.
Az én tengerem
az én tengerem mégis a föld
magokkal vetek horgonyt benne
ameddig elérek húzok egy kört
mintha minden itt belül lenne
az én tengerem mégis a föld
hullámaim dombok és árkok
ugyanúgy színt vált ha barna ha zöld
ha kék mi esőben víztükörré váltott
a szélét végig pont az az ég szegi
mi óceánokra végtelen gúnyát ölt
úszásom bár poros lépéssel engedi
az én tengerem mégis a föld
magokkal vetek horgonyt benne
fodrozódjon levél és nőjenek gyökerek
tavaszi apálytól szél ha venne
zúgásleckét e hangok beleférjenek
susogjanak füvek pendüljenek ágak
ne hallgasson búza énekeljen len ne
legyen csendje néma amikor magának
magokkal vetek horgonyt benne
ameddig elérek húzok egy kört
ujjaim hegyei feszítik határom
szélén váltanak víz és vagy szárazföld
épp melyikben vagyok kivárom
hullámzik alattam vagy hullámzok rajta
dolgozom formáját vagy alakot ölt
mindegy miképpen csak induljon rajta
ameddig elérek húzok egy kört
mintha minden itt belül lenne
sárkányok kő papír vadludak igák
igék és gondolat kimondva benn ne
szorongjon nap- és éjtelen világ
művelni embernyi legyen elég már
rágódni nem ha csak szemem enne
épülök épít e tenger föld vár
mintha minden itt belül lenne
az én tengerem mégis a föld
magokkal vetek horgonyt benne
ameddig elérek húzok egy kört
mintha minden itt belül lenne
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6.

Beszélgetés a magyar–szlovák kapcsolatokról egy ismert szakemberrel – KURUCZ
MILÁNNAL
Docens Úr! Ön manapság a Pozsonyi Közgazdasági Egyetemen tanít, de sok éveken
keresztül dolgozott a Szlovák Nagykövetségen Budapesten is. Ezért természetes, hogy
Önhöz fordulok néhány kérdéssel a magyar-szlovák kapcsolatokat illetően. Hogyan
értékeli mai szempontból nézve ezeket a kapcsolatokat?
Magyarországon dolgoztam, mint diplomata közel tizenöt éven keresztül, 2017-ig.
Őszintén megmondom, hogy ez idő alatt voltak rossz és jobb időszakok is, de az utolsó
öt-hat évben jellemzően pozitívan fejlődnek kapcsolataink a politikai és közgazdasági területen is. A politikusok
Pozsonyban és Budapesten kiválóan tudnak együttműködni sok bilaterális, vagy Európai kérdésben és a Visegrádi
országok szintjén is. Például összekapcsoltuk a gáz-, és az olajvezetékeket, amivel hozzájárultunk az energetikus
biztonság emelkedéséhez ebben a régióban. Különösen sikeresek voltak az olyan infrastrukturális beruházások,
mint hidak építése az Ipoly folyón, illetve a szlovák Komárno-t és magyar Komáromot összekapcsoló híd. Emellett
megemlíteném az M15-ös út négysávossá bővítését, valamint a magyar M1 és szlovák D2 autópálya
összekapcsolását is. Ezekből a projektekből haszon származik nem csak a vállalkozók számára, hanem a magyar
és szlovák állampolgárok részére is, főleg akik a közös határ közelében élnek. Bővíti a határon túli
együttműködéseket a városok, községek és minden település között, bízva abban, hogy az a pozitív hangulat, ami
már több éve uralkodik a magyar és szlovák kapcsolatok szintjén, segítséget nyújt a határon átnyúló
együttműködések érdekében.
Hogyan fog fejlődni ez az együttműködés a jövőben?
A mai globális közgazdasági fejlődésnek van pozitív és negatív hatása is, azonban a Pozsony és Győr közötti
régióban úgy látom, hogy a pozitív hatás jelentősebb. Világhírű autógyárak működnek itt, növekednek
a munkahelyi lehetőségek és az életszínvonal. Viszont arra is muszáj gondolni, amire már a 2008-ban történő krízis
is rámutatott, hogy az autó ipar mellett, azokat a tudományon alapuló technológiákat is fejleszteni kell, amelyek az
effektív és közös kutatásokból fakadnak. A mi régiónkban ennek megvan a lehetősége, mert rendelkezünk olyan
nemzetközi tudásanyaggal, ami ehhez szükséges. E közös kutatásokban az osztrák tudósok is részt vesznek.
Nem szabad elfeledkezni a közös együttműködés fontosságáról a környezetvédelmi kérdések tekintetében sem,
mert a klímaváltozás hatásai mindannyiunkra feladatokat mérnek. Manapság már rendelkezünk praktikus
tapasztalatokkal, hogyan szükséges védelmezni a természetet és revitalizálni olyan területeket, amelyeket
megkárosítottak a múltban. Ehhez segítséget nyújt az Európai Unió is.
A mai világjárvány, a koronavírus terjedésével rámutatott arra, hogy milyen gyenge és sebezhető ez a rendszer.
A magyar- szlovák határ mentén élő állampolgárok jelenleg maguk is tapasztalják a Schengeni rendszerrel
kapcsolatos nehézségeket. Mi lesz Schengennel a jövőben?
Nagyon rossz lenne, ha a Schengeni rendszer a jövőben nem működne, mivel a szabad mozgás az emberek
számára és a közgazdaság fejlődésének érdekében is nagyon fontos. Azoknak az állampolgároknak, akik éltek
annak idején a Keleti blokkban különösen szimbolikus értéke van ennek a szabadságnak. Ők több évtizeden
keresztül nem élvezhették, ezért annak korlátozását érzékenyebben veszik, mint a többiek az Európai Unióban.
A migrációval kapcsolatos kérdéseket nem tudták egyhangúan intézni az Unió területén. Néhány állam saját maga
belátása szerint intézkedett ebben az ügyben. Azt is muszáj kifejezni, hogy a Schengeni rendszer az utolsó öt évben
olyan kérdésekkel volt szembesítve, amelyeket azelőtt sohasem ismert. Ha a tagállamok továbbra is fenn akarják
tartani a Schengeni rendszert, akkor a krízis helyzetek megoldását közösen kell keresniük. Fontos, hogy Schengent
egységes területként kezeljük, melynek határait a polgárok szabad mozgásának érdekében hatásosan kell védeni.
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