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Zavar? Zavar!
A képek sajnos nem illusztrációk! Egyre gyakrabban fogad ugyanis bennünket
ilyen és ehhez hasonló látvány a szelektív hulladékgyűjtők körül. Mélyen
elszomorító a tény, hogy néhány embert az sem tart vissza, hogy szabálysértő
tettéről felvétel is készül. Csak az idei évben 14 feljelentést tett a polgárőrség.
Ennek ellenére még mindig nem változott a helyzet, sőt időről időre egyre
elkeserítőbb állapotok uralkodnak, mert gyakran a feleslegessé vált háztartási
hulladéktól is ily módon szabadulnak meg a környezetet és a rendeltetésszerű
használatot nem tisztelő polgárok. Az egyik legfontosabb kérdés, ami ilyenkor
felmerül az emberben, hogy ki csinál ilyet és miért nem törődik azzal, hogy amit
maga után hagy, az a rendetlenségen felül mennyi kellemetlenséget és
bosszúságot okoz másoknak?! Miért nem tiszteli a környezetét, legalább annyira,
hogy ha látja, hogy tele van a gyűjtő, nem leszórja mellé, vagy a tetejére, hanem
megvárja míg egy másik alkalommal üres lesz és akkor helyezi el megfelelő
módon a nem kívánt szelektív hulladékot!? A nemtörődömség és az
igénytelenség magas foka is sajnos megmutatkozik, mikor már a háztartási
hulladék is ott landol a szelektív szigeteknél. Sajnos nem tud ilyenkor az ember
elnézően szemet hunyni, mert mindenkinek megvan a lehetősége, hogy otthoni
szeméttároló edénye legyen, melyet hetente ürítenek. Persze ez kiadás, de mégis
mennyi nyűgöt meg lehet spórólni vele és mások számára is mennyivel
hasznosabb lenne, ha mindenki a saját hulladékától rendeltetésszerűen válna meg,
nem szelektív gyűjtőkhöz ledobva, erdősávokba rejtve, vagy még csak nem is
rejtve, hanem egyszerűen az út mentén kiszórva.
A legnagyobb tisztelettel kérünk mindenkit, akik ezen szelektív hulladékgyűjtő
pontokat igénybe veszik, hogy fokozottan figyeljenek a rendeltetésszerű
használatra! Ez igazán nem nehéz és civilizált emberektől elvárható. Senki nem
szeretné, hogy az egyre többször tapasztalható kiábrándító látvány általánossá
váljon! Tegyünk környezetünk tisztántartásáért!

Szeptembertől játszótér is várja az iskolásokat
Nemsokára elkészül az iskola udvarán kialakított
játszótér, mely szeptembertől várja a diákokat. Gondolati
szinten már korábban megfogalmazódott, hogy érdemes
lenne többféle játékot telepíteni a gyerekek számára,
hiszen adott volt a rendezett, tágas udvar. A végső
elhatározást a vezetőség számára a kisiskola
megszűnése generálta, amikor a kicsikkel együtt
a napközis csoportok is felkerültek és a délutáni
szabadidős programokhoz hiányoztak a játékok.
Az iskola keresett ugyan pályázati
lehetőségeket, de sajnos ilyen jellegűeket nem
találtak, ezért gondosan meg kellett tervezni, a
további lépéseket.
Elsőként felmérették a kisiskolai csúszdák
állapotát, de az áttelepítésük nem lett volna
gazdaságos, így más alternatívát kellett keresni. Olyan
játékokat szerettek volna, amelyek elsősorban a kicsiknek
nyújtanak megfelelő lehetőséget, de a felsősök is
örömöt találnak a használatukban. Ezen szempontokon
kívül a játékok költsége jelentette a legfontosabb kitételt.
Végül egy 3 állású nyújtót és egy csúszdát szereztek be.
Az eredeti tervekben szerepelt volna még egy fitnesz park

telepítése is, de az, az anyagi lehetőségek miatt nem volt
megvalósítható. Az önerő nagy részét a szülők
támogatásának is köszönheti az iskola, hiszen a
papírgyűjtés bevételének jelentős részét az utánfutón és a
megrakott gépjárműveken érkező szállítmányok adták, de
az iskolai Gála műsorok bevétele és az adventi
adományok is számottevőek voltak. A szülők
támogatásán kívül mások is hozzájárultak a
megvalósításhoz: pl. Reisinger Attila a
Szuperhold Kft., Paprikacsárda.
A beruházás megvalósítása tanúsítványokkal
együtt közelít a 800 ezer forinthoz, ám az
ütéscsillapító felület kialakítása önerős
vállalás.
Ehhez
a
Hegyeshalmi
Községgazdálkodási Kft. nyújtott komoly
segítséget, homokot pedig a levéli Kotzian Kft.-től kapott
az iskola. Továbbá szülői támogatásra is számíthatnak,
amely nagy segítség az iskola számára. A gyerekek pedig
szeptembertől akár birtokba vehetik az új játékokat, mely
kellemes kikapcsolódást jelenthet számukra az órák
közötti szünetekben.
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Célegyenesben a sportpálya és épületének megújulása
Már csak az utolsó simítások hiányoznak és napokon belül befejeződnek a munkálatok a sportpálya és környékén.
A felújítás megvalósulásának elősegítéséhez a sportegyesület 2016-ban pályázatot adott be a
TAO-Program keretében. Abban az évben ugyan nem, de 2017-ben már elnyerte a támogatást
az egyesület. Összesen két pályázat került benyújtásra: az egyik a sportöltöző épületének
bővítésére, felújítására, a másik pedig a sportpálya és a nézőtér felújítására irányult.
A pozitív elbírálás és előkészületek után, a tényleges munkálatok
2019. július 1-én kezdődtek meg több ütemben. Elsőként a
sportöltöző épületének átalakítására került sor, ugyanis az
alapterületét kibővítették és emelet is került rá. Szigorú, az MLSZ
által meghatározott előírásoknak kellett megfelelni a kialakítás során. A végeredmény
pedig magáért beszél: egy teljesen megújult, környezetbarát, napelemes fűtés
lehetőségével kialakított, igényes épület, mely a sport funkció mellett a jövőben más
jellegű eseményeknek is helyet adhat, hiszen az emeleten kialakított helyiség, akár közösségi térként is jó
szolgálatot tehet.
Az ütemezés második szakaszában a sportpálya és az edzőpálya felújítása kezdődhetett
meg. Ez magában foglalta többek között a gyepszőnyeg javítását, az öntözőrendszer
kialakítását, a korlátok és a nézőtér létesítését, a labdafogóháló állítását és a pálya,
valamint az öltöző körüli környezet rendezését is.
Az egész projekt költsége meghaladja a száz millió forintot. További tervek szerint, a
következő évben fog megvalósulni a parkolók
végleges kialakítása, illetve a napelemek felhelyezése. Ezekre szintén pályázatot
nyújtott be az egyesület, de a korona vírus által kialakult helyzet óta, nincs újabb
fejlemény az elbírálás ügyében.
Akik nyomon követték az eseményeket, akár az interneten keresztül
(Facebook-Mi kis falunk! Hegyeshalom), akár úgy, hogy kilátogattak a
helyszínre, izgalmas és látványos változásokat tapasztalhattak meg napról napra.
A kivitelezőkön kívül mások is hozzájárultak a projekt mielőbbi megvalósulásához. Társadalmi munkában
önkéntesek több mint ezer munkaórát töltöttek azzal, hogy segítsenek, amiben tudnak, legyen az tereprendezési
feladat, az öreg fák kivágása, a régi „lőtéri épület” rendbe tétele vagy
bármilyen más munka.
A sok fáradság pedig meghozta gyümölcsét, hiszen végre elkészült a
régóta áhított vágyálom: megújult az edzőpálya, mely alkalmassá vált
utánpótlás mérkőzések lebonyolítására és egészen más benyomást kelt a
nagy sportpálya az újonnan elkészült lelátókkal. A modern öltözőépület
pedig megfelelően kielégíti a
felé támasztott elvárásokat.
Az egyesület célja az volt ezzel a nagy volumenű beruházással, hogy
saját igényeiken kívül, Hegyeshalom lakossága is minél szélesebb
körben ki tudja használni a sportpályát és környezetét.
Augusztus 9-én, vasárnap pedig minden kedves érdeklődőt nagy
szeretettel
vár
a
HSC
1931
egyesülete,
a
sportöltöző
és
sportpálya
avatására!
Nemcsak a futball kedvelőinek lesz érdemes kilátogatni az eseményre. Délután egy órától többféle színes program
is lesz, hogy minden korosztály kellemesen tudjon eltölteni egy könnyed, sportban gazdag délutánt.

Tervezett programok:
-13.00 Rendezvény kezdete
-14.00 Bozsik-Programos bemutató
-15.00 Ünnepélyes pályaavató
-16.00 Utánpótlás bemutatkozó mérkőzés
-18.00 Keglovich Kupamérkőzés

A rendezvény ideje alatt folyamatos
gyerekprogramok:
Csillámtetoválás, arcfestés, hajfonathajkréta, kézműves foglalkozások,
ugrálóvár, szabadtéri játékok, kosaras
körhinta, popcorn, vattacukor
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Nyitott tanszék, kis kezdőbetűkkel
Menesi Attila képzőművésszel, a független képzőművészeti tanszék vezetőjével beszélgettünk.
Nemrégiben második alkalommal jártak Hegyeshalomban, kortárs művészeti projektjük keretében.
Néhány mondatban bemutatná a társulatot?
A független képzőművészeti tanszék (kis kezdőbetűkkel!) művészeti projekt, oktatási modell és civil
aktivitás egyszerre. Nyitott, intézményhez nem köthető tanszék vagyunk, folyamatosan változó aktív
és alumni egyetemistákból álló network. 2013 óta 40 ingyenes kortársművészeti kurzust tartottunk –
több mint 100 művész és művészeti szakember bevonásával – magyarországi felsőoktatási intézmények különböző,
elsősorban nem művészeti tanszékein. A flying art courses sorozat Kolozsváron, Szabadkán, Nyitrán, Újvidéken és
Bécsben is jelen volt már, ez utóbbi esetében angol és német nyelven. 2015 óta szervezünk nyári workshopokat másmás helyszíneken, amelyekre a kurzusokon résztvevő hallgatókat hívjuk, akik három témában dolgoznak együtt
meghívott témavezetőkkel. Céljaink között többek között a művészeti gondolkodás közvetítése, a társadalmi
érdekérvényesítés és a kortárs képzőművészet zártságának megváltoztatása egyaránt szerepelnek.
Hogy bukkantak rá Hegyeshalomra? Mikor jártak nálunk először és mi az ami vonzóvá tette az Önök számára?
A 2016 évi nyári workshopunk témái az identitás, a migráció és az országhatár voltak, amelyek ma is aktuálisak. A
helyszín kapcsán először használaton kívüli repülőterekben gondolkodtunk, azután határmenti településekben és
határátkelőhelyekben. Lehetőségként felmerült Röszke is, de Hegyeshalom mellet döntött végül az egymásra rakodó
időréteg gazdagsága, sokrétűsége – a rendszerváltozás előtti idők, az elmúlt 25 év, és mindenekelőtt a 2016 évi
menekülthullám eseményei, szerteágazó problematikája –, így végül ebben az irányban indult el a kapcsolatépítés,
Mészáros Tibor, Meca aktív közreműködésével. Az első helyszíni bejárás alkalmával a település atmoszférája,
megváltozott funkciójú épületei és különösen a régi határátkelő, további inspirációkat adott, de akkor még egyáltalán
nem volt biztos, hogy a határátkelő épületét is használni fogjuk. Végül itt valósult meg többek között az egyesítés
záróesemény interaktív színházi játéka is, amely a résztvevők által készített interjúkat és az aktuális migrációs politikai
híreket dolgozta fel. Idén is jártunk a K2-ben, ahol a néhány évvel ezelőtti munkáink együtt konzerválódnak a többi,
különböző időszakokból ottmaradt történelmi dokumentummal.
Mi a benyomásuk Hegyeshalomról? Lehetségesnek tartja, hogy a későbbiekben is visszatérnek, illetve valamilyen
közös együttműködés lehetőségét?
A 4 évvel ezelőtti tematikákhoz kapcsolódóan, összesen 23 résztvevővel térképeztük fel a települést. Az egyhetes
intenzív munkáról a budapesti Stúdió Galériában 2017-ben rendeztünk dokumentációs kiállítást. Bemutattuk a régi
határátkelő épületében és környezetében létrehozott projekteket, de további Hegyeshalomhoz kötődő és egy
Albertkázmérpusztán, a határsávban 1989-ig elzárt faluban készült interjú, illetve egy éjszakai zöldhatár túra
dokumentációja is szerepeltek a kiállításon.
Idén a karaván projektünkkel tértünk vissza, amely kilenc magyarországi településen – Csongrád, Szőreg, Gyulaháza,
Kőszeg, Magyarföld, Hegyeshalom, Ádánd, Szekszárd és Velence – jelent meg különböző közösségi és köztéri
aktivitásokkal a dezinformáció ellen fellépve. Hegyeshalomban „a biztonságos Magyarországért” szerveződő
polgárőrség helyi szervezetével kezdeményeztünk együttműködést és egy közösen szerkesztett, multimediális
„legendárium” összeállítására vállalkozunk, melyben kritikusan vizsgáljuk a polgárőrök munkáját és tapasztalatait,
főképp a tudásátadás és a tudatformálás (indoktrináció) folyamataira fókuszálva. Ez a projekt folyamatban van,
hamarosan jelentkezünk.

Bacsa Melinda: Mi lenne az a 3 dolog, amit
magaddal vinnél a határon túlra?
nyári workshop, Hegyeshalom, 2016.
Fotó: Orbán György

független képzőművészeti karaván, 2020
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A Polgárőrség bemutatkozása
A Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület 2007.
novemberi megalakulása óta kiemelt
jelentőséget tulajdonít a település
biztonságosabbá tételének. Már akkor azt
a célt tűztük ki magunk elé, hogy segíteni
kívánjuk a rendőrséget és az egyéb
bűnüldöző szervezeteket.
Hely- és
emberismeretünkkel igyekszünk kiszűrni
az
esetleges
bűnelkövetőket,
jelenlétünkkel
elrettenteni
a
bűncselekmények,
szabálysértések
elkövetőit.
Folyamatos munkánk hatékonyságának
eredményeként elmondhatjuk, hogy
javultak a közlekedési szokások; a
folyamatos járőrszolgálat hatására a
lakosság biztonságérzete a visszajelzések
alapján egyértelműen növekszik. Az évek
folyamán csökkenő tendenciát mutat a
bűnelkövetések száma.
Fontosnak
érezzük, hogy Hegyeshalomban egy jól
működő, közbiztonságot maximálisan
elősegítő szervezet legyen jelen, mely a
település lakosságát hivatott szolgálni.
hangsúlyt fektetünk a segítő, karitatív
tevékenységekre is: például márciusban
meg szoktuk hirdetni a „Jótékonysági
Ruhagyűjtés” elnevezésű akciót, melyen
az összegyűjtött ruhák rendszerezésre
kerülnek és a rászoruló családokban élők
számára
eljuttatjuk.
Karácsonykor
felajánlott ajándékokat és élelmiszert
adományozunk a nélkülöző családoknak
és szerény körülmények között élő
időseknek. Előző évben, az óvodával
együtt működve egy állatmenhely
számára gyűjtöttünk állateledelt.
Sokrétű feladataink között szerepel még
többek
között
az
illegális
hulladéklerakások megszűntetése és
rendszeresen tartunk közbiztonsági és
közlekedésbiztonsági előadásokat az
iskolában, illetve közreműködtünk már drogprevenciós
előadások megtartásában is. Továbbá a Hegyeshalmi
Polgárőr Egyesület indította el a kerékpár lopások
számát csökkenteni szándékozó országos kerékpár
nyilvántartási rendszert.

Az utóbbi években pedig kihelyezésre
került a faluban több ponton térfigyelő
kamerarendszer.
Szinte nincs olyan rendezvény
Hegyeshalomban, ahol ne vennének
részt az egyesület tagjai csapatostul,
legyen az főzőverseny, vagy sportos
vetélkedő.
Szervezet
munkájához
nagyban hozzájárulnak ifjú polgárőrök
is, akik önkéntes munkájukkal
besegítenek a különböző rendezvények
lebonyolításába, biztosításába.
Elmondható, hogy a község életében a
polgárőr
egyesület
tevékenysége
példaértékű, mind a közösségi életben
való részvétel, mind a lakosságnak
nyújtott
biztonság
megóvása
tekintetében. Természetesen ez nem
valósulhatna meg az itt élők támogató
hozzáállása nélkül.
Településünk
többször is bebizonyította, hogy a
bajban összetart és számíthat egymásra.
Legutóbb a koronavírus járvány idején,
egyesületünk pedig büszke arra, hogy e
nehéz helyzetben is hozzá tudtunk
járulni
a
humanitárius
tevékenységekhez.
Működésünk kiváló példája annak,
hogy a helyi szerveződések milyen
hatékonyan
szolgálják
a
bűnmegelőzést. Ennek eredményeként
egyesületünk és Hegyeshalom elnyerte
az Országos Polgárőr Szövetségtől a
település és lakossága biztonságát
szolgáló polgárőrség támogatásáért a
„Polgárőr Község” kitüntető címet.
Az ünnepélyes átadóra június 29-én
került sor, ahol egyesületünk elnöke
Tóth Gyula és Szőke László
polgármester vehette át az elismerést.
Egyesületünkhöz bármikor lehet
csatlakozni, szívesen fogadjuk azok
jelentkezését, akik aktív tagjaivá szeretnének válni egy
összetartó csapatnak, mely a település és a lakosság
érdekeit szem előtt tartva működik.
Jelentkezni Tóth Gyula egyesületi elnöknél a
következő elérhetőségen lehet: + 20 342 8573
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