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Az időseket köszöntjük
Október elseje az idősek világnapja. Szerkesztőségünk
nevében köszöntjük mindazokat, akik hosszú élet
munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött!
Nyilvánítsuk ki és ne csak ezen a napon, hogy nagy
szükségünk van rájuk! Tiszteletünk foglalja magában
elfogadásukat, szeretetüket és annak kifejezését.
Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra,
bölcsességre, türelemre, elfogadásra, amivel csakis ők
rendelkeznek.
A fiatalabb generációk feladata, hogy lehetővé tegyék
számukra az időskorhoz méltó életet. Nyújtsunk
támaszt, vigyázzunk rájuk, segítsük őket, hogy örömteli
életet élhessenek. Érezzék, hogy nem hagyjuk magukra
őket, mert fontos részei életünknek. Kitartásuk,
szeretetük felbecsülhetetlen kincs számunkra!
Idősek napja alkalmából az év valamennyi napjára,
kívánunk Önöknek nagyon jó egészséget, hosszú boldog
életet! Kívánjuk, hogy érezzék környezetük figyelmét,
családjuk szeretetét!

„Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket,
Öleljétek meg az öregeket.
Adjatok nekik szeretetet,
Szenvedtek ők már eleget!
A vigasztalójuk legyetek.
Én nagyon szépen kérlek titeket:
Szeressétek az öregeket!”
(Óbecsey István: Szeressétek az öregeket)

Az aradi vértanúk tisztelete
Igényes megemlékezést láthattak október 6-án, akik
ellátogattak az aradi vértanúk tiszteletére állított
kopjafához. A Lőrincze Lajos Általános Iskola
képviseletében Szoboszlai Sándorné mondott ünnepi
beszédet és a 7. a osztály színvonalas műsorral
emlékezett meg az 1849. október 6-án kivégzett aradi
tizenhármakról. A diákok felkészítő tanára: Tóthné
Gősi Erika Klára volt.

Október 23-ra emlékezünk
Kedves Hegyeshalmiak!
Szomorú vagyok, de el kell fogadni: a járványveszély miatt sajnos az idei október 23-i ünnepély is módosult.
Szerény hiánypótlásként ebben az írásban szeretném gondolatimat megosztani az 1956-os forradalomról és annak
máig tartó társadalmi hatásáról, következményeiről.
Ez a nap 1989 óta nemzeti ünnep Magyarországon, de szerte a világon ünneplik, ahol magyar nyelvű közösségek élnek.
Immár 31 év eltelt azóta, hogy szabadon emlékezhetünk hőseinkre és a mai napig nagyon fontos ezt méltóképp megtenni
annak érdekében, hogy ’56 üzenete ne vesszen el a szívekből és a fejekből se törlődjön ki.
Arról szeretnék beszélni, hogy vajon mit üzen nekem, mit üzenhet generációm tagjainak 56 forradalma? Milyen
érzések, gondolatok élhetnek azok szívében, akik nem éltek még a forradalom idején, de az azt követő diktatúra idején
nevelkedtek? Hogy vajon méltók vagyunk-e elődeink hagyatékához?
Meggyőződésem, hogy az 56-os felkelők nem hiába ontották vérüket a főváros és a vidék városainak, falvainak utcáin,
terein, nem hiába szenvedtek a kínzókamrákban, lettek sortüzek áldozatai, nem hiába vonultak száműzetésbe vagy
éheztek, robotoltak munkatáborokban. A történelem őket igazolta, mert 1989-ben a korhadó kommunista rendszer mégis
összeomlott. Nagy Imre és mártírtársai újratemetésével jelképesen a régi rendszertől is búcsút vettünk. Vértelen
átalakulás kezdődött, mellyel esélyt és szabadságot kaptunk arra, hogy „56” eszméit végre megvalósítsuk.
Folytatás a 2. oldalon…
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Folytatás az 1. oldalról
64 év eltelt azóta és már kevesen élnek azok közül, akik
aktív részesei voltak a forradalmi cselekményeknek. Mi,
akik akkor még nem éltünk, egészen 1989-ig, mint
ellenforradalmat ismertük ’56 eseményeit, amit néhány
hazug mondattal elintéztek a történelemkönyvekben. Az
iskolákban sulykolták belénk a kommunista eszméket. S
mégis sejtettük, hogy máshol lehet az igazság?! Mert
nekünk, az úgynevezett „puha diktatúrában” felnőtt
generáció tagjainak is megvoltak a sajátos tapasztalataink,
családunkban, környezetünkben.
Emlékszem szüleim, nagyszüleim szorongására,
félelmeire, nem értettem miért beszélnek titokzatosan
otthon valami forradalomról meg disszidálásról. Éreztem,
hogy félnek valamitől, de hogy mitől azt csak később,
felnőtt fejjel értettem meg.
Az iskolában, természetesen be kellett illeszkednünk.
Mint gyermekeknek, sok minden szent volt, amit ott
tanultunk, elhittük, amit tanáraink tanítottak nekünk.
Akartam, vagy nem akartam, vonultam, koszorúztam,
dalokat énekeltem, verseket mondtam. Mindeközben
vezetőink eladósították az országot, hogy a viszonylagos
jóléttel biztosítsák be politikai hatalmukat.
A forradalom leverését követő időszaknak felsorolni is
nehéz, mennyi káros következménye lett. A mai
társadalom erkölcsi bajainak okai részben abban a
rendszerben gyökereznek. Láthatjuk, hová vezetett a
diktatúra, hová vezetett, hogy az embereket igyekeztek
leszoktatni az önálló gondolkodásról. Hányan voltak
olyanok, akik méltatlanul kerültek mellőzésre hitük vagy
meggyőződésük miatt. Mennyi megalkuvás és
megalázkodás kellett egy diplomáért, egy jó állásért, de
még a fogyasztási cikkek beszerzéséért is. A
munkahelyeken a párthoz hű, ezért teljhatalmú vezetőknek
messze elért a keze. Akiket megbízhatatlannak ítéltek,
azokat megbélyegezték, további iskolák és a karrier kapuit
bezárták előttük. Hány fiatal hagyta el hazáját nem csak
kalandvágyból, hanem az üldöztetéstől való félelemből
vagy, mert nem látott lehetőséget arra, hogy hazájában
tehetségével valamire vigye. A nyugati szabadság mítosza
a kultúrán, főleg a zenén keresztül hatott ránk, ezért
hallgattuk a rendszert jelbeszédben bíráló magyar
zenekarokat és előadókat.
Boldogok voltunk a rendszerváltáskor, visszakaptuk ’56os reményeinket, ízlelgettük a szabadságot, pártokat,
egyesületeket szerveztünk ám sajnos a dolgok nem
egészen úgy alakultak, ahogy vártuk: megosztottak
lettünk, táborokra szakadtunk. Szükségszerű a csalódás,
de mi is tehettünk róla. Néha úgy érzem, még ma sem
tudunk mit kezdeni visszakapott szabadságunkkal, és néha
már szabadulnánk tőle. Adódik a kérdés: ugye nem hiába
álmodtak 1956 hősei egy demokratikusabb világot?
Szabadon
beszélhetünk,
kinyilváníthatjuk
véleményünket, de sajnos sokszor visszaélünk vele.
Ontjuk a közönséges beszédet, otthon, közösségben,
médiákban. Divat lett a megbélyegzés, beszólás, a
ripacskodás, minden gondolat szabadon kifejezhető,
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senkit és semmit nem tisztelünk, a reklámok által
szándékosan felkorbácsolt fogyasztási láz kiszolgálói
lettünk, felesleges dolgokra hajtunk, pusztítjuk,
szennyezzük környezetünket fizikai és erkölcsi
értelemben egyaránt.
Tudunk-e élni megszerzett jogainkkal, a választójoggal
például akkor, ha el sem megyünk választani?
Választott képviselőként élünk, vagy visszaélünk
hatalmunkkal? Képesek vagyunk-e egyéni érdekeinket a
közösségünk, településünk, nemzetünk érdekei alá
helyezni? A köz javát, vagy csak magunk és a hozzánk
lojálisak gazdagodását szolgáljuk?
Azt tartjuk magunkról, hogy okos nemzet vagyunk, de
mintha nem tanulnánk az újra és újra elkövetett
hibáinkból…
Már nem igazán emlékszünk rá, mit tett népünkkel a
diktatúra, sőt valami furcsa, groteszk nosztalgiát érzünk.
Kinevelt egy generációt: minket, akik máshogy akartuk
csinálni, de ma sokszor megtagadjuk magunkat és
hozzányúlunk a régi módszerekhez.
Felelősségünk van abban, ahogy ma élünk, a világ
belőlünk áll össze és olyan lesz, amilyenek mi vagyunk. A
minden irányból jövő manipuláció ellenére helyesen kell
gondolkodnunk és cselekednünk.
Talán az a baj, hogy sokszor kívülről, politikusoktól,
pártoktól várjuk a megoldást életünk problémáira. Nem
vesszük észre, hogy a megoldás egyénenként bennünk
rejtőzik. Önnek, neked, nekem, egyénként kell megújulni,
önmagunkkal szembenézni, emberszámba venni a
másikat, aktívnak lenni a településen, közösségekben. És
nem irigykedni, bűnbakot keresni, gyűlölködni, megvetni,
bántani egymást, Jó emberré nem lehet tenni senkit
erőszakkal és hatalmi intézkedésekkel, csak elfogadó
szeretettel és egymás iránti tisztelettel lehet jó emberré
válni, összetartó közösséget teremteni. Ez a nagy igazság,
ami minden diktatúra tanulsága. Hát, ezen az úton kellene
járnunk: s akkor, nem volt hiábavaló az ’56-os áldozat!
Elődeink közül sokan meghaltak népünk szabadságáért,
nekünk
szerencséseknek,
ma nem kell ilyen
áldozatot hozni,
csak
őszintén,
szeretettel, bátran
és felelősséggel,
vagyis szabadon
élni!
Legyünk
méltók
az
örökséghez!
Mészáros Tibor
alpolgármester
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Bemutatkozik a Hegyeshalmi Vasutas Sporthorgász Egyesület
A Hegyeshalmi Vasutas Sporthorgász
Egyesület 1990. március 18-án alakult
78 felnőtt és 12 ifjúsági horgász taggal.
Jelenleg pedig 471 felnőtt, 7 ifjúsági és
30 gyermek tartozik közösségünkhöz,
így vélhetően Hegyeshalom legtöbb
tagot számláló egyesülete vagyunk.
Érdekesség, hogy az első öt évben víz
terület nélküli horgász egyesületként
működtünk. A hajdani vezetőség célja,
így egy saját vízterület kialakítása volt a
község közelében, mivel az akkori
úgynevezett „kis bánya” halászati joga
a Győr-Moson-Sopron megyei Horgász
Szövetség
Intéző
Bizottságának
tulajdonában volt.
A horgászegyesület vezetője és a
képviselője számos utat végig járva
végül az Önkormányzat felé ajánlatott
tett a Stettni-tó rendbetételére. Így 1995
júniusában az autópálya építők
segítségével, az IBUSZ és az IBEX Kft.
jelentős anyagi támogatásával, valamint
több más felajánlóval -és nem utolsó
sorban egy olyan egyesülettel, amely
megmutatta,
hogy
összefogással
mindent lehet-, kezdetét vette az
építkezés. 1995. szeptember 18-án
ünnepélyes keretek között felavatásra
került a tó.
Németh János az egyesület elnöke
nyitotta ki azt a zsilipet, amelyen
keresztül a jobb parti csatorna (kanális)
vize feltöltötte és azóta is folyamatosan
táplálja, frissíti az 1,8 hektáros
horgásztavat.
Az első haltelepítéstől fogva minden
évben fokozott figyelmet fordítunk a
halak védelmére és a tó körüli terület
karbantartására. Minden évben több
alkalommal környezetvédelmi napot
rendezünk, ahol elvégzésre kerül a
tóparton lévő fák, bokrok gondozása, az elszáradt nád
kaszálása, elhordása, szemétszedés, helyreállítás stb.
Szívesen fogadjuk, ha nem csak egyesületi tagok, hanem
falubeliek is segédkeznek, hiszen nemcsak a horgászoknak
nyújt kikapcsolódást ez a park.
A vezetőség fontosnak tartotta továbbá egy játszótér
kialakítását is. Az itt elkészült játékok kihelyezésében több
horgásztárs is kivette a részét. A játszótér és a kifolyó közötti
területen piknikező lett kialakítva, amely alkalmas családi,
baráti társaságok számára is. Az ehhez szükséges sütő-főző
alkalmatosságok kiépítésre kerültek padokkal, asztalokkal, s
szemetesekkel együtt.

2015. május – júniusában a játszótér
játékainak cseréjére került sor. Ez a 2014.
évi Civil Főző verseny bevételéből, a
Határ Étterem vezetőjének felajánlásából
és nem utolsó sorban a Hegyeshalmi
Nagyközségi
Önkormányzat
támogatásából valósulhatott meg.
Minden évben megrendezésre kerülnek,
a most már hagyományosnak mondható
horgászversenyeink, melyekre mindig
nagy szeretettel várjuk a környék
horgászait. Örömmel tölt el minket, hogy
ezek a rendezvények nagy sikernek
örvendenek.
2018-ban Leader pályázaton keresztül
igényeltünk
egy
fűnyíró
traktort
pótkocsival és egy fűkaszát. A sikeres
pályázat és az önkormányzat segítségével
2019 tavaszán ezeket az eszközöket
beszerezhettük, így a gépek nagyban
segítik és megkönnyítik a tó körüli
munkálatokat.
2019. késő őszén becsületkönyvtár,
nyilvános
könyvszekrény
került
kiépítésre „hozz egy könyvet, vigyél el
egy könyvet” mottóval. Az utcai
könyvszekrényt a Hegyeshalmi Vasutas
Sporthorgász Egyesület és a Magyar
Vöröskereszt
Hegyeshalmi
Alapszervezete közös kezdeményezésére
hoztuk létre. A könyves szekrény a
Stettni –tó és Szabadidőpark területén a
kis faház hátuljára lett kihelyezve, a
parkolóból
jól
látható
helyen,
kamerákkal védve! Itt könyvet cserélni
és olvasgatni is lehet és azt szeretnék, ha
egyúttal közösség teremtő hely is lenne.
Továbbra is szeretnénk kulturált
környezetet biztosítani az ide látogató és
kikapcsolódni
vágyó
természetet
kedvelő kicsiknek és nagyoknak
egyaránt. Minden évben igyekszünk az
Önkormányzattal közös erővel megóvni és szebbé tenni ezt a
környezetet.
Szeretettel várunk minden régi és új látogatót,
kikapcsolódni vágyót, s egyúttal szeretnénk felhívni a
figyelmet a házirendünk (több helyen kihelyezett táblák
hívják fel a figyelmet) megfelelő betartására, hisz nem kevés
idő és legfőképp energiánk van benne, hogy ilyen szép
környezet fogadhat minket!
Horgászattal, az egyesületünkkel, s egyéb infókkal
kapcsolatban érdeklődni:
Fekete Tamásnál +36-30/37-88-210 illetve
Kóczán Antalnál +36-30/33-46-272 lehet.
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Ifjúságvédelmi délutánok
A Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület szervezésében és
lebonyolításában a Lőrincze Lajos Általános Iskola
közösen tartott ifjúságvédelmi képzést a felső osztályos
tanulók részére.
A tanfolyam célja az volt, hogy megismertesse a
veszélyeztetett korosztállyal a közlekedésbiztonsági
szabályokat; a rendőri intézkedések menetét; a közlekedési
és egyéb balesetek során történő elsősegélynyújtási
lehetőségeket; valamint a kábítószer fogyasztás veszélyeit.
Az első alkalomra szeptember 11-én került sor és az öt pénteken átívelő programokon jelen voltak rendőrség, a
mentőszolgálat és a katasztrófavédelem képviselői is, akik szakelőadást tartottak a fiatalok számára. Az interaktív
programokat a gyerekek is nagyon élvezték, rengeteg élménnyel és ismerettel zárták október 9-én a tanfolyamot, ahol
18 diák vehetett át névre szóló oklevelet és apró ajándékot.
A képzés előfutára volt egy nagyobb szabású elképzelésnek, a polgárőrség ugyanis jövő évben szeretné előtérbe helyezni
az ifjúság védelmet és terveik szerint szervezeten belül meg kívánják alakítani az Ifjúsági polgárőrséget.

A COVID ellen együtt – egymásért!
Hegyeshalom igazolt COVID betegeinek száma okt. 24-én átlépte a 20 főt. A rendkívüli egészségügyi helyzet miatt
fordulunk betegeinkhez, megfogalmazva legfontosabb üzeneteinket, kéréseinket.
ORVOSI RENDELŐK:
- Kérjük, használják a kihelyezett kézfertőtlenítőket.
- Maszkviselés kötelező megjelenéskor és vizsgálat közben is.
- Minden rendelői betegellátáshoz kötelező a telefonos bejelentkezés,
időpontkérés – a vonalak gyakori foglaltságára számítsanak.
- Telefonszámaink: Fő utcai felnőtt rendelő: 96/220-050
Pozsonyi úti felnőtt rendelő: 96/220-091
Fő utcai gyermekrendelő: 96/568-000
Kérjük, hogy az egészségügyi dolgozók mobilszámait csak rendkívüli esetben hívják!
- Hőemelkedéses, lázas beteget csak telefonos konzílium után, rendkívüli indokoltsággal vizsgálhatunk a
rendelőben.
- Amennyiben rendelői vizsgálat történik, kérjük, fontos dokumentumaikat készítsék össze, hozzák magukkal,
panaszaikat írják fel, hogy minél rövidebb idejű, de hatékony lehessen az orvos-beteg találkozás. Beszélgetésre a
jelen viszonyok között nincs lehetőség.
- Otthoni betegellátás is csak rendkívüli esetben és életveszély esetén engedélyezett.
Lázas beteget nem látogathatunk.
RECEPTRENDELÉS:
- Lehetőleg mindenkinek e-receptet írunk. Kiváltásához TAJ szám szükséges.
- A felíratni kívánt gyógyszerek listáját a kiadott táblázat szerint vagy egyéb írásos módon adják le, dobják be a
rendelőknél felszerelt postaládákba. Másnapra elkészítjük, hegyeshalmi kiváltáshoz átjuttatjuk a gyógyszertárba.
INFLUENZAOLTÁS:
- Az ingyenes oltóanyagok megérkeztek. Mindenkinek javasoljuk, időseknek a tüdőgyulladás elleni védelmet
biztosító – pénzdíjas – oltásokat is ajánljuk. Beadásuk csak a rendelőben, csak előjegyzés alapján történik.
Rendelési időn túl is biztosítunk lehetőséget. Az oltásokról összeállított rendelői tájékoztatót kérjük, olvassák el.
- A gyermekek számára is ajánlott az influenzaoltás, főként a krónikus betegségek, pl. asztma, túlsúly miatt
gondozottaknak. Csecsemőknek fészekimmunitást biztosíthatunk a szülők, nagyszülők beoltásával.
MEGELŐZÉS:
- A COVID betegség megelőzésére jelen tudásunk szerint a legalkalmasabb módszerek: egészséges, vitamindús
étrend, bő folyadék fogyasztás, szabadlevegőn történő tartózkodás, mozgás, napi 500-1000mg C-vitamin, 23000NE D3-vitamin. Kérjük, tartsák be az országosan is elrendelt óvintézkedéseket /kötelező maszkviselés,
kézmosás, 1,5-2 m-es távolságtartás, közösségi együttlétek minimalizálása/, DE! ne éljenek magányosan,
kapcsolattartáshoz használják a telefont, internetet, szabad levegős találkozásokat.
Mindnyájunknak – betegnek és ellátóknak egyaránt – kitartást biztosító lelkületet, jó egészséget Kívánunk!
Hegyeshalom Egészségügyi Szolgálatai
Az újságot szerkesztette: Kézdiné Takács Rita, Szőke László A szlovák fordításért felelős: Zágoršekné Brassányi Márta

