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Itt van az ősz, itt vannak a szalmabábuk – idén egy kicsit másképp… 

 A német tájegységeken, illetve a sváb 

hagyományokkal rendelkező települések szokásai 

között megtalálható volt, hogy az ősz 

beköszöntével, szüret táján vidám szalmabábukat 

állítottak ki az utcákra.  

  Az utóbbi években ez a hagyomány ismét 

felelevenedett több faluban is. Nálunk először 

2009-ben embernagyságú, kitömött szalmafigurák 

köszöntek vidáman az arra járóknak, és ezt 

követően minden ősszel igyekeztünk valami 

újdonsággal előállni. Így témaként volt, hogy régi 

foglalkozások életképeit állítottuk össze, vagy 

nemzetiségi népviseletbe öltöztettük őket és volt, 

hogy „zenészekkel” találkozhattak a járókelők. 

Pár éve pedig derűs madárijesztők színesítették ezt 

az őszi időszakot.  

  A munkák nagy részét a 2005-ben kialakított 

tájháznál végezzük és bizony előfordul, hogy nem 

minden szükséges dolgot tudunk beszerezni.  

Mindig öröm, amikor kérésünkre többen 

visszajeleznek, és összegyűlnek a kért tárgyak, 

eszközök, vagy éppen termények (mint ahogy idén 

is, ezt külön köszönjük!). 

  Az óvónők ügyes kezeit dicséri a falu elején az 

ideérkezőket köszöntő, szintén minden évben 

feldíszített szalmabálák.   

A visszajelzések alapján az itt élők, az átutazók, idelátogatók is örömmel várják minden szeptember elején a 

kihelyezett őszköszöntő dekorációt. 

Az idei csapat, a „Vidám Fickók” kicsit más figurák, mint a korábban megszokottak, de reméljük, hogy ők 

sem okoznak csalódást a „Mi kis falunk” lakóinak – Önöknek. Fogadják őket is sok szeretettel!  

Hegyeshalmi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Újabb lépcsőfok az óriás beruházás háza táján 

 Augusztus 25-én aláírásra került 

Hegyeshalom és Bezenye 

önkormányzata, valamint a Fakt AG. 

közötti Településrendezési szerződés. 

 Ez a szerződés adja a keretet ahhoz, 

hogy az önkormányzatok és a 

beruházó milyen feltétel rendszer 

szerint működjön együtt, a 

megvalósítani kívánt beruházásához 

szükséges településrendezési 

eszközök, módosítások érdekében. Ez 

egyfajta biztosítékként szolgál az 

önkormányzatok számára, hogy a beruházó ne tudjon 

egyoldalú, a területet érintő, de közvetetten a 

települések életét is befolyásoló módosításokat hozni.  

 Jelenleg a rendezési terv módosítása 

folyamatban van, melyről a 

lakosságot a partnerségi egyeztetés 

szabályai szerint a hírközlő 

felületeken tájékoztatták.  Ezen 

mezőgazdasági termelő-, feldolgozó 

és forgalmazó integrált központi 

beruházás rendezési terve, - mint 

nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt beruházás-, az állami 

főépítész végső szakmai véleményére 

vár. Azt követően pedig a 

településrendezési eszközök a képviselő testületek által 

is jóváhagyást igényelnek.
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 Szeptember 1-én kétszázhuszonkét diák kezdte meg az új 

tanévet a helyi iskolában. Az előzőben ugyanis - mint 

ismeretes-, március 16-tól a koronavírus járvány miatt a 

kormány online oktatást rendelt el országszerte. Kemény 

munka és időszak volt ez a diákok, a szülők és a pedagógusok 

számára is. Ezért elmondható, hogy mindenki nagyon bízott 

abban, hogy szeptembertől a korábban megszokott, nappali 

munkarend alapján nyithassanak meg az iskolák. 

 Nusserné Bedő Gyöngyi igazgatónővel beszélgettünk az új 

tanév kapcsán előttük álló kihívásokról, feladatokról. 

 Elmondta, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma az 

Operatív Törzzsel, a Belügyminisztériummal és a Nemzeti 

Népegészségügyi Központtal együttműködve összeállította a 

2020/21-es tanév kezdésére és lebonyolítására vonatkozó 

részletes intézkedési tervet (protokollt), amely meghatározta 

a vírushelyzet miatti feladatokat a tanulók-pedagógusok-

szülők számára. A tantestülettel közösen szabályrendszert 

alkottak a fertőzés megelőzésére, a protokoll betartására, 

figyelembe véve dr. Smodics Katalin iskolaorvos ajánlásait 

is. Ezt a belső szabályozást megismertették a szülőkkel és a 

tanulókkal egyaránt. Ezek a döntések ismét megpróbáltatást 

jelenthetnek a szülők számára, de az iskola vezetősége 

köszöni, hogy panasz esetén, vagy ha fertőzés gyanúja áll 

fenn, nem küldik gyermeküket az iskolába, hiszen 

mindannyiunk érdeke, hogy amennyire lehet, óvjuk egymást 

és gyermekeinket ebben a helyzetben. 

 A meghozott szabályok következetes megvalósítása pedig a 

mindennapi feladatok részét fogja képezni.  
 A gyakorlatban ez a gyerekek számára annyit jelent, hogy a 

reggel kézmosással, kézfertőtlenítéssel kezdődik és étkezés 

előtt-után szintén ez a teendő. A teremcseréket a tanárok 

igyekeznek minimálisra csökkenteni.    

Az úszásoktatás, sport-, csapatversenyek és egyéb 

rendezvények elmaradnak. 

 A tanórákon az éneklés, a testkontakttal járó feladatok 

mellőzendőkké váltak. Mivel a közösségi terekben a tanulók 

közti távolságtartás nem megoldható, ezért szeptember 28-tól 

maszk viselése elvárt lett mindenkitől.  

 Szinte naponta változnak azok a szabályozások, amelyeket 

elvárnak az intézményektől. A legfrissebb például, hogy 

október 1-től kötelező a testhőmérséklet mérése az iskolába 

érkezőknél. Itt az iskolában, a korábban a Szuperhold Kft. és 

Balta Julius által adományozott hőmérőkkel már megkezdték 

a tapasztalatgyűjtést a gyermekek körében: a tanulók 

egyelőre élvezik és kb. 5-7 perc egy osztály „mérésideje”. 

 A tanárok fel vannak készülve, ha esetlegesen a 

későbbiekben ismételten át kell állni online oktatásra és már 

az első tanítási héten felmérték a szülői igényeket a KRÉTA-

felület használatára vonatkozóan, majd támogató alkalmat is 

kínáltak a KRÉTA alkalmazáshoz. Digitális munkarend 

esetén ugyanis a 

KRÉTA 

biztosítja a 

kapcsolatot az 

iskola és a 

család között.  

 Természetesen 

az iskola célja, 

hogy a tanítás a 

rég megszokott 

nappali rend 

szerint folyjon, 

ezért köszönik a 

szülőknek az 

eddigi türelmet 

és fegyelmezett magatartást, valamint kérik őket a további 

készséges együttműködésre. 

 

 Az iskola mellett az óvodának is számos intézkedést kellett bevezetni az Emberi Erőforrások Minisztériuma rendeleteinek 

megfelelően. Ezzel kapcsolatban Magyarné Gaál Juditot kérdeztük. 

Kiemelte, hogy az egyik legfontosabb, hogy csak egészéges gyermekek látogathatják az intézményt. Ez a szülők számára 

sokszor nehézséget okoz, mert otthon kell fogni a gyermekeket akkor is, ha enyhébb tüneteket mutatnak.  

  További intézkedések között szerepel, hogy csak egy fő kísérheti a gyermekeket, minden napszakban; kerüljék a szülők a 

csoportosulást és próbálják meg betartani a szükséges védőtávolságot egymással és a dolgozókkal egyaránt. 

Belépéskor, az ajtónál kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező, a 

gyerekek pedig szappanos kézmosás után léphetnek be a csoportszobákba.  

 Október 1-től pedig szigorítások kerülnek bevezetésre, mely alapján a 

felnőttek számára kötelező lesz maszk viselése az intézményben és az 

iskolához hasonlóan, a gyermekek testhőjét is mérni fogják.  

 Az óvodavezető kiemelte, hogy nagy segítséget nyújt ebben a helyzetben a 

polgárőrség, ugyanis a tanév kezdetétől reggelente jelen vannak az 

intézményben, és figyelmeztetnek, ha kell a szabályok betartására. 

Az intézmény dolgozói remélik, hogy az október 1-én bevezetett 

intézkedések sem okoznak majd fennakadásokat, hiszen közös érdek, hogy 

az óvoda a járványhelyzet ellenére is működjön. 

 A foglalkozásokat illetően az óvónők sincsenek könnyű helyzetben, hiszen 

azokat a programokat egyenlőre nem tudják megtartani, ahol csoportok keverednek egymással (tehetséggondozás, hittan, 

bábelőadások). A népi táncot például úgy próbálják megszervezni, hogy alkalmanként csak egy csoport vesz részt. 

 Az intézmény vezetője és a dolgozók köszönik a szülőknek az együttműködő hozzáállást és bíznak benne, hogy a 

járványhelyzet nem hoz még szigorúbb intézkedéseket. Ha viszont mégis erre kerülne sor, mindent megtesznek annak 

érdekében, hogy az óvoda zökkenésmentesen működni tudjon.  
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Bemutatkozik a Hegyeshalmi Természetbarát Egyesület 
 

 A Hegyeshalmi 

Természetbarát Egyesület 

létrehozásának ötlete 2002 

júliusában született meg. Az 

augusztusban megtartott 

Falunapon igényfelmérést 

végeztünk a lakosság 

körében és jelentős 

érdeklődés mutatkozott a 

természet ápolása, az 

egészséges életmódhoz 

hozzájáruló túrázások és a 

szabadidő kellemes és 

hasznos eltöltésének 

céljából szervezett 

programokhoz. 

 Még ez év októberében 

kirándulást szerveztünk 

Komáromba a Monostori 

erődhöz, ahová újabb 

jelentkezőkkel bővült  

csoportunk. Ez adott 

lendületet annak, hogy 

november 15-én 

megtartottuk az alakuló 

közgyűlésünket 40 fő 

alapító taggal. Beadtuk 

kérelmünket a 

bírósághoz, hogy 

bejegyzésre kerüljünk és 

hivatalosan is megkezdhessük a természetjárás 

népszerűsítését. Immár 18 éve, folyamatosan szervezünk 

minden hónapban 1-1 napos programokat és nyaranta 

többnapos, autóbuszos kirándulásokat idehaza és 

külföldön egyaránt, nem csak  helyi lakosok számára.  
 Egyesületünk próbál minél aktívabban részt vállalni a 

helyi civil szervezetek munkáját segítve, együttműködve 

a település fejlődését és a közösségi összefogást szem előtt 

tartva. Igyekszünk minden korosztály számára elérhető 

kulturális, természetvédelmi vagy egészséges 

mozgásigényt kielégítő programokkal hozzájárulni a 

szabadidő hasznos eltöltéséhez. 

 Mindemellett próbáljuk kiaknázni a helyi lehetőségeket a 

turizmus fellendítéséért. Megalakulásunkkor már 

terveztük egy határőr múzeum kialakítását, egy 

kerékpárkölcsönző és javító részleg létrehozását, amely 

munkahely teremtő erővel is bírt volna. Próbálkozásokat 

tettünk a Lajta folyón történő vízitúrák lehetőségének 

megvalósítása érdekében és a lovas turizmust is 

népszerűsítve. Eddigi eredményként tudjuk megemlíteni, 

hogy 2011-ben beadtunk egy Leader pályázatot, melyben 

szerepelt egy Lajta menti Tanösvény kialakítása a határon 

átnyúló, Rajkát is érintő 

túraútvonal megvalósítása a 

Hármas határhoz és a 

Hegyeshalom látnivalóinak 

megtekintését segítő 

információs turisztikai elemek 

kihelyezése, valamint a 

Tűzoltó szertár felújítása egy 

állandó kiállítás 

megteremtésével. A sikeres 

pályázat eredményeként 

2014-ben az említett kiállítás 

és túraútvonalak elkészültek, 

ezeket mindenki korlátlanul, 

bármikor használhatja.  

Folyamatban van most is egy 

pályázatunk a Juliska liget 

szebbé tételére. Itt szeretném 

megköszönni Szőke László 

Polgármester Úrnak, az 

Önkormányzatnak és a 

mindenkori Képviselő 

testületnek, hogy eddig 

is segítették, segítik és 

támogatják az 

egyesületünket. 

Köszönetet szeretnék 

mondani a Lőrincze 

Lajos Általános Iskola 

igazgatónőjének is az év 

végi záró programjainkhoz nyújtott támogatásáért, az 

együttműködő civil szervezeteknek és természetesen az 

egyesület tagságának is köszönet jár, hiszen nélkülük nem 

létezhetne az egyesület.  

 Továbbra is szeretnénk biztosítani az érdeklődők számára 

a kulturált kikapcsolódás lehetőségét, ahol minden 

korosztály megtalálhatja a számára megfelelő 

programunkat. Igyekszünk az általános iskolával 

együttműködve a fiatalabb generációt is megnyerni, a 

körülöttünk lévő természeti szépségeink és értékeink 

megóvására, újak megteremtésére és egy környezetvédő 

szemlélet kialakítására. Várunk valamennyi jelentkezőt, 

akit érdekel a természet, szívesen vesz részt 

kirándulásokon, túrákon, szívesen barangolja be hazánk 

csodálatos részeit. Jelentkezzenek, jöjjenek el velünk, 

próbálják ki milyen egy jó összetartó, összeszokott 

csapattal közösen kirándulni, együtt lenni. 

 Jelentkezni Horváth Péter egyesületi elnöknél lehet: 

06/30/373-01-36 

                                                                                                      

 Horváth Péter elnök                  
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Beszélgetés dr. Czeglédy Tamással, a Soproni Egyetemen a Lámfalussy Sándor 

Közgazdaságtudományi Karának dékánjával. 

 

  Megkezdődött az új iskolaév. Hogy sikerült az Önök karán megnyitni a korona 

vírus epidémia problémáival harcolva? 

 A Soproni Egyetemen a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karon már 

az előző félév tapasztalatait felhasználva készültünk a tanév megnyitására. A 

biztonságos távolságot megtartjuk, a szükséges fertőtlenítő szereket és 

készülékeket már kihelyeztük és beszereztük azokat az elektronikai cikkeket -

pl.  mikroportokat - amelyek a hibrid oktatáshoz segítséget nyújthatnak. 
 

 Hány diákja van a karnak és milyen szakmákat tanulnak? 

  Karunkon több, mint hétszáz hallgató tanul, menedzsment, pénzügy és számvitel, turizmus, nemzetközi 

gazdálkodás és kereskedelmi szakokon. Karunk képzései a felsőfokú szakképzéstől az alapképzésen és a 

mesterképzésen át a doktori képzésig minden szintet lefed.  
 

Hogyan készüljenek a jövő évre azok, akik a Soproni Egyetemre szeretnének jelentkezni itthonról és 

külföldről? 

 A járvány kikényszerítette belőlünk a rugalmas alkalmazkodást, azaz tanítunk jelenlét mellett, de online is, 

és a kettő hibridjeként a tantermi oktatást kombináljuk az online jelenléttel. Kurzusaink közül a nemzetközi 

gazdálkodást, a turizmust és immár a menedzsmentet is ajánljuk angolul a hozzánk jelentkezőknek, a 

nemzetköziséget zászlónkra tűzve már húsz feletti számú országból fogadunk hallgatókat az egész világ 

területéről. 
 

Milyen változások történtek a közelmúltban a Soproni Egyetemen? 

 A Soproni Egyetem augusztus 1-től átalakult alapítványi fenntartású egyetemmé, megtartva az erdészeti és 

faipari tradicionális képzéseket, és a fenntarthatóság oktatásával és kutatásával hozzájuk kapcsolva és 

kiegészítve őket a gazdasági és pedagógiai képzésekkel. A változással a Tanulmányi Erdőgazdaság az 

Egyetemhez került, természetes partnerként biztosítva a gyakorlati lehetőségeket. Így megmaradt a "zöld" 

küldetésünk, és a Karok együttműködése is erősödhet és így további beruházások indulhatnak meg az 

Egyetemen. 
 

 Nagyon szépen köszönöm dékán Úr, hogy időt szentelt erre a beszélgetésre. A szerkesztőség nevében jó 

szerencsét kívánok a karnak és az Egyetemnek. Jó tanárokat és még jobb diákokat! 

           Beszélgetett: Zágoršekné Brassányi Márta  
 

ÉRTESÍTÉS SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK KIOSZTÁSÁRÓL 

A Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft és Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat értesíti a 

lakosságot, hogy 2020. december 15-ig lehetőség van a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéshez kék színű 

hulladékgyűjtő edények igénylésére. 

Az edényekből – melyek díjmentesen kerülnek az ügyfelekhez - azok igényelhetnek, akik a korábbi projektből 

nem jutottak edényzethez. Edénycserére (kisebbről nagyobb méretűre) jelenleg nincs lehetőség. 

120 literes kék edényt kaphatnak a 60 literes edény után közszolgáltatási díjat fizető, hátralékkal nem rendelkező 

2 fős, és a 80 literes edény után közszolgáltatási díjat fizető 3 fős, hátralékkal nem rendelkező háztartások. 

240 literes kék edényt kaphatnak a 110, 120 és 240 literes edény után közszolgáltatási díjat fizető, hátralékkal nem 

rendelkező háztartások. 

Azok az ügyfelek, akik az év harmadik negyedévétől veszik igénybe a közszolgáltatást a kapott vevőinformációs 

adatlap bemutatása után jogosultak szelektív kék edény igénylésére.   

Az edények Hegyeshalomban a Műszaki telepen (Kertalja utca) vehetők át, az edények kiszállítása után, várhatóan 

október közepétől. 

A további részletekről a későbbiekben tájékoztatást nyújtunk! Kérjük figyeljék a Falu Tv képújságát, a 

www.hegyeshalom.hu internetes oldalt, vagy a Facebookon a Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat oldalát. 

Az újságot szerkesztette: Kézdiné Takács Rita, Szőke László A szlovák fordításért felelős: Zágoršekné Brassányi Márta 
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