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Beszámoló az Önkormányzat munkájáról - 2017.

A nyáron két nagy beruházás zajlott a településen, amelyek a lakosság jelentős részét érintik.
A régi Napközi Otthon udvarán megépítésre kerülő fedett piac régóta
felmerülő lakossági igények kielégítését szolgálja a közeljövőben.
Az épület kivitelezése közmunkaprogramban valósult meg, sajnos a
kiszolgáló létesítményekre (WC, parkoló) beadott pályázat nem nyert,
ezért azok megvalósítása az újabb pályázati lehetőségek függvénye.

A konyha felújításának kivitelezése magában foglalta a nyílászárók
cseréjét, burkolást, fűtés, villany és vízvezeték rendszer korszerűsítését,
belső felújítást. A belügyminisztériumi pályázaton nyert összeg
34.400.000,- Ft volt, az önkormányzat által vállalt önerő: 3.429.337,- Ft.
A nyertes ajánlattevő az encsi székhelyű Polgári Kft. volt, mely
közbeszerzési eljárás során került kiválasztásra. A felújítást határidőn belül, iskolakezdés előtt sikerült
végrehajtani, a műszaki átadásra augusztus 31-én került sor.
A sportkör TAO pályázatának
köszönhetően elkészült a
Sportpálya fedett lelátója, így
már semmi sem akadályozhatja meg a lelkes szurkolókat,
hogy akár esős időben is
buzdíthassák a pályára lépő
csapatokat.
Ugyancsak ebből a keretből
valósult meg a füves labdarúgópálya automata öntöző berendezése.
Új pályázati lehetőség is látókörbe került, ami a sportpálya villanyvilágítását tenné lehetővé. Ha ezen a pályázaton
is sikerülne nyerni, az komolyan felértékelné a település sportlétesítményének színvonalát.

Folyamatosan zajlik a Határőrség fő épületének felújítása
is, itt szálláshelyek kialakítására kerül sor.

Október hónapban kezdődtek meg a Polgármesteri Hivatal épületének
energetikai korszerűsítését célzó belügyminisztériumi pályázat
keretében megvalósuló, hőszigetelésre és nyílászárók cseréjére irányuló
munkálatok, amelyre az önkormányzat bruttó 29.690.349,- Ft támogatást
nyert. Ez az összeg az összes költség 95 %-nak felel meg úgy, hogy a
támogatási összegben benne foglaltatik a tervezés és műszaki ellenőrzés
költsége is.
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Benyújtott pályázatok

Hidasnémeti a gesztora annak a közel 1 milliárd Ft összköltségű pályázatnak, amely közel 30 km hosszú
kerékpárút kialakítását célozza meg. Konzorciumi partnerek Kenyhec, Perény, Abaújvár és Telkibánya
Önkormányzatai.
Az Önkormányzat évről-évre sikeresen pályázik a szociális földprogram működésének fejlesztésére,
valamint szociális célú tűzifa beszerzésére a lakosság részére (januárban 180 m3 kerül kiosztásra).
1 millió Ft mértékű pályázati támogatásnak köszönhetően rövidesen elkészül Hidasnémeti Településkép
Arculati Kézikönyve.
A Kistérség által megnyert Gyerekesély Program pályázat részese településünk is, ennek köszönhetően
többek között Közösségi Tér működik 5 éven keresztül a Művelődési Házban a hátrányos helyzetű
gyermekek felzárkóztatása érdekében.
Benyújtott pályázatok

Az elmúlt hónapok során Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be
 külterületi (mezőgazdasági) utak felújítása,
 a szegregátumban élők felzárkóztatása,
 a Művelődési Ház és a régi állomási Vendéglő felújítása,
 intézmények energetikai fejlesztése (napelem),
 a konyha eszközbeszerzése,
 a Szabadság út egy szakaszának felújítása,
 közösségfejlesztési folyamatok erősítése (kistérségi keretek között)
céljából. Reményeink szerint minél több pozitív elbírálásban részesül ezek közül.
Tervezett pályázatok

A jövő év folyamán határon átnyúló pályázat keretében egy kisebb zöldségfeldolgozó üzem kialakítását
tervezzük Hidasnémetiben.
A piac II. ütemű munkálatainak elvégzését is tervezzük egy újabb pályázat benyújtásával.
Várhatóan jövő éven megkezdődnek az M30-as autópálya kivitelezési munkálatai, az ebből adódó
gazdasági előnyöket szeretnénk minél hatékonyabban kihasználni.
Csakúgy, mint eddig, igyekszünk maximálisan igénybe venni a különböző pályázati kiírások által nyújtott
lehetőségeket.
2017. évi közfoglalkoztatási programok
1. Mezőgazdasági program: 2017.03.01.-2018.02.28. 30 fő
 Szántóföldi, fóliasátras és szabadföldi növénytermesztés (árpa, búza, kukorica, napraforgó,
paprika, paradicsom, burgonya, hagyma, uborka, zöldbab, saláta, retek, sárgarépa, petrezselyem)
 Sárgabarack termesztés
 Állattenyésztés (sertés, ló)
 Méhészet
 Erdészet (tölgyfa csemeték pótlása)

 Barackos körbekerítése
2. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás: 2017.03.01.-2018.02.28. 40 fő
 Kosárfonás, szövés
 köztéri bútorok javítása, felújítása
 kültéri, fából készült játékok készítése (3 db – játszótér, Kiserdő)
 Határőrség fő épületének felújítása (tetőfelújítás, villanyszerelés, fűtéshálózat korszerűsítése,
vizesblokkok kialakítása, hálószobák, nappali, társalgó kialakítása)
 Piactér fő épületének felépítése
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Rendezvények

Pezsgő kulturális élet jellemzi településünket, ennek bizonyítéka a számtalan rendezvény, esemény, a
Művelődési Házban működő szakkörök, egyesületek, klubok, civil szervezetek.
Idén 21. alkalommal szerveztük meg a Hidasi Napok – Felvidéki Fesztivál rendezvénysorozatot, nagy
sikerrel.
További nagyobb események 2017-ben a teljesség igénye nélkül: Hernád-parti piknik, Gyermeknap,
Volkswagen bogártalálkozó, Kalandrally, Pálinkamustra, Ősz színei-ízei, Elszármazottak találkozója,
Idősek napja, Adventi rendezvények, Testvér-települési találkozók.
Könyvtár és Teleház is működik az intézményben, rendszeresen mozifilmeket is megtekinthetnek az
érdeklődők.
A csekély állami finanszírozás ellenére 2018-ban is szeretnénk színvonalasan működtetni kulturális
intézményünket, megszervezni a rendezvényeket.
Szociális ellátások

Önkormányzatunk lehetőségeihez képest igyekszik a rászoruló családok, egyének számára szociális
támogatásokat biztosítani (települési segélyek, Szociális földprogram, Szociális tűzifa, Arany János
ösztöndíj, Bursa Hungarica pályázat, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanulók támogatása,
kedvezményes díjú szolgáltatások a lakosság számára, tanévkezdési támogatás, karácsonyi támogatás).
Szociális tűzifa támogatás
Idei pályázatunknak köszönhetően a Belügyminisztériumtól 180 m3 tűzifa támogatásban részesül településünk. A
kedvezményezettek elsősorban azok a szociálisan rászorultak lehetnek, akik havi rendszerességgel
gyermekvédelmi kedvezményben, időskorúak járadékában, aktív korúak ellátásában részesülnek. A támogatás
odaítéléséről a Képviselő-testület dönt. Az erdészet tájékoztatása szerint a tűzifa kiszállítására január hónapban
kerül sor.
Év végi támogatások
Az ünnepekhez közeledve lehetőségeinkhez képest idén is támogatni kívánjuk községünk lakóit az év végén.
Ennek mikéntjéről a költségvetés helyzetének ismeretében következő ülésén dönt Testületünk. Szaloncukor és
ajándékcsomag biztosan eljut minden családhoz december elején. A hagyományoknak megfelelően támogatjuk az
Iskola jótékonysági bálját, valamint a helyi iskolások és óvodások karácsonyi ünnepségét is.
Becse Csaba
polgármester

Értesítjük a község lakosságát, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati törvény alapján
közmeghallgatást tart 2017. november 29-én (szerdán) 17.00 órától a Hidasnémeti Művelődési Házban.
Napirendi pontok:

1., A Településkép védelmi szabályozás bemutatása
2., Beszámoló az önkormányzat munkájáról
3., Közérdekű kérdések, bejelentések

Ezúton felszólítok minden települési gépjármű tulajdonost, hogy az ingatlana előtti parkolást szüntesse meg, mert a
padkán és az aszfalton történő közterület használata károkat okoz a kikerülő autók által az úttestben, illetőleg az
útpadkában, valamint forgalmi akadályt képez.
Kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy saját ingatlanukat vegyék igénybe gépjárműveik parkolására!
Amennyiben változást nem tapasztalunk, a képviselő-testület megvizsgálva a helyzetet, szankciók bevezetéséről
fog dönteni, úgymint várakozni tilos táblák kihelyezése, illetőleg illegális közterület használat miatti feljelentések.
Kérem a közöltek szíves tudomásulvételét!
dr. Szakály László sk.
jegyző
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Sulinfó

Tisztelettel köszöntöm a Hidasnémeti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola iránt érdeklődő Hidasi Hírnök olvasókat!
A tanév kezdete óta eltelt időben számtalan program zajlott az iskolánkban, amelyekről szöveges és/vagy szöveges
és képi beszámolók már jelentek meg honlapunkon, valamint facebook oldalunkon. Ezért ezúttal néhány kiemelt
eseményt szeretnék megosztani Önökkel.
 Szeptember hónap az új tanév beindításáról szólt. Ez számtalan feladatot rótt nevelőre, gyermekre, szülőre
egyaránt. Tanítványainknak vissza kellett szokniuk a közösség rendjébe és szabályrendszerébe. A kis
elsősöknek meg kellett ismerkedniük mindazokkal az újdonságokkal, amelyekkel az iskola világa várta
őket. A szülőknek gondoskodniuk kellett arról, hogy gyermekeik a megfelelő taneszközökkel kezdhessék
meg tanulmányaikat. Ebben nagy segítséget jelentettek az önkormányzati támogatások, melynek egy részét
az iskola kapta, olyan eszközök, anyagok beszerzésére, melyek az egyes tanítási órákon kerülnek
felhasználásra. Köszönjük Hernádszurdok, Hidasnémeti és Tornyosnémeti önkormányzatainak
támogatását. Az iskolavezetés, a nevelőtestület legfontosabb feladatai ezen időszakban: a gyermekekre
való odafigyelés, az éves munkaprogram megtervezése, munkaszervezési feladatok és a megfelelő
adatszolgáltatások elvégzése a fenntartó irányába. Különösen fontos volt e tanév elején az új pedagógusok
fogadása és munkakörének meghatározása, valamint az intézmény felkészítése az országos pedagógiaiszakmai tanfelügyeleti ellenőrzésre. Új pedagógusok: Krakkai Valéria, Ureczky Klára Tünde.
 Szeptember havi feladataink között kiemelt szerep jutott az őszi témahét megrendezésének, melynek
témája hagyományosan a környezet és egészségvédelem. Játékos programokkal, rendhagyó tanítási órákkal
és gyümölcskóstolással igyekeztünk tartalmassá tenni a programot.
 Az október a mindennapos nevelő-oktató tevékenység mellett hangsúlyozottan szólt a hazaszeretetre, a
magyarság tudatra nevelésről, hiszen megemlékeztünk az aradi vértanúkról és tisztelegtünk 1956 hősei
előtt. Megelégedésünkre szolgált, hogy legalább már a szülők körében elfogadottá válik, hogy
programjaink, ünnepi megemlékezéseink nyitottak és szeretettel várjuk az érdeklődő felnőtteket.
Lezajlottak az osztály szülői értekezletek és az SZMK első ülései is. Minden találkozás komoly
döntésekről, közös gondolkodásról szólt.
Elkezdődött a 7. évfolyamosok „Határtalanul” pályázati programban való részvételének előkészítése.
Beindítottuk az „Útravaló” ösztöndíjprogramot.
 A november hónap is számtalan feladatot tartogat számunkra. Kiemelt odafigyelést igényel a 8.
osztályosok pályaválasztása. Részt vettek Pályaválasztási Kiállításon, Miskolcon, s már meghallgathattak
néhány tájékoztatót, amelyek esetleg segíthetik döntéseik meghozatalában őket. Folyamatosan érkeznek a
különböző középiskolákból a nyílt napról szóló felhívások, amelyek szintén érdekes színfoltjai lehetnek az
előkészületeknek.
A gyermekek számára rendezett iskolai programok egy része a költségvetésben nem szerepeltethető anyagi
forrásokat is igényelhetnek. Ezért fontos számunkra a szülők, szervezetek, vállalkozások támogatása,
melyek kapcsolódnak az évek óta hagyományosan megtartott Katalin napi/Jótékonysági bál
megrendezéséhez. Köszönet minden aktív szülőnek és minden támogatónak!
Szeretném fölhívni a kedves olvasók figyelmét, hogy iskolai életünkről több csatornán keresztül is
tájékozódhatnak. Kérem, éljenek a lehetőségekkel!
A közelgő Advent alkalmából nyugodt napokat és lelki feltöltődést kívánunk!
Tisztelettel:
Oravecz Jánosné
intézmény vezető
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Mini – Manó Biztos Kezdet Gyerekház

Képes Híradó
Mozgalmas hetek, hónapok állnak mögöttünk, szeretnénk megosztani fontosabb
programjainkról (amiket rendeztünk, és amiken részt vettünk),
mindennapjainkról egy kis válogatást. További képeket tekinthetnek meg
Gyerekházunkról facebook oldalunkon!

Kirándulás kisvonattal ( a környék(beli gyerekházakkal közösen)

Ősz színei, ízei
Levélbagoly, toboz süni készítés

Boldogkőváralján a Téka-táborban

Nyárzáró ünnepség

Országos Könyvtári Napok
Könyvjelző készítés

Recept-klub: Nyúlpörkölt knédlivel

Beszélgető-kör
Bodnár Katalin
gyógypedagógussal

Baba-mama torna

Matisz Nikolett
gyh.vezető
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Reformáció 500

Hidasnémeti Református Gyülekezete is megemlékezett a Reformáció 500 éves jubileumáról.
Május 22-én Nagyváradra utaztak a társközségek és baráti gyülekezetek tagjaival a Református Egységnapjára.
Szeptember 10-én Écsi Gyöngyi a Révkomárom közeli Hetény község református lelkipásztora tartott a
Hidasnémeti Református Templomban egy áldott, mesékkel és népi énekekkel átszőtt Istentiszteletet. A
Igehirdetést követően a Művelődési Házban a népművész Écsi Gyöngyit ismerhették meg a Világ kenyere című
bábelőadása tükrében.
Október 08-án a helyi Művelődési Házban az ünnepi áhítatot Dr. Dienes Dénes professzor előadása követte, majd
pedig az Adventi Rézfúvós Kamaraegyüttes és a Telkibányai Dalárda énekes-zenei szolgálata zárta az estet.
Az Ünnepségsorozat utolsó alkalma Kovács Balázs helyi lelkipásztor Igehirdetése volt október 31-én. Az ünnepi
alkalmak méltó megrendezését a gyülekezeti tagok lelkesedése és önkéntes munkája mellett a Reformáció
Emlékbizottság és a Hidasnémeti Alapítvány támogatta valamint az ünnepi alkalmak közreműködői, résztvevői.
Ősz színei, ízei

Szívet melengető, igazi közösségi alkalom volt ismételten a hagyományos őszi esemény, mely elsősorban a helyi
lakosságnak adott lehetőséget, (de érkeztek kiállítók a határon túlról is: Szináról, Kenyhecről és Miglécről) hogy a
Falusi kertek, kamrák kincsei kiállítás keretein belül megmutassák milyen értéket ad a falusi életforma. Az
asztalokon a kertekben megtermelt zöldségek, gyümölcsök, valamit az ezek feldolgozásával készült finomságok
kaptak helyet.
A rendezvényre érkező vendégek is aktív részesei lehettek a rendezvénynek: már a belépéskor kóstolójegyet
kaptak, amit a kóstoló asztalnál lehetett igénybe venni és szavazólapokat, amellyel a legszebb kiállító asztalra,
illetve a legjobb szalmabábra adhatták le szavazataikat a közönség díjhoz.
A házias ízek versenyére 66 nevezés érkezett a házi készítésű lekvárok, szörpök, ízesítők, savanyúságok
kategóriában, köztük olyan különlegességek is, mint pl. a bébiétel, a csili lekvár, az olajban eltett zöldfűszeres
kecskesajt. A helyi óvoda és konyha munkatársaiból álló zsűrinek nem kis gondot okozott a helyezések odaítélése.
A nap folyamán került kihirdetésre az országos „Az év legszebb konyhakertje díj” helyi versenyének eredménye is.
KalandRally

Szeptember 30–án 7. alkalommal került megrendezésre az Aranygombos Rally. A Hidasnémetiből
rajtoló, és ide visszaérkező versenyzőknek az egész napos verseny során GPS koordináták
segítségével a térséget kellett bejárni, s érdekes kérdésre kellett hitelt érdemlő választ találniuk az
érintett településeken, és ráadásul a szintidőn belül visszaérni. A versenynap reggelén 21 autó rajtolt
el, és 18 autó teljesítette szintidőn belül a versenyt. A legtávolabbról Tökölről érkeztek versenyzők.
A helyi Művelődési Ház alap ötletét a rendezvény főszervezője, Kalász István alakította ki a mai nívós formájára.
Ő így fogalmazta meg az esemény lényegét: „Kalandra fel RALLYKEDVELŐK! Egy futam, ahol megmutathatod,
mennyire jól tájékozódsz, mennyire vagy kreatív útvonal-tervezésben, mennyire ügyesen találsz oda ismeretlen
helyekre!” „Egy rally, ahol Te vagy a versenyző”
Idősek napja
Október 10-én, az Idősek hónapjában a hagyományokhoz híven megrendezésre került
rendezvényen szép számmal jelentek meg a település idősebb korosztályának képviselői. A
polgármesteri köszöntőt követően külön ajándékot kapott a település legidősebb nő és férfi
lakója, Homonnai Józsefné Sárika néni és Orosz Feri bácsi, valamint a kerek házassági
évfordulójukat ünneplő házaspárok is. A vacsora ideje alatt Strehling András szolgáltatta a
zenei hátteret, utána pedig Szitás Ida és Iglai Zoltán műsorát élvezhették a vendégek.
Hidasnémeti napja

Egyedi és különleges napra készültünk október 21-én. A Hidasnémeti napjára nemcsak a helyben élőket, hanem az
Elszármazottakat is vártuk. A szemerkélő esős idő sajnos nem kedvezett a falusétának és a lakosság sem igazán
mozdult ki otthonról. Aki viszont eljött, garantáltan jól érezte magát. A kis létszámú „vendégsereg” érdeklődéssel
figyelte Rozsnyai Margit és Thomka István előadásait, nosztalgiázott a fotókiállításon, jó étvággyal fogyasztotta a
„vasutaslevest” és örömmel fogadta Ráczkevyné Pálinkás Angéla, Edó és Hajni, az Abaúji Hagyományőrző Népi
együttes, valamint Csiszár István és Ács Zsuzsa műsorát.
Köszönet a KöFe Körnek a szervezésben és lebonyolításban való aktív közreműködésért!
Az esemény fő támogatója:
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Receptek

Variációk házi készítésű szaloncukorra
A gyerekek általában szeretnek segédkezni a konyhában. Az ünnepi készülődés közepette pedig aligha van
izgalmasabb ténykedés, mint a szaloncukor készítése, ami újból virágkorát éli. Azon túl, hogy nincs benne
felesleges tartósítószer és adalékanyag, ha együtt készítjük, mindig sokkal finomabb. Az aszalt gyümölcsök
magozása, az elkészült massza söndörgetése, csomagolása pedig jó kis program a téli szünidőben. Szépen
csomagolva pedig különleges ajándék is lehet belőle.

Datolyás vagy aszalt szilvás szaloncukor
Hozzávalók:
20 dkg magozott datolya vagy aszalt szilva (bármelyik, akár vegyesen)
15 dkg magas kakaó tartalmú csokoládé
10 dkg csokoládét olvasszunk fel vízgőz felett, úgy, hogy a felső lábos alja ne érjen a vízbe. Ha kész, vegyük le a
tűzről és keverjük hozzá a maradék 5 dkg csokoládét. Így a massza pont olyan hőmérsékletű lesz, hogy nem
olvasztja meg a tölteléket, és ha megdermed, finom roppanóssá válik.
Két villa segítségével forgassuk bele a datolyákat a csokiba, a felesleget csorgassuk le.
Szedjük sütőpapírra, vagy rácsra, aztán hideg helyen hagyjuk megdermedni. 10 perc alatt tökéletes lesz.
Csomagolhatjuk méretre vágott fehér sütő- vagy zsírpapírba, színes fóliába, szalvétába.

Zserbó szaloncukor
Hozzávalók:
30 dkg darált dió
20 dkg darált háztartási keksz
3 teáskanál aszalt sárgabarack. Ha nincs, mazsolával is helyettesíthető.
A bevonáshoz 300 g étcsokoládé (45-59%-os, olvasztott)

15 dkg sárgabarack lekvár

A diót, kekszet, az apróra vágott aszalt sárgabarackot (ha mazsolát használunk helyette, azt is vagdossuk apróra) és
a lekvárt jól összedolgozzuk. A masszát hűtőbe tesszük kb. 20 percre, hogy jól lehűljön. Ha lehűlt, akkor kézzel kis
szaloncukrokat formázunk belőle.
Tálcára tesszük, és pár percre betesszük a fagyasztóba. (kb. 5 perc)
Közben a csokoládét gőz felett felolvasztjuk, és villa vagy hurkapálcika segítségével beleforgatjuk a szaloncukrokat. Lecsöpögtetjük, és hagyjuk megdermedni, majd ízlés szerint egyenként csomagoljuk.
A zserbó szaloncukor egyébként nagyon sokáig eláll, viszonylag olcsón elkészíthető, ha van odahaza egy kis házi
dió és baracklekvár. Kb. 50-60 db lesz belőle, elkészítése ügyességtől függően kb. 40 percet vesz igénybe.
Forrás: Ami a konyhámból kikerült blog

Kókuszos szaloncukor
Hozzávalók:
25 dkg cukor
1 dl zsíros tejszín
ízlés szerint kevés kókuszlikőr.

25 dkg kókuszreszelék
1 cs. vaníliás cukor

25 dkg margarin
25 dkg margarin

A cukrot, a vaníliás cukrot, a margarint és a tejszínt öntsük egy lábasba, és alacsony hőfokon lassan olvasszuk fel.
Közben kevergessük. Ha gyöngyözni kezd, vegyük le a tűzről és adjuk hozzá a kókuszreszeléket. Ízlés szerint
kevés kókuszlikőrrel is megbolondíthatjuk. Hagyjuk hűlni, majd alaposan gyúrjuk össze. Tegyük hideg helyre vagy
hűtőbe. Ha már elég kemény, hosszúkás rudacskákat formázzunk belőle. Amíg a csokit megolvasztjuk, tegyük
ismét a hűtőbe. A szaloncukrokat szúrjuk hurkapálcikára, és forgassuk bele az olvasztott csokiba. A tetejét is
megszórhatjuk kókuszreszelékkel.
Forrás: „Várva várt karácsony” című könyv

Hidasi Hírnök

Sporthírek

2017. november / 9. oldal

A HVSC Labdarúgó Szakosztály Hírei

Mint ismeretes a HVSC az elmúlt szezonban megnyerte a megyei II. osztály keleti
csoportjának a bajnokságát, ezzel jogot formált a megyei "elit" csoportban való indulásra,
így ősztől már a megyei I. osztályban kergetjük a labdát.
Ennek kapcsán sok változáson kellett keresztülmenni a szakosztálynak, hiszen itt már
előírás, hogy U16-os csapat is induljon a Bozsik csoportok mellett a számukra kiírt
versenyeken, valamint az U19-es csapatban is szigorú korhatárok vannak bevezetve.
Sikerült a feltételeket megteremteni, hogy ezek a csapatok is el tudjanak indulni a
bajnokságban. Felnőtt csapatunk a bajnokság félidejének végén a 6. helyen áll, ami siker
egy újonctól ebben a csoportban, hiszen nagy múltú egyesületekkel kell felvenni a harcot.
Örömre adhat okot, hogy ezekben a csatákban nem játszottunk alárendelt szerepet. Az U19-es
csapatnak teljesen át kellett alakulni a korhatárok miatt, ezért 6 alapembernek távozni kellett. Pótlásuk csak
fiatalokkal volt lehetséges, ezért a csapatnak ez egy tanuló év, ami a teljesítményen meg is látszik, hiszen a csoport
utolsó harmadában tanyázunk. Ez vonatkozik az U16-os csapatra is, hiszen igen fiatalok, és legtöbbjük nagy pályás
mérkőzést alig, vagy nem is játszott még soha. Ezért türelmet kérünk a szurkolóinktól, mi bízunk abban, hogy
mindkét csapat eredményesebbé válik majd a tavaszi fordulókban. Köszönjük minden szimpatizánsunknak és
szurkolónknak, hogy támogatják csapatainkat és szinte minden hazai mérkőzésünkön nagy számban jelennek meg!
Köszönjük a tavaly XII. Hadosztály néven megalakult szurkolói csoportnak, hogy a kiemelt fontosságú
mérkőzéseken fergeteges hangulatot varázsolnak a pálya köré!
A „Bozsik programban” szereplő együttesek új edzői az őszi szezon kezdetétől: U7, U9: Kuti Zsolt, U11, U13:
Fejes Gábor.
Tisztelettel:
Váradi Lajos
Szakosztályvezető
A HVSC Sakk Szakosztály Hírei

Elkezdődött az 2017/18-as évi
megyei sakkcsapat bajnokság, a
Hidasnémeti VSC számára rögtön egy meglepetéssel, ugyanis az összesített eredmények alapján Hidasnémeti a
B.A.Z megyei I. osztályba került besorolásra. De előtte egy pár eredmény egyéni versenyekről. Júniusban volt egy
meghívásos egyéni verseny Debrecenben, ahová meghívást kapott Dr. Horváth László csapattagunk. Neves
versenyzők között nem kis bravúrral a 2. helyet szerezte meg. Augusztusban volt a Zemplén Kupa egyéni verseny,
melyen Pásztor Lóránt a 2000 élőpont alattiak versenyében 67 induló közül az 5. helyet szerezte meg, így díjazott
lett. Szintén augusztusi hír hogy a Szerencsen megrendezésre került Csoki Kupán 50 fő feletti résztvevő közül Dula
Zsolt 6. helyen végzett, díjat kapott, ugyanezen a versenyen Zádori János a legjobb szenior díját vehette át. A
legnagyobb siker a szeptemberi Borsod megyei senior egyéni bajnokság volt, ezen Landenberger László
összesítésben a 3. lett, de mivel az előtte végzett két versenyző más megyéből érkezett, így ő tekinthető a megyei
senior bajnoknak. Gratulálunk!
A csapatbajnokság 10.15-én kezdődött, az első fordulóban az egyik bajnokesélyes otthonában játszott a HVSC és
DVTK III ellen 9.5-2.5 arányú vereséget szenvedett a csapat. Ez már nem az a csapat volt, akit a tavalyi
bajnokságban legyőztünk. 12.10-én folytatódik a bajnokság az Edelény II ellen hazai pályán, a további fordulók
már 2018-as évben lesznek. A csapat elsődleges célja a bennmaradás elérése. További feladat fiatal versenyzők
beépítése, elsősorban Hidasnémetiben élőkre vagy tanulókra számítunk.
Kundrák András
szakosztályvezető
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A HVSC Birkózó Szakosztályának éves beszámolója

Az idei hazai és nemzetközi meghívásos versenyeken a szakosztály versenyzői összesen 42 érmet (I-II-III.
helyezést) szereztek. Ezen kívül voltak területi és országos bajnokságok.
Az Országos Diákolimpia döntőbe és az Országos Magyar Bajnokság döntőjébe a területi bajnokságról lehetett
tovább jutni.
A kötöttfogású területi diákolimpiai bajnokságon 197 induló volt, ott Kovács Ákos (diák 2. korosztály) II.
helyezést, Ónodi Richárd III. helyezést és Czibere Nándor (diák 1. korosztály) II. helyezést értek el.
Az Országos Kötöttfogású Diákolimpia döntőjébe az első hat helyezést értékelik. Itt Kovács Ákos V. lett.
A kötöttfogású területi bajnokságon 192 induló közül Kovács Ákos II., és Czibere Nándor szintén II. helyezést
ért el a korcsoportjában.
Az Országos Kötöttfogású magyar bajnokságot Zalaegerszegen rendezték meg, ott Kovács Ákos IV. helyezett
lett.
Területi Diákolimpia Szabadfogású diák 2. korosztályban Kovács Ákos I, Bocsárszky Botond III. és Piák
Zsombor szintén III. helyezést ért el.
A Szabadfogású Országos Diákolimpia döntőjében diák 2-ben Kovács Ákos IV., Thúróczy Gábor V. helyezést
ért el.
Területi Szabadfogású bajnokság diák 2-ben Kovács Ákos II. helyezett, diák 1. kategóriában III. helyezett
Thúróczy Gábor.
Országos Szabadfogású Magyar Bajnokság Thúróczy Gábor diák 1. kategóriában V. helyezést ért el.
Meghívásos nemzetközi versenyek:
- Hajdúnánás:
I. helyezett: Thúróczy Gábor és Czibere Nándor
II. helyezettek: Ónodi Richárd és Beidek Péter
III. helyezettek: Szakmári Máté és Czibere Máté
- Bekecs:
I. helyezett: Szegedi Bianka, Bocsárszky Botond
II. helyezettek: Piák Anna, Adu Milán, Fekete Vivien,
Horváth Attila
III. helyezettek: Piák Zsombor, Hoskó Tamás, Szakmári
Máté, Bocsárszki Ágnes, Vaskó Csilla
- Nyíregyháza:
I. helyezett: Fekete Vivien
III. helyezett: Czibere László, Czibere Nándor és Bocsárszky Botond
Augusztusban Szentesen egy egyhetes edzőtáborban vettünk részt 9 fővel. Azon kívül még két edzőtáborban
voltunk, amelyeket a Magyar Birkózó Szövetség rendezett.
Az egyesületeket minden év végén az adott évben megszerzett olimpiai pontok alapján rangsorolják. Olimpiai
pontokat területi bajnokság I-III. helyezettjei és Országos Bajnokságok I-VI. helyezettjei kapnak. Az Olimpiai
pontok alapján adják a következő évre szóló támogatást. Az idén eddig 49 olimpiai pontot szereztünk, de még
hátra van az éven egy diák és egy serdülő csapatbajnokság (ahol még van esély pontszerzésre), valamint egy
nemzetközi verseny Kassán december 02-án.
Az éves támogatási összegeket kizárólag a gyerekek versenyeztetésére és táboroztatására használjuk fel (szerelés
vásárlása, utazás, nevezési díj, edzőtábor).
A Szakosztályedzéseire a környező hét (Telkibánya, Novajidrány, Encs, Hernádvécse, Göncruszka, Garadna
Vilmány) településről járnak a gyerekek (15-22 fő, változó létszámban), heti három alkalommal. Sajnálatos módon
Hidasnémetiből kevésbé használják ki ezt a sportolási lehetőséget. Garadnán van még egy kihelyezett részlegünk,
ahol 12 fő alsó tagozatos tanuló vesz részt az edzéseken heti kettő alkalommal.
Szívesen vennénk, ha az iskolai szabadidős tevékenységbe is teret kaphatna a birkózás, mivel a jövő évtől újra
lesznek Országos szintű grundbirkózó versenyek Diákolimpia keretében. Ehhez nem szükséges birkózó edző,
testnevelő tanár is fel tudja készíteni a gyerekeket, de természetesen a Szakosztály vezetője is felajánlja segítségét.
Ezúton köszönjük a Hidasnémeti Önkormányzat támogatását.
Kellemes ünnepeket, eredményes 2018-as évet kíván a Szakosztály nevében:
Strehling András
Szakosztály vezető
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20 éves a Hidasi Hírnök – szemezgetés a korábbi számokból

Megjelent: 2007. márciusi számban
Megjelent: 2008. márciusi számban
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Jegyárak:
3D filmek – 1.600.- Ft
2D filmek – 1.300.- Ft
Csoportos kedvezményeink 25 fő felett:
3D – 1.000.- Ft
2D – 800.- Ft

Kedvezményes jegyárak nyugdíjasoknak és diákoknak:
3D filmek - 1300 Ft
2D filmek – 1.000.- Ft
Pénztár nyitva tartás: Az adott vetítések előtt fél órával

