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Az ősz színei 

Még tart a nyár,de az ősz is kopogtat 

A melegből tartalék még bőven akad. 

Fényesedik a szőlő szép zöld a levele. 

Esztendőre jó zamatú bor lesz belőle. 

 

Kirándulók zajától visszhangzik az erdő    Csendes az éjszaka bagoly hangja sikolt 

Fellettük elsuhan egy-egy kósza felhő.                 Ijedten összerezzen álmában a Hold 

Sötétebb az árnyék a lombos fák alatt                                           A róka épp most vadászni indulna 

Koronájuk felett tüzese fénylik a Nap.                                          Megtorpan és bebújik a rókalyukba. 

 

Bokor alatt zeng a tücsök muzsikaszó     A csillagok is kialudtak feldereng a hajnal 

Fa ágára pihenni tér egy fekete rigó.                                             Derűsek még a nappalok sok-sok madár dallal. 

Alkonyatkor a Hold már őrt áll az égen                                        Keringenek a szélben a felhők felett 

Kissé elszenderül a sötétedő éjben.                                               Tavasszal újra rakják a fészkeiket. 

                                                                                                                                                                                   Tímár Lajosné 
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Közérdekű tájékoztatás a településkép védelméről 

 

A képviselő testület decemberi testületi ülésén elfogadta a Település Arculati Kézikönyvet (TAK), valamint a 2018 

január 1.-jén hatályba léptetett településkép védelmi rendeletet. A rendelet és a kézikönyv célja a község sajátos 

településképének alakítása a helyi védelem meghatározásával és a meghatározott területek valamint sajátos 

jogintézmények (szakmai konzultáció, településképi véleményezés és bejelentési eljárás, helyrehozatali 

kötelezettség, településképi kötelezési eljárás) szabályozása. A rendelet szabályozza a helyi védelem alá helyezés 

és megszüntetés eljárását, rögzíti a tulajdonos kötelezettségeit, továbbá rögzíti a településképi jelentőségű 

meghatározó területeket, a védett épületeket, az egyedi tájértékeket, a régészeti jelentőségű illetve 

természetvédelmi területeket.  
 

A rendelet 2. számú melléklete helyi egyedi építészeti értékvédelemmel védett épületté nyilvánítja a templomokat, 

a polgármesteri hivatalt, továbbá a Gönci út 7. szám és 9. szám, valamint Fő tér 2. szám alatti épületeket illetve a 

tájházat. 
 

 A rendelet 3. számú melléklete meghatározza a helyi védelem alatt álló műalkotásokat (Nepomuki Szent János 

szobor, világháborús emlékművek, a község kül - és belterületén található feszületek, ismeretlen katona emlékmű, 

zsidó temető). A rendelet részletesen taglalja az általános és sajátos építészeti követelményeket, amelyeket az 

építtetőnek, felújítónak be kell tartania. 
 

 A rendelet kimondja, hogy kötelező a szakmai konzultáció minden egyszerű bejelentés alapján végezhető építési 

tevékenység, valamint a településképi értelemben meghatározó és kiemelt jelentőségű területeken (pl.: MÁV 

kolónia, település központ, falusias lakó terület, rész stb.) végzett építési tevékenység megkezdése előtt, legyen az 

építési engedély köteles, egyszerű bejelentés köteles vagy építési engedély és egyszerű bejelentés nélkül végezhető 

építési tevékenység. 

 A szakmai konzultációt a tulajdonosnak, a beruházónak, vagy a tervezőnek írásban kell kezdeményeznie a 

polgármesternél meghatározott tartalmi követelménnyel. Településképi véleményezési vagy bejelentési eljárást a 

rendelet 5. illetve 7. mellékletében meghatározott esetekben kell lefolytatni. A kérelmet a rendelet 4. illetve 6. 

számú mellékletében meghatározott nyomtatványon kell benyújtani. A rendelet településképi kötelezési eljárási 

szabálya szerint a településképi követelmények és eljárási kötelezettségek megsértése esetén az ingatlan 

tulajdonosát az építmény, az építményrész felújítására, átalakítására, elbontására stb. kötelezheti egyúttal 1 millió 

forintig terjedő közigazgatási birsággal sújthatja a polgármester. A rendelet azt is megszabja, hogy a településkép 

javítása érdekében az azt rontó állapotú építményekre helyrehozatali kötelezettség írható elő. 
 

A rövid kivonatos ismertető alapján felhívom mindenki figyelmét, hogy az ingatlanán vagy lakóépületében vagy 

melléképületén tervezett legkisebb átalakítási felújítási karbantartási munkálatok megengedhetősége érdekében 

tájékozódjon a polgármesternél annak szabályszerűségéről az utólagos joghátrányok és bírságok elkerülése 

érdekében. 

                                                                                                                  dr. Szakály László sk.  jegyző 
 

Szelektív hulladékgyűjtő sziget 

 

A Szolgáltató minden településen, így Hidasnémetiben is szelektív  

hulladékgyűjtő szigeteket alakított ki a mai kornak megfelelő 

hulladékszállítás és feldolgozás érdekében. Sajnálatos módon a 

Tűzoltószertár mögött rendszeresen kommunális, oda nem illő 

hulladékot helyeznek el. A Szolgáltató ezt jelezte az Önkormányzat felé, 

amely a lakosság felé is hirdetve lett, mégsem változott a helyzet. Ezért 

a Szolgáltató nem szállítja el onnan a szemetet, lehet, hogy az egész 

sziget megszüntetésre kerül néhány felelőtlen ember jogszabálysértő 

magatartása miatt. Az elszállítás, esetleg megszüntetés költségét 

azonban valakinek állni kell, ezért megkérünk bárkit, aki tud arról, hogy 

kik okozták ezt az állapotot, jelezzék az Önkormányzat felé!                                                                                    

                                                 Köszönettel: Becse Csaba polgármester 
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Közérdekű tájékoztatás 

 

Hidasnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (VII.11.)  önkormányzati 

rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről 

Hidasnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

1. § A rendeletben meghatározott a közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztásával, 

megszegésével kapcsolatos a hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület a jegyzőre ruházza át. 
 

2.    §    A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás során az  

általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény, az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló törvény és a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti 

szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények 

módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

3.    § (1) A rendelet alkalmazásában közösségi együttélés alapvető szabályainak a (2)-(6)  

bekezdésben meghatározott magatartások minősülnek. 
 

(2) A közterületet a rendeltetéstől eltérő módon használni csak tulajdonosi hozzájárulás alapján lehet. 
 

(3) Zöldterületen nem az arra célja kijelölt úton közlekedni, gyepfelületen, parkosított vagy zöldterületen 

gépjárművel megállni vagy várakozni tilos engedély nélkül. 
 

 (4) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlanát határoló járdaszakasz és a zöldsáv teljes 

területének, a tulajdonában álló ingatlannak a tisztán tartásáról és gyommentesítéséről, az ingatlanról a 

járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő, közlekedést nem zavaró nyeséséről. Az ingatlan 

tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlanát határoló járdaszakasz síkosság-mentesítéséről. 

(5) Gépjármű közterületen 6 órát meghaladó időtartamot nem parkolhat, kivéve engedéllyel.  

(6) A fűnyírás, a sövényvágó, a szalagfűrész, a motorfűrész, a gyorsvágó, a köszörű és a fúrógép 

használata 6.00 és 22.00 óra között végezhető, kivéve az azonnali hibaelhárítás esetét. 

4. § A 3. §-ban meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése 

esetén, annak elmulasztójával, megszegőjével szemben, amennyiben nem minősül szabálysértésnek, 

bűncselekménynek vagy magasabb szintű jogszabály nem írja elő közigazgatási bírság kiszabását, 

ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság vagy százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság 

szabható ki. 

5. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

  

Becse Csaba        dr. Szakály László 

polgármester               jegyző 
 

Záradék: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Kelt: Hidasnémeti, 2018. július 11. 
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Értesítés tanévkezdési támogatásról 

 

 

Hidasnémeti Község Önkormányzata tájékoztatja a szülőket, hogy a 2018/2019-as tanévre 

vonatkozó tanévkezdési támogatás kifizetése az alábbiak szerint történik: 
 
Óvodás gyermekek: 

Az állandó hidasnémeti lakóhellyel rendelkező és a helyi Napközi Otthonos Óvodába beíratott gyermekek részére 

az alábbi támogatást nyújtja az önkormányzat: 

2000 Ft/gyermek, tehát a szülő részére gyermekenként 2.000 Ft támogatás jár, valamint az intézmény is 

gyermekenként 2.000 Ft támogatásban részesül eszközök beszerzésére 

 
Általános Iskolás gyermekek: 

Az állandó hidasnémeti lakóhellyel rendelkező és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába beíratott tanulók 

támogatása: 

2000 Ft/gyermek, tehát a szülő részére gyermekenként 2.000 Ft támogatás jár, valamint az intézmény is 

gyermekenként 2.000 Ft támogatásban részesül eszközök beszerzésére 

 
- Ingyenes füzetcsomag önkormányzati beszerzéssel. 

A tankönyveket és füzetcsomagokat az első tanítási napon kapják meg a tanulók. 

 
A 6 osztályos gimnáziumba járó 7. – 8. osztályosok 4.000 Ft támogatásban részesülnek. 

 
Azon tanulók részére, akik nem Hidasnémetiben veszik igénybe az alapfokú oktatást, a Képviselő Testület 

2000 Ft/gyermek, tehát a szülő részére gyermekenként 2.000 Ft támogatást nyújt. 

 
Középiskolás tanulók: 

Az állandó hidasnémeti lakóhellyel rendelkező, középiskolában nappali tagozaton tanulók egységesen 15.000.- Ft 

pénzbeli támogatást kapnak. 

 
Felsőfokú oktatásban résztvevők: 

Az állandó hidasnémeti lakóhellyel rendelkező, felsőfokú nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgatók 

egységesen 15.000.- Ft. pénzbeli támogatást kapnak. 
 

A tanévkezdési támogatás igénybevételéhez a középiskolai és felsőfokú tanulmányokat folytatóknak, 

valamint a 6 osztályos gimnáziumban tanulóknak kell kérelmet benyújtani! 

 
A kérelmek az ügyfélszolgálati irodában igényelhetők 2018. augusztus 27.-tól (hétfő), ügyfélfogadási időben 

(hétfőtől szerdáig 8:00-12:00 és 13:00-16:00, pénteken 8:00-12:00). 

 
A kérelemhez csatolni kell: 

-  a szülők utolsó havi jövedelmi igazolásait (a rendszeres GYVK-ban részesülőknek nem kell jövedelemigazolás), 

- középiskolai tanulók, főiskolai-, egyetemi hallgatók 2018/2019-as évre vonatkozó iskolalátogatási, illetve 

hallgatói jogviszony igazolását, amelyen szerepelnie kell a „NAPPALI TAGOZAT” megjelölésnek! 

 
A kérelmek beadási határideje 2018. október 31. 
 

A támogatás összegének kifizetésére minden hét péntekén kerül sor. 
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Tájékoztatás az Önkormányzat munkájáról 

 

Fejlesztések 
 

Önkormányzatunk – kihasználva az uniós és hazai források által nyújtott lehetőségeket – számtalan pályázatot 

nyújtott be az elmúlt időszakban. Ezek nagy része legnagyobb örömünkre pozitív elbírálásban részesült.  

Tavaly került sor a konyha közel 100 éves épületének felújítására, 37,8 M összköltséggel. Ezzel párhuzamosan 20 

M Ft értékben pályázatot nyújtottunk be eszközbeszerzésre is, ennek sikerességéről nemrég értesültünk. 

Év elején megújult az Önkormányzat Hivatalának épülete is 31,3 

M Ft összegből. Jelenleg belső átalakítások zajlanak a Biztos 

Kezdet Gyerekház és a régi Idősek Klubja épületrészekben. 

Reményeink szerint rövidesen aláírásra kerül annak a közel 1 

Milliárd Ft összértékű pályázatnak a Támogatási Szerződése, 

melynek keretén belül közel 30 km kerékpárút kerül kiépítésre. A 

pályázat gesztora Hidasnémeti, szlovák oldalon Kenyhec, további 

konzorciumi partnerek Perény, Telkibánya és Abaújvár. Ez 

előbbivel összefüggésben nyertes lett egy másik pályázatunk is, 

melynek gesztora Gönc. A közel 417 M Ft segítségével a két 

település között épül ki kerékpárút. 

Uniós és hazai forrásból támogatást nyertünk a régi állomási 

Vendéglő felújítására (52,6 M Ft), önkormányzati épületek 

energiakorszerűsítésére (88,1 M Ft), mezőgazdasági földutak felújítására és gépbeszerzésre (95,6 M Ft), szegregált 

élethelyzetek felszámolására komplex programokkal (348,2 M Ft), a sportpálya világításának megvalósítására (23,7 

M Ft), a Határőr út egy szakaszának felújítására (1,6 M Ft). 

Részesei vagyunk több kistérségi szintű pályázatnak is (Gyerekesély Program, rendezvények). 

Határon átnyúló pályázat keretében reményeink szerint jövőre megvalósul a települési piac II. ütemének kiépítése 

is (40 M Ft). 

A kivitelezési munkálatok jelenleg még nem kezdődtek el, a legtöbb nyertes pályázat az előkészítési szakasznál 

tart, készülnek a tervek, zajlanak a közbeszerzések. Ez a sok párhuzamos projekt nagy terhet jelent a pályázatírók 

mellett az önkormányzati hivatal dolgozóinak is, akik mindent megtesznek azért, hogy ezek a település számára 

fontos fejlesztések sikeresen megvalósuljanak. 

Köszönettel tartozunk térségünk országgyűlési képviselőjének, dr. Hörcsik Richárdnak a támogatásáért, 

segítségéért. 
 

Közösségi, sport és kulturális élet 

Hidasnémeti a térség egyik meghatározó települése a kultúra és a sport terén. Bizonyíték erre egyrészt, hogy a 

kevés normatíva ellenére is napi nyitva tartással működik a Művelődési Ház Könyvtárral, Teleházzal, 

szakkörökkel, klubokkal. A helyi Közösségfejlesztők Köre is aktív szerepet tölt be a település életében, csakúgy, 

mint a művészeti csoportok, az Abaúji Hagyományőrző Népi Együttes, valamint a Tizenhárom Komédiás 

Színjátszókör. 

A másik bizonyíték az a számtalan rendezvény, mely az év során várja a helyi és vendég érdeklődőket. A 

legjelentősebb a Hidasi Napok – Felvidéki Fesztivál, mely 1997. óta minden év június közepén kerül 

megrendezésre. Idén a határon innen és túli testvértelepüléseinket is vendégül láttuk a rendezvény során: Rát 

(Ukrajna), Buzita, Nova Lesna, Prakovce (Szlovákia), Hidas (Magyarország). További események az év során: 

Pálinkamustra (január), Hernád-parti Piknik (május), Ősz színei-ízei (szeptember), Idősek napja (október), Adventi 

Gyertyafény (december). 

Hidasnémetire mindig is jellemző volt az aktív sportélet. A Hidasnémeti VSC keretein belül jelenleg 3 szakosztály 

működik.  

Sakkozóink (elsősorban helyi és gönci játékosok, kiegészülve néhány vendéggel) a megyei I. osztályban 

szerepelnek, az előző bajnokságban sikerült megőrizni a bennmaradást. Ez azért is nagy fegyvertény, mert 

ellenfeleink kivétel nélkül városi csapatok. 

Az utóbbi években sikertörténetnek számító birkózás sajnos nehéz helyzetbe került, hiszen az edzőnk családi okok 

miatt elköltözött. Irányításával sportolóink nagyon szép eredményeket értek el (diákolimpiai és magyar bajnoki 

arany, ezüst és bronzérem és egyéb helyezések).  Figyelem! Hidasnémeti és a környező települések ügyes 

gyermekei részére birkózóedzőt keresünk!! 
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Felnőtt labdarúgó csapatunk újoncként jól helytállt a megyei I. osztályú bajnokságban, a 16 csapatos mezőnyből a 

9. helyen végeztünk. Nyáron új igazolásokkal sikerült megerősíteni a csapatot, ennek köszönhetően a most induló 

bajnokságban és a Magyar Kupában is jól kezdtünk. Egy 1200 fős településen nagyon nehéz megteremteni a 

feltételeket, ehhez az anyagiakon túl sok ember fáradságos munkája is szükséges. A felnőtteken kívül 6 gyermek és 

utánpótláskorú együttest is versenyeztetni kell, ami komoly feladat egy határ menti kistelepülés számára. Sokszor 

éri az a vád az önkormányzat és a sportkör vezetését, hogy kevés a helyi játékos a felnőttek között. Ilyen szintű és 

szellemű együttest azonban nem tudnánk egy-két településről biztosítani. A helyi és a közeli felvidéki magyar 

fiatalok és az újonnan igazolt tapasztalt játékosok reményeink szerint jó egységet alkotnak, szép sikereket érnek el. 

 

 
 Az U7, U9, U11, U13, U16 és U19 korosztályú utánpótlás csapatok azért jórészt helyi kötődésű gyermekekből és 

fiatalokból állnak, akiknek a felnőttek példaképei és segítői tudnak lenni. Nagyon fontos az is, hogy hazai 

mérkőzéseinkre 150-200 szurkoló látogat ki, és idegenbe is sokan elkísérik a csapatokat. 

 

 
Közfoglalkoztatás 

 

 
A 2018. év során mintegy 50-60 fő foglalkoztatását biztosítja az önkormányzat közfoglalkoztatási programok 

(Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és Startmunka Mezőgazdasági Mintaprogram) keretein belül. A 

programokra megítélt támogatás (bér + járulék és közvetlen költség) mindösszesen: 67,4 millió forint. 

 
Az idei évben az alábbi főbb feladatok elvégzésére kerül sor: 

 erdőgazdálkodás, erdőgondozás és fakitermelés 15  ha területen 

 150 db gyümölcsfa (alma, körte, meggy és szilva) telepítése és a meglévő mintegy 2500 m2 területű 

barackosban gyümölcstermesztés 

 kb. 6 ha területen szántóföldi növénytermesztés (búza, kukorica, napraforgó) 

 zöldségtermesztés 

 a Sportpálya régi, elhasználódott drótkerítésének cseréje, korszerű új kerítés kialakítása 

 a település parkjainak, temetőinek, közterületeinek folyamatos gondozása, virágok, dísznövények ültetése 

 közúthálózat karbantartása, utak állagának javítása, kátyúzása (ennek érdekében egy korszerű kis kátyúzó 

berendezést vásároltunk, melynek segítségével saját magunk oldjuk meg az önkormányzati utak 

karbantartását), valamint az út menti növényzet gondozása, kaszálása. 

 

 
Munkahelyteremtés 

 

 
Hidasnémeti arculatát az elmúlt évtizedekben határmenti jellege határozta meg. Az uniós csatlakozás és a 

schengeni határok megszűnése miatt településünkön több száz munkahely szűnt meg (Határőrség, Vámhivatal 

megszűnése, MÁV dolgozók létszámának jelentős csökkenése). Jelentős cég, vállalkozás sem települt a térségbe 

különböző okok miatt. Az Önkormányzat lett az utóbbi években a legnagyobb munkáltató. Alapvető intézményeink 

iskola (jelenleg állami fenntartású), óvoda, háziorvosi és védőnői szolgálat, Művelődési Ház, Családsegítő- 

Gyermekjóléti Szolgálat, Házigondozás megtartása, megfelelő színvonalú működtetése mellett olyan újszerű 

szolgáltatásokat is nyújtunk, amelyek néhány munkahelyet is biztosítanak (Szenvedélybetegek Nappali Ellátásának 

Térségi Intézménye, Biztos Kezdet Gyerekház). A közfoglalkoztatás által nyújtott lehetőségeket is igyekszünk 

maximálisan kihasználni. 

Egy Szociális Szövetkezettel, ill. egy helyi Vállalkozóval közösen, pályázati támogatás elnyerése esetén 

reményeink szerint a közeljövőben egy gyógynövény-szárító, ill. egy zöldségfeldolgozó kisüzem is épül 

településünkön. 

Akik meg tudják és akarják oldani, azért találhatnak olyan munkalehetőséget is a közelben, amely jóval több bért 

biztosít, mint a közmunka. A pár km-re lévő Kenyheci Ipari Park, valamint kassai és miskolci cégek is keresnek 

dolgozókat, megoldva a munkába járást is. 
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Az önkormányzatok és a hivatalok helyzete 
 

Mivel közel 24 éve vagyok a község polgármestere, átéltem sok jót és rosszat a helyi közigazgatásban. 

Napjainkban nagy problémát jelent a bizonytalanság, vajon mi lesz az önkormányzatok sorsa. Különösen érdekes 

ez itt térségünkben, ahol nagyon sok a kistelepülés, és a városok lakossága is csak néhány ezer fő. Jelenleg 2000 

lakoslétszámtól lehet hivatalt fenntartani, ehhez a mi esetünkben 4, de van, ahol 7-8 település is szükséges. Ezt 

pedig nagyon nehéz feladat fenntartani, működtetni. 

Ráadásul talán az önkormányzati köztisztviselők azok egyedül, akik az elmúlt 10 évben semmiféle bérfejlesztésben 

nem részesültek. A bértáblázat alapján 25-30 éves munkaviszony után sem éri el egy érettségizett, szakvizsgákkal 

rendelkező dolgozó jövedelme a garantált bérminimumot, így ki kell arra egészíteni. Ha ez nem változik, egy-két 

éven belül komoly problémák lesznek a kistelepülések hivatalainál. A jelenlegi dolgozók elhagyják 

munkahelyüket, fiatalok pedig nem jönnek, mert nem versenyképesek a jövedelmek, ráadásul a munka az új 

rendszerek bevezetésével (pld. ASP) egyre több. 
 

Polgármesteri munka, jövőkép 
 

Büszke vagyok arra, hogy az elmúlt években sikerült az intézmények megfelelő színvonalú működtetése mellett 

jelentős mértékben szépíteni, fejleszteni a települést, melynek eredményét mások is elismerik. Hidasnémeti 

közterületei és intézményei rendezettek, gondozottak, de a lakosok többsége is szépen rendben tartja ingatlanát. 

Mindez köszönhető a számtalan sikeres pályázatnak, a sok munkának, újszerű kezdeményezéseknek. 

Pezsgő kulturális és sportélet jellemzi a települést, több civil szervezet is segíti a lakosság biztonság- és 

közérzetének növelését (Polgárőrség, Önkéntes Tűzoltóság, Alapítványok). 

Az Önkormányzat összetett szociális ellátást biztosít a rászoruló lakosság számára anyagi és természetbeni 

ellátások keretében egyaránt, külön figyelmet fordít a gyermekekre és az idősekre. 

Jellemző folyamat, hogy a határ másik oldaláról egyre több ingatlant vásárolnak meg a térségbeli településeken, így 

nálunk is. Ezzel kapcsolatban fontos feladatnak tartom, hogy az új tulajdonosok is mielőbb illeszkedjenek be a falu 

közösségébe, vegyenek aktívan részt a település életében. 
 

A település és a térség fejlődése szempontjából nagy jelentősége van az M 30-as autópálya megépítésének, 

melynek előkészítő munkálatai már javában zajlanak. 

A turisztika fejlesztése is fontos célunk, melyhez adottak a lehetőségek, hiszen a Hernád folyó a településen halad 

keresztül (vízitúrázás), és vonzerő lehet a Zempléni hegység, Tokaj-Hegyalja, Kassa és a Felvidék közelsége. 

A legfontosabb feladata egy polgármesternek és az önkormányzatnak, hogy legyen jó gazdája a településnek, 

ezáltal elősegítve, hogy az megőrizze megtartó erejét. Az itt lakók találják meg a számításukat, elégedettek 

legyenek és büszkék legyenek arra, hogy Hidasnémeti az otthonuk.  

 

                                                                                                                                                         Becse Csaba  

                      polgármester 

 

 Szálláshelyek a régi Határőrségen 

 

Hidasnémeti Önkormányzata a régi határőrségi laktanya épületében szálláshelyeket alakított ki.   

Az emeleten 8 szobában 23 férőhely került kialakításra. Teakonyha, étkező és társalgó is található ezen a szinten. 

Mivel itt közös vizesblokk van, ezért elsősorban munkásszálló jelleggel üzemel majd, díja 2500 Ft +Áfa/fő/éj. 

A földszinten 5 szobában 10 férőhely van, ehhez külön női és férfi vizesblokk tartozik. Étkező teakonyhával, 

társalgó is kialakításra került. A szállás díja itt 3000 Ft +Áfa/fő/éj. 

A földszinti szobák iroda céljára is alkalmasak. Hosszabb távú igény 

esetén külön  szerződés alapján egyedi díjak is lehetségesek.  

Érdeklődni munkaidőben Vajkóné Bodnár Katalin: +36/ 30- 460-9821              

                                                                                       Becse Csaba  

                                                                                           polgármester 
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Gyerekesélyek növelése a Gönci Járásban 

 

2018. januárjától 2022. szeptemberéig tartanak az Abaúj - Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás által az 

EFOP-1.4.2-16-2016-00032 kódszámú, integrált térségi gyermekprogramok – közismertebb nevén GYEP-II. – 

megvalósítására beadott és elnyert pályázat terepi tevékenységei a Gönci Járás 30 településén. A megvalósuló 

program fókuszpontjai azon települések lettek, ahol a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek létszámának 

aránya kiemelkedően magas, ill. az első  GYEP-ben is üzemeltettek közösségi házat vagy közösségi színteret. A 

szóban forgó települések: Gönc – ahol Közösségi Ház -, Vizsoly, Vilmány, Pere, Hidasnémeti és Boldogkőújfalu – 

ahol Közösségi Terek – lettek nevesítve a projektben. (Időközben Boldogkőújfalu egy hasonló célú társprogramot 

fogadott be, s ezért Boldogkőváralja vette át a helyét.) Természetesen a folyamatosan - általában keddtől szombatig 

– nyitva tartó ház és terek mellett, számos más település már meglévő közösségi tereire építve is zajlanak 

változatos foglalkozások. A fejlesztő célzatú komplex beavatkozási folyamatban kulcsszerepet játszanak továbbá a 

járás azon települései is, amelyeken szociális, nevelési intézmények (családsegítők, óvodák, iskolák) működnek.  

 

A gyerekesély programok alapkoncepciója – annak szellemi útra indítói hatására (MTA, MÁLTA, SZGYF) 

- a komplex problémakezelés, ezért többféle területen párhuzamosan beavatkozva próbáljuk a kívánt integrációt 

segíteni. A tevékenységek az egészségfejlesztéstől kezdve, a művészeti foglalkozásokon, a sporton át, az iskolán 

kívüli felzárkóztatásig célozzák a 25 év alatti fiatalok közül  - akik a projekt célcsoportját képezik-, kiemelten a 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűeket. A projekt szakmai vezetése úgy véli, hogy legjobban akkor 

hasznosulhat ez a program, ha a települési közösség egésze formálódik általa, vagy fordítva a képleten: olyan 

komplex fejlesztői tevékenységeknek kell indulniuk a településeken, aminek eredményeként kialakuló, a helyi 

társadalmi szereplők és magánszemélyek koncentrált érzékenységével járó támogató folyamatok veszik kezdetüket. 

Jó esetben ezen folyamatok nem ellátottakról gondolkodó hozzáállásokat alakítanak ki, hanem bevonják és aktív 

ötletelő - megvalósító szerepbe emelik az abban résztvevőket.  

 

A legfontosabb terepi tevékenységet folytató helyszínek, a gönci ház és az öt közösségi tér általában két 

munkatársat foglalkoztat, akik szerencsés esetben a település más hasonló szerepkörű feladatvállalóival is 

kiegészülhetnek alkalmilag. E munkatársak legfőbb feladata: vonzóvá és biztonságossá tenni a helyet a gyermekek 

számára. Ehhez nagyon sok kreativitásra, önállóságra és kapcsolatépítő együttműködésre van és lesz szükség a 

jövőben is részükről, a projektet menedzselő és befogadó csapattól, valamint közösségektől pedig jövőbe tekintő 

elköteleződést, hiszen a Ma gyermeke a jövő esélye!  

Az óvodák, iskolák fejlesztő – felzárkóztató - élményszerző komplex foglalkozásokat tartanak az arra 

vállalkozó pedagógusaik részvételével, ahol az óvodai-iskolai keretformákon átnyúló, barátságosabb, kiscsoportos, 

szükség esetén egyéni gondoskodási formákat előtérbe helyező, már nevükben is izgalmas tevékenységek zajlanak 

– pl. Titkok a gyermekek házában, Szorgos kezek, stb.  

 

A kora gyermekkori fejlesztések egy kedves és hasznos módja a baba-mama klubok működtetése, 

amelyeken egy védőnő, vagy pedagógus vezeti a foglalkozásokat. Ezek az alkalmak a mamáknak legalább annyit 

adnak, mint a babáknak, hiszen a legkisebb közösségükből – a családjukból – való kilépés első gyakorlóterepeként 

szolgálhatnak, ahol közösségi élmények részeseiként, a boldog, de kissé mégis kényszerű elszigeteltség 

megtapasztalóivá válhatnak így. A család-és gyermekvédelmi szolgálatok szociális segítő tevékenysége 

elhagyhatatlan eleme egy gyerekesély programnak. A tevékenységi paletta sokszor túlmutat a családgondozás, a 

szociális segítő munka szokásos eszközein, hiszen a problémahalmaz is egyre összetettebb, s pl. a családon belüli 

konfliktusok, gyereknevelési és magatartási problémák, kora ifjúkori devianciák is egyre gyakoribbak, ill. új, eddig 

nem megszokott gyökerűek lettek. Ennek megfelelően a mediációtól, a szociopolyn, az oh-kártyás 

foglalkozásokon, az adósságkezelésen át újfajta formák jelentkeznek a szakterület munkájában. 

 Kiemelten fontosnak tarjuk a tinédzserszülések, szenvedélybetegségek és a korai iskolaelhagyás 

csökkentését és megelőzését is a pályázat megvalósítása során.  

Az EFOP 142-16-2016-0032 pályázatban a Közösségi Ház, valamint az öt Közösségi Tér, ill. az 

elődprojektben hasonló tevékenységnek helyt adó további két település (Göncruszka és Fony) lettek részesei, 

megvalósítói a példakerteknek. Ezen települések magokat és gyönyörű palántákat kaptak. A példakertekben 

gyermekek szüleikkel együtt élhették át az ültetés, palántázás és kertgondozás élményeit velünk együtt. A példakert 

program komplex megközelítése - kreatív tanácsadások, előadások, foglalkozások helyi gazdaságfejlesztési céllal, 

helyi értékesítés-felhasználás („Gyerekesély Piac”) kialakítása -, távlatos küldetése alapján remény szerint nem 

csak az egészségtudatos életmód elterjesztését, hanem a cselekvőképes helyi közösségek kialakítását, 

önszerveződések ösztönzését, megerősítését és a hátrányos helyzetű gyerekek, valamint családjuk jelenlegi 

szemléletének az átformálását is segíti majd. 
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A beavatkozási területek szakmai felügyelete a szakterületi koordinátorok feladata. Mindegyik 

beavatkozási terület esetén figyelmet szentel a projekt a terepi munkatársak együttműködési készségének 

fejlesztésére is, ezért szakmai műhelyeket és szakmaközi hálózatokat kíván fenntartani, működtetni, hiszen az 

egymást támogató egymástól tanulás a siker kulcseleme. 

Sok múlik természetesen a program közvetlen megvalósítóin, vagyis azon szakembereken, akik közvetlen 

irányítói a különböző helyszíneken, terepeken való tevékenységeknek, de a közvetett részesek – befogadó helyi 

önkormányzatok, helyi társadalmi szervezetek, nevelési és egyházi intézmények – szerepe a távlatosság, 

fenntarthatóság szempontjából legalább olyan meghatározó.  

Egy hosszabb távú, humánfejlesztéssel foglalkozó projekt lebonyolítása - ellenben egy egyszerűbb jellegű, 

pl. beruházási típusú projekttel - komoly adminisztratív apparátust is igényel, melynek során sok kis aprólékos és 

precizitást igénylő munkafázis zajlik, s ezeket folyamatosan, hosszan kell végezni. Ehhez elkötelezett és hozzáértő 

irodai munkatársakra, menedzsmentre, s pénzügyi szakemberre van szükség.   

     

                                                           EFOP-1.4.2-16-2016-00032 projektstáb munkatársai  Gönc. 
 

Mini – Manó Biztos Kezdet Gyerekház 

 

A Mini-Manó Biztos Kezdet Gyerekház rendszeres napi nyitva tartás mellett 8-

14 óráig a 0-3 éves korú gyermekek és szüleik, illetve a várandós kismamák 

számára biztosít programokat. Minden nap változatos, a kisgyermekek 

igényeinek, életkori sajátosságainak megfelelő tevékenységekkel készülünk: 

mondókázás, ölbeli gyermekjátékok, mesélés, bábozás, szabad játék, mozgás, 

tízórait biztosítunk.  

Szülők, várandósok számára ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások, 

klubjellegű tevékenységek: recept-klub, 

kreatív tevékenységek, beszélgető-kör, mosási lehetőség, számítógép/internet használat, ügyintézési 

segítség, baba-mama klub. 
 

Közösségi programjainkra alkalmanként meghívjuk a nagyobb testvéreket, illetve mi is igyekszünk bekapcsolódni, 

aktívan részt venni a község életében.  

2018 szeptemberétől hetente egyszer ellátogat gyerekházunkba Técsyné Almási Edit gyógypedagógus, illetve 

szeptember és november hónapban Dr. Urbán Diána gyermekorvos.  

Programjainkról érdeklődni a gyerekházban személyesen, illetve facebook oldalunkon lehet! 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

Mozgalmas hetek, hónapok állnak mögöttünk, szeretnénk megosztani fontosabb programjainkról (amiket 

rendeztünk, és amiken részt vettünk).  További képeket tekinthetnek meg Gyerekházunkról facebook oldalunkon! 
 

                                                                                                                                         Vajkó Bernadett, gyh.vezető 

2018. évből egy pár fotó: 

         

Február  farsangi mulatság, kultúrházak éjjel nappal           Március tojásfa díszítés a főtéren, tojás vadászat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Május Hernád Parti Piknik                                      Augusztus Nyárzáró és ballagás                                                                       
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Szenvedélybetegek Nappali Ellátásának Térségi Intézménye (SZNETI) 

  

Hidasnémetiben a Szenvedélybetegek Nappali Ellátásának Térségi Intézménye (SZNETI) 2018 – ban 32 tag 

részére nyújt ellátást. Az intézménybe 2017. októberétől havi rendszerességgel közös szervezésben a gönci 

Egészségfejlesztési Iroda munkatársa előadásokat tart, szűrővizsgálatokat és méréseket végez, valamint vendég 

előadók bevonásával igyekszünk az ellátottak részére felvilágosítást adni, segítséget nyújtani. Ebben az évben  

1.700.000.-Ft összegű támogatásban részesült az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és az Abaúj 

– Hegyközi Gyermekjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Körzet által benyújtott KAB-FF-17-C-26079. számú 

pályázatával a „Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására.” Az elnyert támogatásból beszerzésre 

kerültek számítástechnikai (számítógépek, fénymásoló)  és egyéb az intézménynél ellátotti jogviszonnyal 

rendelkező tagok mindennapjaiban esetlegesen gondot okozó hasznos eszközök, berendezési tárgyak (szárítógép, 

varrógép, mikrohullámú sütő, étkezőgarnitúra, heverő).  

A beszerzett eszközök 2018. június 25-én mind a pályázó intézmény, illetve a SZNETI dolgozói legnagyobb 

örömére az ellátottak számára ünnepélyes keretek között a mindennapi használatra átadásra kerültek.  

Bízunk benne, hogy az elkövetkező időszakban hasonló sikeres pályázat benyújtására is lehetőségünk adódik. 

                                                                                                                          

                                                                                                                                             Takács Anita 

           intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Sporthírek______________________________________ 

                                                                    

A HVSC Labdarúgó Szakosztály Hírei 

 

A  HVSC  2017-2018-as szezonban 16 csapat közül a 9. helyen 

végzett. A nyári szünetben változások történtek a csapatban: voltak 

távozók és újonnan érkezők egyaránt. Jól indult a bajnoki rajt, 

Ongán 5:0-ás győzelmet sikerült aratni, míg a 2. mérkőzésen 1:1 

döntetlent értünk el Mád csapatával. Nehéz szeptember elé nézünk, 

hiszen csapatunk 5 alkalommal  játszik idegenben. Ifjúsági 

csapatunk is megkezdte szereplését, 1 vereség, 1 győzelem. U 16-s 

Bozsikos csapataink szeptember hónapban kezdik meg a 

bajnokságot. Tavasz folyamán TAO-s támogatásból sikerült 

beszerezni egy  pályakarbantartó traktort gyepszellőztetővel. 

Továbbá sportpálya játszótéri oldalán Teqball asztal került 

beállításra, amely jó célt szolgál labdarúgóink ügyességi feladataira. 

Pályázat útján sikerült kapnunk 1 defibrillátor  készüléket, reméljük 

nem kellesz használni, de a biztonság szükségessé teszi. Falunapi rendezvények előtt sikerült megkezdeni 

sportpályát körülvevő kerítés kicserélését. Sajnos gondként merült fel a birkózó szakosztálynál, hogy edzőnk, 

Strehling  András Szentesre  költözött. Nem lesz egyszerű az edző személyének pótlása,  hiszen ebben a 

térségben  nem elterjedt sportág a birkózás. 

 

                                                                                                                                                                     Bóni Tamás 

                                                                                                                                                                     HVSC elnök
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A HVSC Sakk Szakosztály Hírei 

 

 
 
 
 

A sikeresen befejezett 2017/2018-as bajnokság után, - amiben sikerült a kitűzött célt elérni, a stabil bennmaradást a 

megyei I-ben - most jelenleg a csapat egyben tartása, erősítése a feladat. Itt is mint a fociban, zajlanak az 

átigazolások, vendégjátékosok igazolása. Jelenleg egy ifi és  három vendégjátékos igazolása van folyamatban. A 

felkészülés jegyében most is többen játszanak a Zemplén Kupán, Szerencsen, (változó sikerrel) de a Csoki kupán is 

részt veszünk. Az új bajnokság számunkra 10.21-én kezdődik, az ellenfél csak a szeptember 25-én tartandó 

sorsoláson derül ki. A cél most is a bennmaradás a megyei I- ben. 

                                                                                                                                                           Kundrák András 

  szakosztályvezető 

                                                                                                                         

Visszatekintő 

 

XXII. Hidasi Napok Felvidéki Fesztivál 

                           

Az idén 22. alkalommal került megrendezésre a Hidasi Napok Felvidéki 

Fesztivál. 2018. június 8 – 9. között, idén a határon innen és túli 

testvértelepüléseinket is vendégül láttuk a rendezvény során: Rát 

(Ukrajna), Buzita, Nova Lesna, Prakovce (Szlovákia), Hidas 

(Magyarország). A kétnapos rendezvény első napja a hagyományokhoz 

hűen a Hidasnémeti gálával kezdődött pénteken, ahol  ünnepélyes keretek 

között átadásra kerültek a Hidasnémetiért díjak hat kategóriában. 

 

 

 

Hidasnémeti Sportjáért díjat kategóriában: Nyíriné Juhász Jolán 
 

Hidasnémeti Sportjáért ifjúsági díjat:                      Balogh Dominik 
 

Hidasnémetiért a Tanulmányi munkában díjat:      Brunyánszky Blanka 
 

Hidasnémeti Közművelődéséért díjat:                    Csehiné Nagy Berta Éva 
 

Hidasnémeti Közszolgálatában díjat:                      Király Lajosné 
 

  Hidasnémeti Közoktatásáért díjat:                           Sidlóczki Péterné 
 

  Képriport:  
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Ősz színei, íze

 

2018. szeptember 22. (szombat) 

 

 A rendezvény lehetőséget ad a vállalkozó kedvű „versenyzőknek”, hogy bemutassák az éven  termelt zöldségeket, 

gyümölcsöket. Az idén is megrendezésre kerül a Házias ízek versenye az idén először három kategóriába várjuk a 

nevezéseket: szörpök-lekvárok, savanyúságok, sütemények, természetesen továbbra is adott a lehetőség a Falusi 

kertek, kamrák kategóriába is nevezni, ahol biztosítjuk az asztalt Önöknek már „csak” a dekorációkról kell 

gondoskodni. Amíg a zsűri dolgozik addig a fiatalabb korosztályt kisállat simogató, játszósarok, kézműveskedés, a 

nagyokat, kézműves piac, Bonsai fa kiállítás várja. 

 

Idősek napja: 2018. október 17. (szerda) 

 

Adventi vásár: 2018. november 24. (szombat) 

 

Adventi gyertyagyújtások vasárnaponként 17.00 órától a Fő téren 

 

 

A közösségi színtér keddtől szombatig várja a gyerekeket 16 órától kezdődő foglalkozásaira. Kézművességtől az 

ügyességi - társasjátékok, varrás, foltvarrás, cso - cso, ping  pong,  internethasználat  a tanuláshoz.  

 

            Önök küldték                                         __________ 
 

Lélektöltő

 

Önöknél is gyakran felhangzik: Hol a telefontöltő?! És a nyár végéhez közeledve Önmagát sikerült kicsit 

feltöltenie? 

A műv.házban hajdanán a rovatcímmel azonos nevű kis létszámú beszélgető körben igazi lélektöltő beszélgetések 

alakultak ki Kovács Balázs református lelkész vezetésével. Minden alkalommal más és más került a fókuszba, de 

egyben közösek voltak ezek az estek, hogy a kiindulójuk, az alapjuk a Biblia voltak.  

Isten igéje ma is nap, mint nap újult erőt ad! Legyen Önnek is a Lélektöltő „energiaforrása” a Biblia, s 

„áramvezetője” az imádság! Én nem vagyok pap, csak olvasó, ezért a lélektöltéshez segedelemül másokat idézve 

két füzetből hoztam ide a napi imádságot, melyek 2018. augusztus 15-re és 16-ra „íródtak”, akkora mikor ez a rovat 

készült

 

Csendes percek

 

 

„Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! Énekeljetek, zengjetek zsoltárt 

neki, emlegessétek minden csodáját! Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat. 

Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen! Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket 

véghezvitt, csodáira és döntéseire, ti, Izráel utódai, kik szolgái vagytok, Jákobnak fiai, kiket kiválasztott.” 

1Krón 16,8-13. 

ISTEN MEGHALLGAT 
 

Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen! (1Krón 16,11) 
 

Friss keresztényként küzdöttem, hogy megértsem az imádság fontosságát. Nem láttam a lényeget, és emiatt a lelki 

növekedésem kárt szenvedett. Idővel megtanultam, hogy imádság nélkül nincs valódi kapcsolatom Istennel. 

Képtelenségnek tűnt, hogy Istent barátomnak szólítom, anélkül, hogy beszélnék és időt töltenék vele. Így 

kérdéseket tettem fel néhány barátomnak és gyülekezeti társamnak, mint például: "Mi a megfelelő ideje az 

imádságnak?" és "Mi a megfelelő módja?" Megtanultam, hogy az imádság a szívről szól, és nem az számít, hogy 

mikor és mit mondunk, mert Isten mindig meghallgat. Az imádság egy utazás az Istenhez fűződő nagyszerű 

kapcsolatunkban. Ez egy kiváltság. Az imádkozás nem arról szól, hogy mit csinálunk, hanem arról, amit keresünk: 

egy mélyebb kapcsolatot Istennel. Ha ezt nyitott szívvel tesszük, Isten elvégzi a többit. 
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Imádság: Istenünk, segíts emlékezni, hogy bármikor, bárhol és bármiről imádkozhatunk hozzád. Köszönjük, hogy 

mindig meghallgatsz. "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, 

legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és 

bocsásd meg vétkeinket... Ámen." (Mt 6,9-13) 
 

Istenhez imádkozni egy csodálatos kiváltság. 
Thomas Warren (Texas, USA) 

IMÁDKOZZUNK AZ IMACSOPORTOKÉRT! 

 

Forrás: www.csendespercek.hu. 

Csendes Percek - áhítatok az év minden napjára,  

felekezetközi kiadvány. 

Kiadó: Magyarországi Metodista Egyház 

 

Mai IGE 

 
KAPCSOLAT ÉS KÖZÖSSÉG 

 

„Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele…” 

 (1János 1:6) 

Az Istennel való kapcsolatodért Isten a felelős. Abban a pillanatban, amikor bizalmadat Jézus Krisztusba veted, 

Isten elfogad teljes jogú családtagnak. Az Istennel való közösségedért viszont te felelsz. A Biblia az mondja: „Ha 

azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekedjük az 

igazságot”. Gondolj most egy pillanatra arra, amikor legutóbb feszültség volt közted és valamelyik hozzátartozód 

között. Továbbra is egy családba tartoztatok, de a beszélgetések felszínessé váltak és azt vetted észre, hogy 

kellemesebben érzed magad, ha nem kell a közelében lenned. Ha ilyesmi történik két olyan ember között, akik 

egyébként közel állnak egymáshoz, akkor először a közösség bizonyossága tűnik el.  

 

Ugyanígy van ez az Istennel járásban is. Hirtelen az imádságaink felszínesek lesznek: „Uram, kérlek, álld meg ezt 

az étel.” Kerülni kezdjük az együtt töltött idő lehetőségét: „Egyszerűen nincs időm áhítatot tartani.”  

 

A Jézussal való közösség megtapasztalásának előfeltétele, hogy minden nap követjük őt és engedelmeskedünk 

parancsainak. Amikor Péter és a tanítványok halászni indultak, az Úr azt mondta nekik, hogy vessék ki a hálót a 

hajó jobb oldalára. 

 Amikor engedelmeskedtek, annyi halat fogtak, hogy az alig fért el a hajóban. De valami nagyobb dolog is történt 

aznap: ahogy Jézus közeledett, János azt mondta: „Az Úr az!” (János 21:7) Ezután bensőséges hangulatban együtt 

megreggeliztek, közösségben voltak Jézussal. Ha tehát ma nem érzed, hogy közösségben lennél Jézussal, 

valószínűleg vagy abba hagytad a közösség ápolását, vagy engedetlenné váltál. Ha bármelyik igaz rád, tegyél ellene 

A fenti elmélkedés 

a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány 

napi elmélkedése, melynek írója Bob Gass. 

Negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető a www.maiige.hu honlapon, 

vagy a következő címen: 

Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33. 

 Az oldalt szerkesztette: Ureczky Klára Tünde 

 

Mindennapi gondok

 

 Hú, meleg van! Globális meleg. Mindenki csak szédeleg, igyekszik túlélni a forró napokat. Kicsit ijesztő. Tényleg 

változik a klíma? És valóban durva következményei lesznek? Felborul a természet ősi rendje és katasztrófák áradata 

zúdul ránk? Nem jó kilátások. Mennyire tervezzek előre? Kuporgassak, spórolgassak, dobáljam az aprót a 

malacperselybe, vagy inkább éljek a mának, örüljek a hétköznapoknak, engedjem el magam, utazzak, vegyem meg, 

amit már évek óta csak tervezgetek, de nem mertem, mert mi lesz, ha elfogy a pénzünk? Sokat aggodalmaskodunk a 

jövő miatt. Túl sokat. Gyakran ezért vagyunk idegesek és mogorvák. Bajokat teremtünk a fejünkbe. Mi lesz, 

ha…Migránsok, pénztelenség, munkanélküliség, betegségek, világháború, természeti katasztrófák… 

http://www.csendespercek.hu/
http://www.maiige.hu/
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És már hevesebben is dobog a szívünk, elgyengülünk, félünk a holnaptól. Pedig minden napnak meg van a baja. A 

holnapival ma még nem kellene foglalkozni. És a múlton sem ajánlatos túl sokáig keseregni. 

Mennyire tervezzek hosszútávra? Természetesen egy bank arra akar rávenni, hogy havi befizetésekkel gondoljak majd 

a tíz-húsz év múlva útnak induló gyermekeimre is. Takarékoskodjak. Mindenki ezt teszi. De mi lesz akkor a mával? 

Ezért nem jut a bankba pénz. Megyünk a strandra, moziba, beülünk egy ebédre valamelyik hangulatos étterembe. 

Könyveket veszünk, játékokat és nincs lelkiismeret furdalásunk, mert figyeltünk egymásra, áldoztunk arra, hogy a 

nap, mely Isten kegyelméből megadatott, teljes legyen. 

Hogy mi a jobb, nem tudom pontosan. Csak azt tudom, hogy a Jóisten gondoskodik rólunk, s a mindennapi kenyér az 

asztalra kerül. Megnyugtató ez a gondoskodás, lecsendesíti az embert. És hálássá teszi. Kívánom, hogy élje át ezt a 

megnyugtató békességet mindenki!  

  

                                                                                                                                                      Kovács Balázs 

                                                                                                                                                      lelkipásztor                                                      

Receptklub

 

 

Házi ketchup 

 

 

Hozzávalók: 

 

 
 1,5 kg  paradicsom 

 1 kg  paradicsompaprika (pritamin) 

 30 dkg vöröshagyma 

 5 db babérlevél 

 1 tk őrölt bors 

 15 dkg cukor 

 5 dkg mustár 

 1 dl 20%-os ecet, vagy 2 dl 10 %-os 

 1 ek só 

 1 mk szalicil 

 

Elkészítés: 
 

 

Egy 5 literes zománcozott edénybe beletesszük a feldarabolt paradicsomot, paprikát, vöröshagymát, a 

babérleveleket, és 1 óra hosszat főzzük. 

Ezután kivesszük a babérleveleket, a többi hozzávalót beletesszük, és az egészet egy botmixerrel összeturmixoljuk. 

Utána újra a tűzhelyre tesszük, felforraljuk, majd még forrón, tökéletesen és légmentesen zárható üvegekbe 

szedjük, és száraz gőzben hagyjuk kihűlni.  

 

                                                                                                      Forrás: http://www.mindmegette.hu/ketchup-hazilag-1.recept/ 

 
 

https://ad.adverticum.net/C/5322455/5322400/532243000?

