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Tisztelt Hidasnémeti Lakosok!
Év végéhez közeledve a mindennapi munka, problémák ellenére is megváltoztatja lelkünket az adventi várakozás, a
„csodavárás” érzése. A Karácsony már időtlen idők óta a szeretet ünnepe, a boldogság napja. A Karácsony mindent és
mindenkit megváltoztat. Jobban vágyunk a csendre, a nyugalomra, visszatérünk azokhoz az értékekhez, amelyek a
hétköznapok rohanásában időnként a háttérbe szorulnak. Jobban figyelünk családunkra, barátainkra, embertársainkra.
Az ajándékvásárlás és az ünnepi készülődés izgalma csodálatos, azonban ezen az ünnepen mégis a szereteten van a fő hangsúly,
azokon a meghitt pillanatokon, melyeket szeretteinkkel együtt tölthetünk el. Néha egy szóval, egy mosollyal, egy érintéssel
sokkal többet tudunk kifejezni, mintha drága ajándékokkal halmoznánk el egymást.
Ezt a szép ünnepet, az év végi időszakot Önkormányzatunk is igyekszik szebbé varázsolni községünk lakosai számára. Úgy
gondoljuk, az Ünnep igazán úgy lesz teljes, ha mindenki úgy érzi, hogy tagja a közösségnek, számíthat a település vezetésének
gondoskodására. Ezért szervezzük meg vasárnaponként a Fő téren a gyertyagyújtást, az Adventi Gyertyafény rendezvényét az
Iskolában. Támogatjuk az intézmények karácsonyi rendezvényeit, az óvodás és iskolás gyermekeket, ajándékcsomaggal
kedveskedünk a település családjainak, valamint 4 ezer Ft értékű ajándékutalvány formájában támogatunk minden állandó
lakcímen bejelentett hidasnémeti lakost.
Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve, köszönetet mondjak mindazoknak, akik egész évben segítették településünk
fejlődését és az önkormányzat munkáját. Így köszönöm az önkormányzati intézmények és az Iskola dolgozóinak a
lelkiismeretes munkáját, köszönöm a lakosságnak, a civil szervezeteknek a különböző társadalmi kezdeményezésekben
nyújtott segítségét és aktív részvételét, az egyházak és a vállalkozók támogatását.
Képviselő Testületünk és az Önkormányzat valamennyi dolgozója nevében is áldott, békés, szeretetteljes
Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánok mindenkinek!
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Karácsonyi Harang csendül…

Harang csendül
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

A templomba
Hosszú sorba’
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság istenének

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
Ady Endre

Közös BÚÉK - koccintás és Tűzijáték

Kedves Hidasnémetiek!
2019-ben duplán van okunk ünnepelni! 800 éves (1219-ből származik) a település első írásos emléke, valamint
70 éves (1949-ben alakult) a Hidasnémeti Vasutas Sport Club. Jövő évi rendezvényeinket ezekhez a kerek
évfordulókhoz igazítjuk majd. Az első ilyen rendezvényre az új év kezdetén, néhány perccel éjfél után kerül sor.
Szilveszter éjjelén, 0,15-kor mindenkit szeretettel várunk a sportpályára, ahol közös pezsgős koccintással,
tűzijátékkal köszöntjük az Új Esztendőt, a 800-as és a 70-es évfordulókat.
Becse Csaba polgármester és Bóni Tamás HVSC elnök
Szociális tűzifa támogatás

A mostani fűtési szezonra az eddigi legnagyobb mennyiségű tűzifa (236 m3) kiosztására kerülhet sor a
település rászoruló családjai számára. A teljes mennyiség megérkezett, de a lakosság számára csak január
hónapban engedélyezték a kiszállítást. Hogy ez minél előbb megtörténhessen, a Képviselő Testület még
decemberben igyekszik meghatározni a támogatottak körét és a támogatás mértékét (várhatóan idén is 12 m3/ház), az Önkormányzat dolgozói pedig január elején megkezdik a házhoz történő kiszállítást.
A támogatást idén is elsősorban az állandó
szociális segélyben részt vevő családok között
lehet elosztani (gyermekvédelmi kedvezmény,
ápolási díj, FHT).
Fontos tudnivaló:
Nem részesülhet támogatásban az,
1./ aki nem tartózkodik itthon a fűtési szezonban,
2./ aki nem fával fűt,
3./ aki fatolvajlást követ el,
4./ aki továbbadja, vagy nem használja fel a kapott tűzifát (ebben az esetben vissza kell fizetni a
támogatás értékét, és kizárja magát a család a jövőbeni támogatásból).
Hidasi Hírnök
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Beszámoló a Képviselő Testület 2018. évi munkájáról
2018. február 13.
1./Testületünk elfogadta az Önkormányzat idei költségvetését (ezen belül a Közös Önkormányzati Hivatalét, a
Napköziotthonos Óvoda és Konyha intézményét is), megállapította az étkezési térítési díjakat, valamint szolgáltatási
tarifákat.
2./ Döntöttünk zártkertek megvásárlásáról, valamint egy kátyúzógép beszerzéséről.
3./ Támogattuk a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programját, mellyel felvidéki magyar tanulók beiskolázását segítjük.
2018. március 6.
1./ Önkormányzati ingatlan biztosításával támogattuk egy Szociális Szövetkezet pályázatát, melynek segítségével
reményeink szerint a közeljövőben egy gyógynövény-szárító üzem épül a régi GAMESZ telephely mellett.
2./ Döntöttünk az M30-as autópálya építésével kapcsolatosan víziközművek kiváltásáról, külterületi utak ideiglenes
használatáról, valamint kártalanításokról.
3./ Elhatároztuk, hogy meghívjuk Testvértelepüléseinket (Hidas, Buzita, Nova Lesna, Prakovce, Rát, Migléc,
Tornyosnémeti) a júniusi Hidasi Napok- Felvidéki Fesztiválra. Megbeszéltük a rendezvény programját is.
4./ Tárgyaltunk a Biztos Kezdet Gyerekház intézményünk helyzetéről, jövőjéről.
2018. március 27.
1./ Megtárgyaltuk az óvoda-vezetői megbízás meghosszabbításának feltételeit.
2./ Módosítottuk a Közös Hivatal költségvetését.
3./ A Testület meghallgatta a szennyvízberuházás BM önerő finanszírozásával kapcsolatos beszámolót.
4./ Elhatároztuk, hogy fogadjuk településünkön a Cassovia Retro veterán-jármű találkozó résztvevőit.
5./ Döntöttünk az óvodai jótékonysági báljának támogatásáról.
2018. április 24.
1./ Megtárgyaltuk a Hidasi Napok rendezvényének részleteit.
2./ Megállapítottuk a személyi gondozásban részesülők térítési díját.
3./ Döntöttünk lakáskérelmekről, valamint az intézmények gyermeknapi programjainak támogatásáról.
2018. május 14.
1./ Döntöttünk a Hidasnémetiért Díjak idei jutalmazottjainak személyéről.
2./ Elfogadtuk az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását.
3./ Az önkormányzati busz ingyenes biztosításával támogattuk iskolás gyermekeink balatoni nyaralását, valamint a
néptáncosok több fellépésre történő utazását is.
2018. június 26.
1./ Módosítottuk a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Közbeszerzési Szabályzatot és az Esélyegyenlőségi Programot.
2./ Módosítottuk a népkonyhával kapcsolatos szerződéseket.
3./ Megtárgyaltuk az önkormányzati vagyon- és egyéb biztosítások helyzetét.
4./ Új vállalkozóval írtunk alá szerződést a település térfigyelő kameráinak karbantartása céljából.
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Beszámoló a Képviselő Testület 2018. évi munkájáról
2018. július 10.
1./ Módosítottuk a kistérségi Ügyeleti Társulás megállapodását.
2./ Meghosszabbítottuk a Művelődési Ház vezetői megbízását.
3./ Elfogadtuk a „Közterületek rendjéről” szóló rendeletünket.
4./ Döntöttünk településképi véleményezési eljárási kérelmekkel kapcsolatosan.
2018. augusztus 29.
1./ Megállapítottuk az idei tanévkezdési támogatások mértékét és feltételeit.
2./ Meghatároztuk a szállásdíjak összegét a volt határőrség épületében.
3./ Új kopjafa elkészíttetéséről döntöttünk a II. Világháborús Emlékműhöz.
2018. október 3.
1./ Elhatároztuk, hogy idén is csatlakozunk a Bursa Hungarica ösztöndíj-programhoz, ezáltal támogatunk minden helyi,
felsőfokú tanulmányait folytató nappali szakos hallgatót.
2./ Elfogadtuk a Hulladékgazdálkodási Társulási Megállapodás módosítását, valamint az Önkormányzat Esélyegyenlőségi
Programját.
3./ Megtárgyaltuk az Idősek Napja programját, költségeit.
4./ Anyagilag is támogattuk a Kalandrally rendezvényét.
5./ Döntöttünk rendkívüli kiegészítő működési pályázat benyújtásáról.
2018. október 31.
1./ Módosításra került az Önkormányzat idei költségvetése.
2./ Megtárgyaltuk a téli rezsicsökkentéses pályázat aktuális kérdéseit.
2018. november 15.
1./ Pályázat benyújtását határoztuk el a település I. világháborús emlékművének felújítása céljából.
2./ Meghallgattuk a helyi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola helyzetéről és jövőjéről szóló beszámolót.
3./ Döntöttünk az év végi segélyezések, támogatások mértékéről.
4./ Elhatároztuk, hogy 2019-ben rendezvényeinket két kerek évforduló jegyében szervezzük meg (800 éves a település első
írásos emléke, 70 éves a sportegyesület).
5./ Anyagilag is támogattuk az Iskola jótékonysági bálját.
2018. november 28.
1./ Telkibánya és Abaújvár Képviselő Testületével együttes ülésen tárgyaltuk meg a kerékpárút-beruházás aktuális kérdéseit.
2./ Sor került az idei Közmeghallgatásra.
2018. december 17.
Idei záró ülésünkön áttekintjük majd a költségvetés helyzetét, megbeszéljük az év végi teendőket, rendezvényeket,
meghatározzuk a januárban kiosztásra kerülő szociális tűzifa kedvezményezettjeit.
______________________________________________________________________________________________
Minden testületi ülésen megtárgyaltuk az aktuális pályázatok helyzetét, valamint elbíráltunk különböző segélykérelmeket
Becse Csaba polgármester
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Élelmiszer és ruha adományok

Az Önkormányzat év végi támogatásai mellett egyéb szervezetek, személyek is segítik településünk rászorultjait.
Az Óvoda és a Biztos Kezdet Gyerekház élelmiszer-csomagokat pályázott, az Ökumenikus Segélyszervezet pedig
334 kg lisztet biztosít településünk számára.
A HVSC felnőtt futballcsapatának játékosai pedig jó minőségű gyermekruhákat és játékokat adományoznak
településünk hátrányos helyzetű gyermekei részére.
Köszönjük a segítséget!
Sakk szakosztály hírei

Megkezdődött a 2018/19. évi sakk csapatbajnokság a B.A.Z. megyei I. osztályban. Sajnos már a sorsoláson sem volt
szerencsénk, hiszen "rossz" számot húzva, négyszer kell idegenben játszani.
Az itthoni meccsekre viszont tőlünk erősebb csapatok jönnek. Október 21-én volt az első forduló, melyet Berentén
játszottunk, amit 7:5.re elvesztettünk. Ez a tény, de a valóságban nem volt különbség a két csapat között, a döntetlen
reálisabb lett volna, hiszen egyetlen egy, figyelmetlen lépésen múlott a döntetlen. November 25-én játszottuk az első
hazai mérkőzésünket a Diósgyőri VTK . III. csapata ellen. Nagyot küzdöttünk (amibe az utolsó
percig benne volt egy jobb eredmény), de 7,5:4,5-re győzött (a szerencsével sem hadilábon álló)
a jobb erőkből álló vendégcsapat. A folytatás sem lesz könnyű hiszen 12.09-én Szirmabesenyőn
kell helytállni a csapatnak. A következő évben, 2019.01.06-án a listavezető Edelény II. ellen
kezdünk. Az eddig lejátszott játszmák megtalálhatók a chess.hu/ csapatbajnokságok internetes
oldalon is.
A nyári versenyekről, amit meg kell említeni, a Zemplén kupán Szerencsen Szemán Tibor 67
versenyző közül azonos ponttal a 4. helyezettel (csak rosszabb Bucholtzal) a 9. helyen végzett.
Pozitívum hogy a többi versenyzőnk is élő pontszerzéssel zárta a versenyt. Megköszönve a
támogatást a Polgármesteri Hivatalnak, a Művelődési Háznak és mindenkinek, a segítette a
csapatot, nekik és mindenkinek kívánunk Boldog Karácsonyt, és Új évet!
Kundrák András
szakosztályvezető
Labdarúgó tabella 2018 / 2019 őszi végeredmények

B.A.Z. megyei I. Felnőtt tabella

B.A.Z megyei I. U- 19

1. Ózdi FC
2. Bőcs
3. Mezőkövesd Zsóry FC
4. Bánhorváti – KBSC
5. Encs
6. HVSC Polgári Kft.
7. Gesztely
8. BTE Felsőzsolca
9. Bükkzsérc
10. Bogács Thermálfürdő
11. Edelényi FC
12. Mád
13. Parasznya
14. Szerencs
15. Onga

1.Encs
2.Gesztely
3. Edelényi FC
4. Bükkzsérc
5. Bogács
6. Onga
7. Szerencs
8. Bőcs
9. Parasznya

30 p
29 p
25 p
21 p
20 p
18 p
4p
13 p
9 p

10. HVSC Polgári Kft.

9 p

11. Bánhorváti
12. Mád

8 p
1 p

39 p
28 p
26 p
26 p
26 p
26 p
23 p
23 p
22 p
18 p
16 p
16 p
15 p
5 p
3 p

B.A.Z. megyei U-16
1. Encs VSC
2. Sárospataki TC
3. Mád FC
4. Szerencsi VSE
5. Onga SE
6. HVSC Polgári Kft.
7. Sátoraljaújhelyi TKSE
8. Tokaji FC

21 p
15 p
13 p
13 p
9p
9p
3p

0p
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Sulinfó

Tisztelettel köszöntöm a Hidasnémeti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola iránt érdeklődő Hidasi Hírnök
olvasóit!
A tanév kezdete óta számtalan program zajlott az iskolánkban, amelyekről szöveges és/vagy szöveges és
képi beszámolók jelentek meg honlapunkon, facebook oldalunkon. Néhány kiemelt eseményt szeretnék
megosztani Önökkel.








Szeptember az új tanév beindításáról szólt. Számtalan feladat hárult nevelőre, gyermekre, szülőre egyaránt.
Tanítványainknak vissza kellett szokniuk a közösség rendjébe és szabályrendszerébe. A kis elsősöknek meg
kellett ismerkedniük az iskola világával. A szülőknek gondoskodniuk kellett a megfelelő taneszközökről.
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. Szeptemberi feladataink között kiemelt szerep jutott az őszi témahét megrendezésének,
melynek témája hagyományosan a környezet és egészségvédelem. Játékos programokkal, rendhagyó tanítási
órákkal és „nagyanyáink ételeinek” megismertetésével igyekeztünk tartalmassá tenni a programot.
Kapcsolódtunk az Európai Diák Sportnaphoz, melynek keretében idén 2018 méteres futással,
akadálypályákkal és egyéb sportjátékokkal mozgattuk meg magunkat.
Az október 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.
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. Újra népszerűvé vált tehetséges tanítványaink számára a középiskolák által szervezett
előkészítő foglalkozásokon való részvétel.
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.
Közeleg a december! Iskolánk életében a legörömtelibb események egyike a karácsonyi ünnepség/Adventi
Gyertyafényre való készülődés, valamint a közösségi advent gyertyagyújtásain való részvétel. Szeretnék
tájékoztatást nyújtani arról, hogy 2018.12.21-én 16:30-kor tartjuk az Adventi Gyertyafény című
műsorunkat, melynek HELYSZÍNE AZ IDÉN AZ ISKOLA TORNATERME. Kiegészítő program a
gyermekek és szülők által készített ajándéktárgyak vásárlási lehetősége, mellyel iskolánk
diákönkormányzatát támogathatják a kedves érdeklődők. Szeretettel várunk mindenkit!

Szeretném felhívni 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
intézményvezető
Hidasi Hírnök

Visszatekintő

2018. december/7. oldal

2018. augusztusától
VakáciON 2018. augusztus

Ősz színei, ízei 2018. szeptember

Idősek napja 2018. október

8. Kaland Rally 2018. október

Település Adventi koszorúja 2018. november

Adventi vásár 2018. november

Adventi gyertyagyújtások 2018. december

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet Kívánunk!
a Művelődés Ház és Könyvtár munkatársai

Hidasi Hírnök

Önök küldték

2018. december/8. oldal

„Csak légy egy kissé áldott csendben!”
Az elmúlt időszak visszatérő gondolata számomra a mulandóság. Tudom, nem erre számítottunk, hiszen
ilyenkor, a Karácsony bevezető szakaszában a csengőhang, a fenyőfa, az ajándékozás és a finom ételek a fő téma.
Az elmúlás nem tartozik ide. Lehet, de a mulandóság átgondolása, átérzése teremtheti meg az igazi, mély karácsonyi
hangulatot.
Mulandóak vagyunk, s mulandó ez a világ is. Majdnem minden, amiért hétköznapi értelemben fáradozol, küzdesz,
becsületesen, vagy taktikázva, megcsavarva az életfonalat, bizony mulandó termék csupán. Persze gyönyörű
pillanataink vannak, csodaszépek a kezünk alkotásai, tényleg, elég csak egy jól előadott zeneművet, vagy verset
meghallgatni, vagy megcsodálni egy festményt, vagy egyszerűen egy kiságyban fekvő gyermeket. De alapvetően
mulandóak. Valami azért mégsem mulandó, és most ebbe az irányba kanyarodnék. Nem mulandó a gondolat, az
álom, a teremtő elme, a szeretet, ami mindezek mögött áll.
Karácsony nagy üzenete ebben az esztendőben számomra az, hogy engedd el mindazt, ami mulandó, és éld át azt,
ami örök. Legyél pár napig abban a másik világban, Isten országában, ahová a lelked vágyakozik a földi világ nehéz
körülményei, ideges, kapkodó, rohanó eseményei közepette. Legyél őszinte barátja embertársadnak, legyél igazi
házastársa feleségednek, vagy férjednek, legyél igazi szülő, legyél igazi gyermek, aki édesapját és édesanyját csak
úgy, ajándékok nélkül is szereti. Legyetek Karácsonykor csak egyszerűen emberek, akik rácsodálkoznak arra, hogy
Isten, csillagfénybe öltözve lehullik a Földre és a fényesség szétárad minden házba, minden szívbe. Engedd, hogy
megtörténjen.
Kovács Balázs református lelkipásztor

Receptklub

___________________________________

Havas tobozok sütés nélkül
Hozzávalók:
ELKÉSZÍTÉS:














A tésztához:
50 dkg darált keksz
1 dl fekete kávé
2 ek baracklekvár
1 üveg rumaroma (kis üveg)
10 dkg darált dió
1 ek cukrozatlan kakaópor
1 csomag vaníliás cukor
tej
magozott meggy
A díszítéshez:
csokis gabonapehely
porcukor

A tésztához egy tálban összegyúrjuk a darált kekszet, a
kávét, a lekvárt, a rumaromát, a darált diót, a kakaóport,
a vaníliás cukrot és annyi tejet, amennyit a tészta
felvesz.
Belekeverjük a lecsepegtetett meggyet, majd diónyi
adagokat kivéve egyenként a tenyerünk között kúp
alakot formázunk a masszából.
A kúpokat tálcára tesszük, majd egyesével mindegyiket
feldíszítjük a csokis gabonapehellyel. Végül mindegyik
tetejét meghintjük porcukorral.

Programajánló
Adventi Gyertyagyújtás
Hidasnémeti Főterén
2018. december 23.
.
16.00 órától
Mindenkit szeretettel várunk!

_________________________

