
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

24. évfolyam 1. szám                Hidasnémeti község közéleti lapja                               2020. április
 

Kedves Hidasnémetiek! 
 

 

A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe, amelyen Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük, 

ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is, gondoljunk csak a rügyező fákra, a tavaszi virágokra, a bimbózó növényekre, 

amelyek a természet újjászületését, feléledését jelzik. 

 

Idén mégis különös hangulata van ennek az időszaknak a járványveszély miatti félelmek, aggodalmak miatt. Ez mindannyiunk 

számára új, sohasem tapasztalt életérzés, mely felborította komfortérzetünket, rányomja bélyegét mindennapjainkra. Engedjék meg, 

hogy idén egy ideillő verssel köszöntsem az Ünnepet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a vers adjon erőt és hitet mindannyiunk számára túljutni ezen a nehéz időszakon, legyőzni a félelmet, megőrizni egészségünket! 
 

                                                    Áldott húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakosának!       Becse Csaba 

            polgármester                                                                                                                                                                                                           
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Közérdekű 

 

TISZTELT HIDASNÉMETIEK! 

 

Az alábbiakban tájékoztatom településünk lakosait a veszélyhelyzettel kapcsolatos eddigi intézkedéseinkről, 

valamint néhány fontos tudnivalóról: 

 

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSE 

 

Az előírásoknak megfelelően minimálisra csökkentettük az önkormányzati intézményekben az ügyfélfogadást, de 

minden intézményünk működik, csak ahol lehetséges, a személyes kapcsolattartás helyett telefonos, ill. 

elektronikus ügyintézés került előtérbe. A Közös Hivatal – március 16-tól az új jegyzőnkkel, Nagyné dr. Pail 

Mariannával az élen – közigazgatási és önkormányzati feladatai mellett a veszélyhelyzettel kapcsolatos teendőket 

is ellátja. A konyha a megváltozott körülményekhez igazodva biztosítja a gyermekek és felnőttek étkeztetését, az 

óvoda ügyeleti rendszerben működik, a többi intézmény dolgozói is segítik az Önkormányzat munkáját, a 

közfoglalkoztatottak elvégzik a település-karbantartási feladatokat. 

 

 

LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA 

 

A legfontosabb tudnivalókat rendszeresen szórólapon közöljük, melyeket minden házhoz eljuttatnak dolgozóink. 

Ezenkívül a fontos információkat közzétesszük a www.hidasnemeti.hu honlapon, valamint a Művelődési Ház és 

Hidasnémeti facebook oldalán.  

 

 

ÉTKEZTETÉS 

 

Az előírásoknak megfelelően a konyha részére közel 20 ezer egyszer használatos edényt szereztünk be, ebben 

vihetik el az ennivalót az igénylők. Az étkező használata tilos. 

 

Képviselőtársaimmal egyetértésben úgy döntöttem, hogy a helyi óvodába és iskolába járó valamennyi eddig is 

étkező gyermeknek - igény esetén - ingyen biztosítjuk az ellátást. Akik eddig nem vettek igénybe étkeztetést, azok 

ingyenes ebédet igényelhetnek április 1-től. Ugyanez vonatkozik a más településre járó állandó hidasnémeti lakos 

óvodásokra és általános iskolásokra is. 

A fenti kedvezményeket a veszélyhelyzet miatt június közepéig biztosítja Önkormányzatunk. 

 

Igénylőlapot – amennyiben eddig nem nyújtott be – a Hivataltól kérhet a szülő. 

 

 

KÖZTERÜLETEK FERTŐTLENÍTÉSE 

 

Közfoglalkoztatott dolgozóink rendszeresen fertőtlenítő permetezést végeznek a lakosság által leginkább érintett 

helyeken (közintézmények, üzletek, buszmegállók, kültéri padok, illemhelyek). 

 

 

SZÁJMASZKOK VARRÁSA 

 

Mivel kereskedelmi forgalomban jelenleg nem lehet beszerezni ezt a mai helyzetben fontos eszközt, ezért 

igyekeztünk megoldást találni a problémára. 60 m megfelelő minőségű anyag, ehhez szükséges betétanyag, 

valamint több száz méter gumi vásárlása megtörtént, most már az a fontos, hogy ebből mihamarabb elkészüljenek a 

szájmaszkok. 

A Művelődési Ház dolgozói mellett több segítőkész falubeli is vállalta, hogy segít megvarrni minta alapján a 

maszkokat. Eddig kb. 600 elkészült, ebből tudtunk adni intézményeink dolgozói, valamint a 60 év feletti korosztály 

számára. 

Amennyiben továbbra is kapunk segítséget, szeretnénk mielőbb azon háztartások számára is eljuttatni egy-egy 

darabot, ahol eddig nem kaptak. 
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IDŐSEK TÁMOGATÁSA 

 

Mindannyian tudjuk, hogy a legveszélyeztetettebb korosztály az időseké, ezért egyszeri támogatásban részesítettük 

községünk 276 érintett lakosát, melyhez az alábbi tájékoztatót mellékeltük: 

 

„A kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel - a Képviselő testülettel egyetértésben - úgy döntöttem, hogy 

településünk valamennyi 60 év feletti (azok is beleszámítanak, akik idén töltik be a 60. életévüket) állandó lakosa 

részére az immunrendszer erősítését szolgáló 1 db Béres Csepp Extra készítményt és az ehhez szükséges C-

vitamint biztosítunk az Önkormányzat költségvetése terhére. 

Amennyiben a helyzet úgy kívánja, további intézkedéseket is hozunk településünk lakosainak védelme 

érdekében (pld. fertőtlenítés, szájmaszkok varrása). 

 

Kérjük Önöket, hogy lehetőségeikhez mérten minél kevesebbszer hagyják el lakhelyüket, az esetleges karantén 

rendelkezéseit pedig szigorúan tartsák be! 

 

Ha bárkinek segítségre van szüksége, a hidas1@emw.hu e-mail címen, vagy a következő telefonszámokon 

jelezzék: 0646/452102, ill. 0646/552203 (Közös Önkormányzati Hivatal, munkaidőben), kivételesen indokolt 

esetben pedig 0670/3139759 (Becse Csaba polgármester), 0670/3724587 (Bóni Tamás alpolgármester). 

 

 

 

Bízom benne, hogy ezekkel az intézkedésekkel az Önök egészségét szolgálhatjuk!” 

 

Amennyiben valamelyik érintett állandó lakosunk nem kapta meg a csomagot, kérjük jelezze ezt az Önkormányzati 

Hivatal megadott elérhetőségein! 

 

 

FIÓKGYÓGYSZERTÁR MŰKÖDÉSE 

 

A Kormány a kijárási korlátozásról szóló 71/2020.(III.27.) Korm. rendelete értelmében 2020. március 28-tól 

(szombat) a 65. életévüket betöltött személyek az élelmiszer üzletet, drogériát, vagy gyógyszertárat 9.00 és 12.00 

óra között kereshetik fel. A 65 évesnél fiatalabbak értelemszerűen 9.00 óra előtt, vagy 12.00 óra után tehetik meg 

ezt. 

Településünkön külön problémát jelent az, hogy a Fiókgyógyszertár nyitva tartása 12.00 órától 14.00 óráig tart. 

Mivel a korábbi nyitás nem megoldható, ezért azt kérjük, hogy a 65 év felettiek 12.00 és 13.00 óra között, a 

fiatalabbak pedig 13.00-tól 14.00 óráig legyenek szívesek kiváltani a gyógyszereket! 

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a közeljövőben a gyógyszertár átköltözik a Takarékfiók épületébe. 

 

 

 

KÖSZÖNET A SEGÍTŐKNEK 

 

Önkormányzatunk és a település lakossága nevében is megköszönöm mindazoknak a munkáját, akik ebben a nehéz 

időszakban önzetlenül segítenek embertársaiknak! 

Köszönet a segítő szándékú csoportnak, a gyógyszertár vezetőjének, a szájmaszkok varróinak, a kiosztásban 

közreműködőknek! Minden elismerésem azoknak a dolgozóknak, akik közvetlenül is ki vannak téve a 

fertőzésveszélynek, mégis ellátják feladatukat nap, mint nap! 

Összefogással, egymás segítésével, a szabályok betartásával meggyőződésem, hogy hamarabb túlleszünk ezen a 

válságos időszakon! 

 

 

 

                                                                                                                    Becse Csaba  

                                                                                        polgármester, a Helyi Védelmi Bizottság elnöke 

 

 

 

 

 

mailto:hidas1@emw.hu
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Elektronikus fizetés 
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Partnerséget építünk 

 

MeLoNee – Meet the Local Needs – HU 

 

Korábbi elemzések rámutattak, hogy a határokon átnyúló kistérség a határ mindkét oldalán egyaránt szenved a 

városi funkciók elégséges mennyiségének és minőségének hiányától. Ebből következik, hogy a határokon átnyúló 

megközelítés a legalkalmasabb mód ennek a problémának a megoldására. Ennek a projektnek az a célja, hogy két 

kezdeményezéssel pótolja a hiányzó magas színvonalú városi funkciókat. Elsősorban egy többfunkciós központ 

létrehozásával (a Szent István házban működtetett képzési központ, a koordinációs központként szolgáló 

Vendéghy-kúria és az újonnan kialakítandó piactér), ahol oktatási programokat, képzéseket és egyéb eseményeket 

szerveznek majd, amelyek elősegítik azon hátrányos helyzetű emberek munkaerő piaci integrációját, akik nem 

rendelkeznek versenyképes szakértelemmel és tudással, akik régóta munkanélküliek, illetve akik etnikai vagy nemi 

alapon hátrányosan megkülönböztetettek. Másodszor, pedig a helyi piacok határon átnyúló hálózatának 

létrehozásával, a kistérség gazdasága várhatóan felélénkül, ezzel további új munkalehetőségeket teremtve, és 

emelve a térségben élők általános életminőségét. A projekt tehát összhangban van a TAPE legfontosabb 

célkitűzéseivel. 

 

Cserehát AP – HU 

 

Az akcióterv az INTERREG V-A SKHU együttműködési program keretében valósul meg az Európai regionális 

fejlesztési alapból (ERFA). 

Az akcióterv célterülete a Cserehát mikrorégió, melyre a munkanélküliség magas mértéke jellemző. A jelenség fő 

oka a hiányos infrastruktúra, a lakosság alacsony képzettségi szintje, valamint a népesség elöregedése. 

A TAPE fő célja a munkanélküliség csökkentése az adott mikrorégióban, valamint az ún. „Szép Cserehát” 

újjáélesztése, amely a térség belső lehetőségeinek kiaknázásában rejlik. Az akcióterv központi témája a helyi 

termelés, amely nagymértékben hozzájárulhat a térség fejlődéséhez. A cselekvési terv fő célja a pályázatban 

meghatározott specifikus célok elérése által valósulhat meg. Az akcióterv specifikus céljai közé az alábbiak 

tartoznak: a humántőke minőségének javítása, a termelési infrastruktúra fejlesztése, a helyi termékek 

értékesítésének javítása, valamint a regionális márka kialakítása. 

E cikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 

 

Hivatkozás a program weboldalára: www.skhu.eu  
 

Piac kialakítása Hidasnémetiben 

 

A fenti pályázatnak több önkormányzat is résztvevője a határ 

szlovák és magyar oldalán egyaránt. Hidasnémetiben és 

testvértelepülésünkön, Buzitán egy-egy piac kerül kialakításra, a 

miénk a „Buzita piac”, az ottani a „Hidasnémeti piac” nevet 

kapja érdekességképpen. Ez jelzi a két település közti szoros 

kapcsolatot, a közös pályázatban való együttműködést és 

remélhetőleg a piacok közös használatát termelői és vásárlói 

oldalon egyaránt. 

Nálunk konkrétan a piac II. ütemének munkálatai valósulnak 

meg: 

1./ Megépítésre kerül 1 db iroda- és hozzátartozó raktárhelyiség az adminisztratív feladatok ellátására; 1 db 

akadálymentes mosdó; 1 db férfi és 1 db női mosdó; 1 db mosdó az árusítók részére; 1 db eszköztároló. 

2./ Térburkolat és zúzott köves burkolat elkészítése az akadálymentes parkoló és a kiszolgáló helyiségek 

megközelítéséhez. 

3./ Térvilágítás kialakítása 

4./ Eszközbeszerzések: árusító pultok, padok, szemetes konténerek, kerékpártároló, polcok, székek, asztalok. 

 

Mindezek eredményeképpen reményeink szerint idén ősszel, vagy legkésőbb jövő tavasszal termelői piac 

működhet Hidasnémetiben.  

                                                         Becse Csaba 

                                                         polgármester 

http://www.skhu.eu/
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Határozat 

 

Hidasnémeti, Hernádszurdok, Tornyosnémeti, Zsujta települések közigazgatési területére 2020. április 5. és 

2020. április 25. közötti időszakra legeltetési tilalmat és ebzárlatot vezetnek be. Rókák (és más vadon élő 

ragadozók) vezsettség elleni orális immunilázása megyénkben 2020. április 5.- 2020. április 8. közötti időszakban 

történik. Megértésüket köszönjük! 

 

 

 

Koronavírus tudnivalók 
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Karanténnal kapcsolatos szabályok 

 

Mindannyiunk előtt ismeretes, hogy a koronavírus cseppfertőzéssel és nagyon gyorsan  terjed, ezért a tömeges 

járvány megelőzéséhez az a legfontosabb, hogy ne fertőzzük meg egymást. Ezért azokat a magyar állampolgárokat, 

akik potenciálisan fertőzöttek, hatósági házi karanténra kötelezhetik. 

A rendkívüli járványügyi intézkedés során a potenciálisan fertőzött, de tünetmentes személy két hétig köteles az 

otthonában tartózkodni, s vendéget sem fogadhat.  A bejárati ajtóra ilyenkor köteles piros színű hatósági feliratot 

kiragasztani, amely arra figyelmeztet, hogy a lakásban olyan ember tartózkodik, aki járványügyi megfigyelés alatt 

van. Aki megszegi a karantén szabályait, akkor bűncselekményt követ el. 

Fontos tudni, hogy a járványügyi megfigyelés alá helyezett személy a megfigyelés időtartama alatt a kijelölt 

területet nem hagyhatja el, másokkal csak a fertőzés megakadályozását biztosító rendszabályok betartásával 

érintkezhet. Köteles betartani mindazokat az előírásokat és együttműködni azoknak az intézkedéseknek a 

végrehajtásában, melyeket az egészségügyi hatóság a járvány megakadályozása érdekében ír elő és tesz meg, 

továbbá köteles az alábbi szabályokat betartani: 

 A járványügyi megfigyelés időtartama alatt otthonában köteles tartózkodni, azt nem hagyhatja el. 

Otthonában vendéget nem fogadhat. 

 Köteles saját használati tárgyait, háztartási eszközöket (tányér, pohár, evőeszköz stb.), textíliát (ruhanemű, 

törülköző, ágynemű, konyharuha stb.) használni, azokat otthonában tisztítani és tárolni. 

 Szükséges egészségügyi ellátás esetén köteles a kezelőorvossal/ügyeletes orvossal előzetesen egyeztetni. 

 Légúti tünetek (láz, köhögés, légszomj) megjelenése esetén köteles azonnal a háziorvost vagy ügyeletes 

orvost értesíteni és a tőle kapott utasításoknak megfelelően eljárni. 

 Az átadott figyelmeztető feliratot köteles a tartózkodási helyének bejárati ajtaján elhelyezni. 

Az, aki ilyen karanténban van, és az ellátását nem tudja megoldani, az önkormányzattól kérhet segítséget. 

A karanténra kötelezetteket a szabályok betartásáról a rendőrség rendszeresen ellenőrzi. 

A karantént megszegők szabálysértést követnek el, velük szemben figyelmeztetést, helyszíni bírságot szabhat ki a 

rendőrség, vagy feljelentést tehet.  

                                                                                                                         Nagyné dr. Pail Marianna                         

                                                                                                                                        jegyző 

 

 

 

Háziorvosi tájékoztató 

 

Ezekben a nehéz időkben, kérek Mindenkit, hogy tartsák be az elrendelt szabályokat, a vírus terjedésének 

lelassítása érdekében. 

Csak a legszükségesebb dolgokért menjenek ki, az idősebb, 65-éven felüliek kérjék az Önkormányzat segítségét a 

gyógyszerek kiváltása, illetve a bevásárlás vagy egyéb ügyintézés elvégzéséhez.  

Amint már ezt Önök is tudják recept felíráshoz engem kell hívni, a 70/210-11-38-as telefonszámon. Én továbbítom 

Beátának, Ő írja fel az elektronikus receptet, amit a gyógyszertárban lehet kiváltani. Ehhez szükséges a beteg TAJ 

kártyája, valamint annak a személyi igazolványa, aki a receptet kiváltja.  

Betegszállítót, mentőt, beutalót, csak sürgősségi esetben tudunk kiállítani, amit Beáta ki tud majd adni. 

Feleslegesen ne menjenek a rendelőbe. Fontos tudni, hogy Beáta naponta 8-tól 10-óráig van a rendelőben, tehát 

engem is 8-tó-10-ig hívjanak, hogy Beátának tudjam az Önök kéréseit továbbítani.  

Ha valakinek mégis be kell menni a rendelőbe, tudnia kell, hogy a betegek csak az udvaron várakozhatnak, a 

váróban nem. A 2 m-es távolságot itt is be kell tartani. Ha van rá lehetőségük, tegyenek fel maszkot. Nagyon 

fontos, hogy minél kevesebb legyen az orvos-beteg, illetve ápolónő–beteg közötti találkozás! 

Nagyon kérek mindenkit, hogy ne tájékoztassák félre se az orvost, se a mentőket, se az orvosi ügyeletet. Csak valós 

adatokat és panaszokat mondjanak el, ugyanis ezekben a nehéz időkben a félre tájékoztatás súlyos büntetőjogi 

következményekkel járhat. 

Mindenkinek türelmet, lelkierőt és kitartást kívánok. 

                                                                                                                                Dr. Csiszár Ágnes 

                                                                                háziorvos     
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                                                                                       Sakk 

 

Befejeződött a B.A.Z. megyei sakk csapatbajnokság. Szerencsénk volt, hogy még a járvány kitörése előtt sikerült 

lejátszani az utolsó fordulót. Az NB-s csapatok már nem voltak ilyen szerencsések, mert az utolsó 2-3 forduló 

elhalasztva. Sajnos az egyéni versenyek is elmaradtak, így az ifi, serdülőnek kiírt Comenius Kupa, a Gönc város 

20. jubileumi Kupája, vagy a Bodrog Kupa nemzetközi rapid verseny, ahová már több mint 130 versenyző adta le a 

nevezését.   

A csapatról: Örömmel tölt el hogy sikerült a bajnokság elején kitűzött célt elérni, azaz a bennmaradást. Az elért 

30,5 pont elégségesnek bizonyult a 7. hely megszerzéséhez, da ha figyelembe vesszük hogy a 6. helyezett Szerencs 

is ennyi pontot ért el (csak az egymás elleni eredmény döntött Szerencs javára) és 3.5 ponttal megelőztük 

Szirmabesenyőt, akkor a várakozásunkat is felülmúltuk. 

Ebben a bajnokságban tényleg csapatként működtünk, a gyengébb teljesítményeket, sikerült nem várt plusz 

pontokkal kiegyenlíteni. (fordulónkénti 4,5 pontátlag jónak mondható, de nem biztosítás a következő bajnokságra, 

amiben változások várhatók). Személy szerint nem kívánok senkit kiemelni, de köszönet a két ifi játékosnak akik 

jelenlétükkel biztosították hogy ne legyen pontlevonás és pontjaikkal segítették a csapatot. (2 ifivel nagyon merész 

húzás volt nekiindulni a bajnokságnak, ahol kettőnek mindig játszani kell, különben pontlevonás.) Várjunk minden 

fiatal jelentkezését aki sakkozni szeretne. Köszönet a Polgármesteri Hivatalnak,  a HVSC-nek, a Művelődési Ház, 

az Óvoda dolgozóinak, akik munkájukkal  segítettek, hogy ebben a bajnokságban el tudtunk indulni. 

 

                                                                                                                            Kundrák András  

                                                                                                                           szakosztályvezető 
 

Labdarúgó tabella 

 

             B.A.Z. Megyei I. Felnőtt                                                                  B.A.Z. Megyei U-19. 
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A hitben rejlő erő 

 

Jézus sokat beszélt a hitben rejlő erőről. Nem csak akkor, hanem ma is így van, ritkán élünk vele. 

Boldogulunk úgy általában nélküle is. Hasonló jelenség ez ahhoz, mint amikor valaki jó kézügyességgel 

rendelkezik és otthon a házkörül sokféle munkát el tud végezni. De amikor a villanyszerelésre kerül a sor, 

vagy a gázkészülékek szerelésére, akkor szakembert hív. Már nem érzi elég ügyesnek, okosnak magát a 

feladat elvégzéséhez.  

 

Emberként mi is sok mindent meg tudunk csinálni, a hétköznapi életünket tudjuk a saját tudásunkkal 

működtetni. De aztán eljönnek a nem hétköznapi, nem átlagos, nem begyakorolt, nem kitalált események. 

Egészen odáig szaporodnak a gondok és bajok, az elvégzendő feladatok, hogy az ember a teljesítő 

képességének a határára érkezik. Ott aztán valaminek már történnie kell. Vagy ugyan azt csinálja még 

nagyobb erőbedobással, vért izzadva, mint addig, vagy szakembert hív segítségül. Az élet nagy 

problémáit megoldó szakember segít a következő szinten elboldogulni. De a helyzet fokozódik, a 

folyamat nem áll le, mintha a végsőkig hajszolná az embereket valami „kegyetlen” hatalom. Pedig nem 

erről van szó. Hanem arról, hogy nehezen tanulunk úgy általában. Van, aki gyorsan kapcsol és néhány 

szóból, mondatból nagy összefüggéseket ért meg.  

 

Mások lassabban, több magyarázat után értik meg, hogy az élet eseményei mire is akarnak tanítani. És 

vannak, akik olyan makacs természetűek, vagy egyszerűen taníthatatlanok, akik nem képesek a 

világméretű változásokat követni, és sajnos elsodródnak.  

 

Amikor a Jóisten szól bele a világ dolgaiba, sokan nem értik, mi is történik. Kezdve ott, hogy tagadják 

Isten létezését. Ilyenkor nincs miről beszélni. De aki már hallott az égi hazáról, Istenről, Jézusról, az 

megvilágosítható, annak el lehet magyarázni az összefüggéseket.  

Istenünk egy kicsit felkavarja az állóvizet, a precízen működtetett modern világunkat, a 

hétköznapokat, a begyakorolt, bejáratott életmódunkat. Megteheti, ő a világ Ura. Övé a mindenség. 

Az Ötvösmester megolvasztja az ércet, hogy kinyerje belőle a fémet, főleg az aranyat. A földi világ 

csodálatos kincseket rejt, de sok a salakanyag, a szennyezőanyag a tiszta lelkek körül. Egyfajta tisztulási 

folyamat részesei vagyunk már a világ kezdete óta. Az is tisztulási folyamat, amikor Jézus közöttünk jár 

és beszél a másik világról, a szeretetről, a hitben rejlő erőről. Akinek van füle a hallásra, meghallja az 

igaz beszédet, és élni fog általa. Követi az élet nagy Tanítómesterét. 

 

 A Húsvét arra tanít bennünket, hogy még a halál sem dermeszti meg az élet folyamatait, hiszen Jézus 

feltámadt a halottak közül. Az élet és a halál között az a különbség, hogy az élet soha sem áll meg, az egy 

örökösen változó folyamat, míg a halál a mozdulatlanság, a megállás, megdermedés, a „nincs tovább” 

állapota. Ezért mondja a Szentírás, hogy még életünkben megtörténhet, hogy meghalunk, ha képtelenek 

vagyunk a változásra és csak azt tesszük, ami biztonságos, jól begyakorolt, veszélytelen. Minden nap 

ugyan úgy. A lélek halálához vezet. Jézus, amikor az életről beszél, akkor azt próbálja elmagyarázni 

nekünk, hogy örökké élhetünk, ha ezt hisszük és akarjuk. A lélek örök életre született. Csak mi 

korlátoztuk és korlátozzuk a testi létre ezt a végtelen csodát. Azt hisszük, hogy ha a test elhasználódik, 

akkor megszűnik az élet. Ezt érdemes átgondolni, mert aki ezt hiszi, azzal pont ez fog történni.  

 

Ne féljetek! Jézus gyakran mondja nagy-nagy szeretettel ezt a mondatot a tanítványainak. Én is mondom 

minden olvasónak, minden testvéremnek, felebarátomnak. Ne féljetek! A Jóisten vigyáz rátok. De az Ő 

oltalma csak akkor működik, ha hisztek Benne. Ez a hitben rejlő erő!  

 

             Kovács Balázs 

   lelkipásztor 
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Néma kiáltás… 

 

2020. március 25-e szerda van… Egy új, - reméljük rövid- 

időszámítás 8. munkanapja, s mivel ez a cikk az iskoláról 

szól, így a helyes: a 2020. március 13-án elrendelt 

tantermen kívüli digitális munkarend 8. tanítási napja. 

Tanítási nap? 

Az iskolacsengő mostanság nem harsan fel vissza-

visszatérően szokásos ritmusában. Március 16. reggelén 

még egy hangos megszólalással tudatta a szomszédokkal, 

hogy itt, egy iskola áll, de azóta már csak néma kiáltással 

jelzi naponta: Becsengettek! Már senki sem kapja fel a 

fejét és könyveit órára szaladva… 

Március idusa nem csak neki hozott néma kiáltást, hanem 

az egész ország így emlékezett meg a forradalmi ifjakról.  

Forradalom? 

A tanítás forradalma kezdődött meg… A néma kiáltás már 

nem is néma! A pedagógus társadalom, a közösségi 

médiába kiáltja bele: Talpra magyar! – Talpra tanítók-

tanárok! Ahogy a pénteki (rádiós) iskola ünnepségek 

felidézték a forradalmi helyszíneket, Petőfiék útját, s újra 

és újra átélhettük, miképp csatlakozott hozzájuk a tömeg, 

úgy indult el ez a láncreakció, a tettekre sarkalló, 

megoldást kereső és találó posztokról - posztokra, 

pedagógustól - pedagógusig. 

Megyek a folyosón… 

A 6. osztály ajtaján egy vidám bohóc mosolyog rám, s tán 

még kacsint is, mikor némán rám kiált: - Emlékszel, 

milyen vidám és hangos volt minden farsang idején?  

Elkapom a fejem… 

S a nyitott ajtón át látom, ahogy a Tavasztáncra készülő 

hulla-hopp karikák színes, krepp papír farkincáit lebegteti 

az ablakon besüvítő tavaszi tél hideg fuvallata. Nem szól a 

zene! Némán kiáltanak ők is? Arra táncolnak? 

Beleborzongok… 

De nem csak a hidegbe és a látványba, hanem a gondolat-

ba: mennyire bizakodóak voltunk, nem baj, ha csak rádiós 

megemlékezés lesz, később majd táncra perdülnek a 

lányok és a karikák is. 

Itt nem bírom, leszaladok. Az elsősök terme nyitva áll… 

a padok üresek, s némán szól a Csínom Palkó, Csínom 

Jankó, pedig pénteken avatás, eskütétel lenne. Nem lesz! 

Mint ahogy nincs Tavaszi témahét, Diákönkormányzati 

nap, közösségi megemlékezés a névadó Rákócziról, játék, 

akadályverseny, s a tárogató is csak némán csendül fel egy 

sóhajjal, messze otthon, bezárva dobozában. 

Tovább haladok… 

 

 

A folyosó sarkán megbújva még a téli dekoráció egy 

darabkája kék-fehér háttérrel várja, hogy kinőjenek rajta a 

papír hóvirágok, krókuszok, nárciszok, jácintok… 

Nem jó itt megállni, elmerengeni, visszafordulok… 

Most tablókról régi diákok mosolyogva kiáltanák rám 

némám: -Na, mizu? Rájuk nézek hanyagul, s odasúgom: - 

Miért kérditek, nem látjátok? 

A tekintetem megpihen a bejárati folyosón… 

Melegség tölt el, odakint még fúj a visszatért fagyos szél, 

de itt már kitavaszodott, remény költözik a szívembe, s a 

faliújság tavaszi verse némán rám kiált: 

„Tavaszváró didergésből elég volt már mára, 

Vágyom bizony most a napsütéses nyárra!” 

/Nyári István/ 

Napsütéses nyár? De addig még sok lenne a teendő… 

Ahogy lépkedek fel a lépcsőn, záporoznak a gondolatok a 

fejembe. Minek lenne még itt most az ideje? 

 „Hívogat az iskola” – az ovisok fogadása, 

 Mérések 

 Kirakat-rendezvény 

 Húsvéti tojáskeresés 

 Költészet napja 

Ezek már biztos elmaradni látszanak, s ki tudja még mi 

minden. Fog-e még akár egy napot is hagyományos módon 

tanítani a most nyugdíjba készülő Magdika? Nem tudni. 

Én, az örök optimista teljesen elcsüggedek, s némán 

kiáltok előre az üres folyosó kongó csöndjébe!!! 

Hangosan is kiálthatnék… 

Elmúlt délután négy óra, egyedül maradtam, úgy sem 

hallaná meg senki, még az üres épületben felcsattanó 

visszhangot sem. A kiáltásban kétségbeesés, a látszólagos 

lelassulás, megpihenés talmi igazságai… 

Psszt! Csak figyelj! Valami hang… 

Pittyegés hallatszik a számítógép hangszórójából: a 

közösségi oldalra üzenet érkezett, sorozatlövéses örömteli 

zápor! Jönnek az üzenetek: kollégák, gyerekek, szülők, 

mind itt vannak monitorba zárva. Elkészült, töltöm! Így jó 

lesz? Nem értem el! Nekem sikerült! Így csináld! 

Láttátok? Ez jó! Próbáljátok ki? Megszólal egy videó 

üzenet is: „Talpra magyar!” – verset is tanulnak. Mára 

készen vagyunk, kicsit mi is, de a feladat is! 

Leülök, s most már önmagamnak szól a néma kiáltás… 

Nem szégyelled magad? Hol a reménység? Nem pusztába 

vetett szó a sok-sok imádság, amit eddig elmondtál! Van 

remény! Tekints az ég felé! Most még böjt van, de 

hamarosan itt a húsvét, a Feltámadásünnep! 

Feltekintek, s a szemem az órarendre téved… 

Reménységgel telik meg a szívem. Ez a tavasz most ilyen, 

biztos nem véletlenül. Mindennek rendelt ideje van. Most 

ezeknek a napoknak. Csak arra figyeljünk, vigyázzunk, 

hogy ne feledjünk tanulni belőle, hisz iskolában vagyunk, 

az élet iskolájában… 

Már a jövőre gondolok… 

Miben lesz más a jövő évi órarend? Most még csak 

tervezünk, s ez is egy kicsit lelassult, de a Sárospataki 

Tankerületi Központtal szeretnénk és azon dolgozunk, 

hogy a Hidasnémeti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

2020/21. évi órarendjében az eddigi értékek megtartása 

mellett az alábbiak kerüljenek be tantárgyi óraként: 

 alsó tagozatban: néptánc, 

 felsőben: modern- és társastánc;  

szakköri foglalkozásként: 

 zene,      társasjáték – sakk; 

technika órán pedig egyre nagyobb teret kapjanak a 

kézművesség, s az életre felkészítő praktikus ismeretek. 

Érjen el néma kiáltás mindenkihez, költözzön be a 

szívekbe, s reményteljesen várjuk a szép, egészségben 

bővelkedő jövendőt!  

 

Ureczky Klára Tünde intézményvezető-helyettes 
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                                                                    Tájékoztatás 

 

 Kedves Szülők / Gondviselők! 

 

2020. április 1-e van, s mint ahogy azt már Önök is megtapasztalták, az nem áprilisi tréfa, hogy már 3. hete gyermeke tantermen 

kívüli digitális oktatásban részesül. 

Az eltelt időszak mindenki számára egy teljesen új életforma kialakítását követelte meg. Próbára tette a diákokat, tanárokat és Önöket 

különösen, mivel a napi munkahelyi és családi kötelezettségek mellett jobban, másképpen kell segíteniük, támogatniuk gyermekük 

tanulmányi munkáját! 

 

Kérem, fogadják el jómagam, és a 

Hidasnémeti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tantestületének és a 

Sárospataki Tankerületi Központ 

köszönetét, elismerését! 

 

A köszönet mellett egyben egy kérést is tolmácsolok, ami ha nem érinti Önöket, akkor kérem, hagyják figyelmen kívül: 

Az otthoni munka önmagában kevés, erről szükséges írásos, képes dokumentációt is küldeni, amit a KRÉTA felületen vagy egyéb 

más, az adott szaktanárral egyeztetett formában tehetnek meg naponta. 

 

A KRÉTA felület elérhetősége: https://klik0290022001.e-kreta.hu  

A belépéshez szükséges kódokat, Önök már év elején megkapták, a tanulói kódokat pedig a tantermen kívüli digitális munkarend első 

hetében kézbesített névre szóló boríték tartalmazta. Ha a belépéssel, a kódokkal probléma van, akkor elsősorban az osztályfőnököket 

keressék! Köszönöm! 

 

További kapcsolattartás lehetőségei: 

1. Az iskola e-mail címén:  admin@altisk-hnemeti.sulinet.hu 

2. Telefonon 8.00 – 16 óráig:  +36 46 552 - 200 

3. Az iskola facebook oldalán:  

4. Egyéb korábbi, vagy most létrehozott facebook csoportokon keresztül 

 

Kérem az eddig elvégzett munkával kapcsolatosan haladéktalanul keressék fel gyermekük tanárait (hitoktatókat is), akikkel még Önök 

vagy gyermekük nem vette fel a kapcsolatot, 2020. április 08. (szerda) 14 óráig a KRÉTA felületén vagy a facebook oldalon, vagy e-

mailben, vagy telefonon! 

 

Kollégáimmal azon dolgozunk, hogy ha nem is a megszokott formában, de biztosítsuk a diákok zavartalan tanulmányi előmenetelét. 

Ehhez azonban szükséges a napi szintű kapcsolattartás digitális formában. A gyermekek most nem szüneten vannak, hanem 

távoktatásban vesznek részt. 

 

Amennyiben a kapcsolatfelvételnek bárminemű technikai oka van, akkor azt jelezzék intézményünkbe a 46 – 552 – 200-as 

telefonszámon, Ha ez sem megoldott, akkor személyesen munkanapokon 8.00 – 16.00 óráig a járványbiztonsági előírások 

betartásával. Ha nem hidasnémeti lakosok, akkor pedig a településük önkormányzatánál. 

 

A kapcsolatfelvétel hiánya, a tanulmányi munka dokumentálásának, igazolásának elmulasztása következményekkel jár. 

                                               

                                                                                                                  Tisztelettel: 

 

                                                  Ureczky Klára Tünde  

                                               intézményvezető-helyettes 

Hidasnémeti, 2020. 04. 01. 

      

Közzétéve: 

KRÉTA, iskola honlapja, iskola facebook oldal, Hidasi Hírnök 

Kézbesítve papíralapon minden családnak.  
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