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KEDVES HIDASNÉMETIEK!

Lassan véget ér a 2020-as esztendő, mely Mindannyiunk életében jelentős változásokat hozott. A tavaszi
és a jelenlegi vírusveszély alaposan próbára tette az embereket, a családokat és a települést, az
Önkormányzatot is.
De ahogy múlik az év, reméljük, ugyanúgy elmúlik ez az áldatlan helyzet is, sikerül megállítani a
járványt, és az élet újra visszazökken a régi kerékvágásába. Bíznunk kell és tenni azért, hogy
egészségesek és boldogak legyünk!
Adjon erőt mindehhez az Adventi Koszorú 4 gyertyája, melyek a Hitet, Reményt, Örömet és a Szeretet
jelképezik! A feldíszített Fő tér, az Adventi Naptár és az eddigi legnagyobb és legszebb Mindenki
Karácsonyfája üzenet a település Lakosainak: élünk, együtt vagyunk, összetartunk, tenni akarunk.
Önkormányzatunk nevében Mindenkinek jó Egészséget, áldott, békés Karácsonyt és sikerekben
gazdag, boldog Új Esztendőt kívánok!
Becse Csaba
polgármester
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Adózási információk
Tisztelt Olvasók!
Az esztendő vége felé már érdeklődve tekintünk a következő évre, ismerkedünk a ránk váró változásokkal. Az
alábbiakban a magánszemélyeket és a vállalkozásokat érintő 2021-ben módosuló adó-és illeték szabályokról
szeretnék rövid tájékoztatást adni.
Személyi jövedelemadó
Személyi kedvezmény
Átalakul a személyi kedvezmények köre, melynek értelmében a jelenleg a minimálbér 5%-ig igénybe vehető
adókedvezmény jövőre az összevont adóalapot csökkentő kedvezményként vehető majd figyelembe a minimálbér
harmadának a mértékéig. Az szja megtakarítás várhatóan 8.055 Ft lesz havonta (a minimálbér esetleges növelése
ezt is befolyásolhatja), azaz a kedvezmény összege nem változik, csak az érvényesítés módja.
Súlyosan fogyatékos személynek továbbra is azt kell tekinteni, aki az összevont adóalap adóját csökkentő
kedvezmény szempontjából a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. Kormány
rendeletben
felsorolt betegségben
szenved,
valamint rokkantsági
járadékban vagy fogyatékossági
támogatásban részesül. Orvosi igazolás, illetve fogyatékossági támogatásról, rokkantsági járadékról szóló határozat
alapján érvényesíthető a kedvezmény.
A kedvezmények érvényesítési sorrendje: első a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, majd
következik a személyi kedvezmény, az első házasok kedvezménye és végül a családi kedvezmény.
Munkáltatói juttatások
A jelenleg hatályos SZJA törvény különbséget tesz az éves rekreációs keret meghatározásában költségvetési és más
munkáltató között, amelynek értelmében a költségvetési szervek esetében adható SZÉP kártya juttatás éves
rekreációs keretösszege 200.000.- Ft, míg más munkáltató esetén 450.000.- Ft. A kihirdetésre váró rendelkezések
2021. január 1-jétől éves 450.000 forintban egységesítik a rekreációs keretösszeget.
Azonban a speciális vészhelyzeti intézkedések felülírják a SZÉP-kártya juttatások keretösszegeit és adózását.
Eszerint a rekreációs keretösszeg 2020. évben, valamint 2021. január 1. és 2021. június 30. között 400.000.- illetve
800.000.- Ft-ra emelkedik és az egyes zsebek értékhatárai is magasabbak, azaz a SZÉP-kártya szálláshely
alszámlájára 400 ezer forint, a vendéglátás “zsebbe” 265 ezer forint, szabadidős felhasználásra 135 ezer forint
utalható béren kívüli juttatásként.
A szociális hozzájárulási adómentesség is fél évvel meghosszabbodik, azaz csupán 2021. június 30-át követően tér
vissza a szociális hozzájárulási adó, ekkor is csak 15,5% mértékben.
Iparűzési adó
Ne felejtsük azt a jó hírt, hogy a nyári adócsomag hatására idén először a helyi iparűzés adóban sem kell év végén
feltöltési kötelezettséggel számolni.
Az iparűzési adó kapcsán jelentős könnyítés lehet a vállalkozások számára a 2021. évtől az, hogy az állami
adóhatósághoz benyújtott egyetlen bevallással eleget tehetnek adóbevallási kötelezettségüknek az egységesített
formanyomtatványon.
További kedvező rendelkezés az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő adó megszűnése.
A 180 napot meghaladó tevékenység telephelyet keletkeztető jellege azonban fennmarad.
Megerősítésre kerül a helyi iparűzési adó alapjának meghatározásakor a szokásos piaci ár alkalmazásának
kötelezettsége, amennyiben a kapcsolt vállalkozások közötti ügylet hatással van a nettó árbevételre, vagy az azt
csökkentő költségekre. A társasági adótörvénnyel összhangban, az ott meghatározott vállalkozásoknál kerül majd
alkalmazásra ez az új szabály.
2021-től módosul az adóalap-megosztási szabályozás. A változással bevezetésre kerül, hogy a tartós bérletbe,
lízingbe adott gépjárművek tekintetében az eszközértéket a székhelyre, telephelyre jutó személyi jellegű
ráfordítások arányában kell figyelembe venni, ezzel megszüntetve egy adóelkerülési kiskaput.
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Gépjárműadó
Nagyon fontos változás, hogy 2021 január 1-jétől a gépjárműadóhoz kapcsolódó adóhatósági feladatok az
önkormányzatoktól átkerülnek az állami adóhatóság feladatkörébe. A rendelkezésnek megfelelően az adó kivetés,
az adóbeszedés feladatait a Nemzeti Adó-és Vámhivatal látja majd el.
Jövedéki adó
A vidéken élők számára viszont jó hír, hogy a pálinkára vonatkozó bér- és magánfőzés évi 86 liter párlat
mennyiségig 2021. január elsejétől adómentes lesz.
Illetékek
Jövő évtől jelentősen csökkentik a közigazgatási hatósági eljárások illetékterhét azzal, hogy az illetéktörvényben
meghatározott elsőfokú hatósági eljárásokhoz kapcsolódó illetékkötelezettséget megszüntetik. Közigazgatási
eljárási illetéket tehát csak a jogorvoslati eljárás indítása miatt, továbbá egyes okmányilletékek, illetve az adó és
értékbizonyítvány kiadása után fogunk majd fizetni.
Remélem, ez a rövid összefoglaló hasznosnak bizonyul és segíti majd a jövő évre való felkészülést!
Nagyné dr. Pail Mariann
jegyző
Szociális ellátások, év végi támogatások
Az év folyamán kialakult veszélyhelyzet, az adók egy részének elvonása, a csökkenő bevételek, valamint az őszi
árvíz is jelentős mértékben nehezítette a költségvetés egyensúlyát. Ennek ellenére az Önkormányzat lehetőségeihez
mérten idén is igyekezett szociális segítséget nyújtani a rászorultaknak, és hagyományosan az Ünnepek előtt
megajándékozni településünk Lakosait.
Az ajándékcsomag tartalmaz egy Hidasnémeti feliratos vászontáskát, egy mérőszalagos kulcstartót, szaloncukrot (4
főig 2 csomag, 5 főtől 4 csomag), fali és kártyanaptárt, valamint állandó lakosonként 1000 Ft értékű vásárlási
utalványt.
Emellett a helyi óvodába és iskolába járó gyermekek 1000 Ft karácsonyi segély mellett közel 3000 Ft értékű
élelmiszercsomagot kaptak az Önkormányzattól, de számos egyéb helyről is érkezett felajánlás: az érintett családok
csomagot kaptak a szegregátumos pályázat, az Ökumenikus Segélyszervezet, ill. a Gyerekesély pályázat
munkatársaitól. A Mini-Manó Biztos Kezdet Ház is közel 10000 Ft értékű élelmiszercsomagot ad az intézménybe
járó családoknak. A felnőtt labdarúgó csapat játékosai, valamint egy magánszemély ruhaneműket és játékokat
ajánlottak fel településünk rászorultjai részére.
Még novemberben sikerült kiosztani a szociális tűzifát (106 család részére 187 m3), ennek az önereje, az erdőről
történő fuvarozás költsége, valamint a házakhoz történő kiszállítás az Önkormányzatot terhelte (1,2 M Ft).
A tavaszi veszélyhelyzetben a 60 év felettiek számára nyújtottunk segítséget (Béres csepp, C-vitamin, szájmaszk),
majd minden család kapott tartós élelmiszert, fertőtlenítőszereket és zöldséget, gyümölcsöt tartalmazó
kríziscsomagot (összesen 2,2 M Ft).
Az évben folyamatosan jelentős mértékű segélyt biztosítottunk a rászorultak részére, átmeneti, temetési és
gyógyszersegély formájában (4,9 M Ft). Jelentős mértékű tanévkezdési támogatást biztosítottunk (1,6 M Ft),
valamint támogattuk a továbbtanulókat a Bursa Hungarica és az Arany János program keretén belül, szerény
ösztöndíjjal támogattuk a roma származású középiskolásokat. Az Idősek Napjára az érintett korosztály 4000 Ft
ajándékot kapott összesen (1,1 M Ft).
Hozzájárulunk a Családvédelmi és Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez, a házi gondozás költségeihez (2,4 M Ft),
az Orvosi Ügyelethez (3,1 M Ft), az iskolás, óvodai és szociális étkeztetéshez (1,6 M Ft).
A tavaszi és a jelenlegi koronavírus miatti veszélyhelyzet többletkiadásai 2,8 M Ft-ot jelentettek eddig. A
közfoglalkoztatás révén a családok anyagi helyzetén is segít az Önkormányzat (37,6 M Ft bér és 10,8 M dologi
kiadás éves szinten központi finanszírozásból). A felsorolt adatokból is megállapítható, az Önkormányzat
költségvetésének jelentős részét teszik ki a szociális ellátások, a családok támogatása.
Becse Csaba
polgármester
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A szeretet fája
A hajnal még őrizte az éjszaka sötétjét. Utam a karácsony díszeibe öltöztetett Főtér mellett vezetett el. A fények
delejes erővel hatottak rám. Mintha feldíszített karácsonyfa szólított volna: állj meg! Nem tudtam tovább menni,
megálltam. Kiszálltam az autóból, körbejártam a feldíszített fenyőt, a Szeretet fáját.
Mintha ott, akkor tudatosult volna bennem: karácsony közeleg.
Útjaim során láttam a karácsonyi fényben tündöklő falvakat, városokat. Szemem érzékelte, az eszem értette, de a
szívem hallgatott… Vírus, maszk, betegség, tilalom, távolságtartás, vigyázni kell- hetek óta csak ez járt a
fejemben.
Egyedül álltam a karácsonyi fényben. Az adventi koszorú gyertyái ezernyi emléket idéztek. A közös
gyertyagyújtások emlékét, dalok csendülését, az együtt lenni jó érzését. Melegség járt át és tudtam, ez az a pillanat,
lassan megnyílik a szívem. Elhiszem, mert hinni akarom, hogy csodák igenis léteznek! A megbocsájtás, az
elfogadás, az ölelés, a szeretet ereje valóságos. Létezik akkor is, ha nem találkozunk, akkor is, ha nem együtt állunk
a fa körül, ha nem ülhetünk együtt az ünnepi asztal köré, ha nem foghatjuk most egymás kezét. Akkor is…
Mert „a karácsony a szív ünnepe, és a szív érzi, hogy azok is ott állnak veled a karácsonyfa körül, akiket a
szemeddel nem látsz..”
Técsyné Almási Edit
Álmodtam
Azon az éjszakán gyönyörű álomkép járta át a lelkemet. Egyszer csak ott volt. A sötét éjszaka kellős közepén,
amikor oly nagy tud lenni a csend. Az égen feltűnt egy csillag, más volt, mint a többi. Sugarai egyenletesen
szóródtak szét és közeledett felém. Egyre nagyobb és nagyobb lett, míg végül a szikrázó fény elvakított. Nem volt
ijesztő, sőt, olyan ismerős, otthonos érzés fogott el. Aztán a fényáradat veszíteni kezdett erejéből, kirajzolódott egy
ember alakja előttem. Egyenesen állt, nyugodtan, békésen. A kezemre pillantottam, fényesen ragyogott, de nem
csak a kezem, hanem az egész testem. Úgy éreztem, mindenre képes vagyok, bármit meg tudok tenni, amit csak
akarok. És ekkor megszólalt az égből érkezett alak:

-Karácsony van, mit kívánsz, mit tegyek, mivel ajándékozzalak meg?
Gondolkodtam néhány pillanatig. Tudtam, hogy olyasmit kellene kérnem, ami méltó ehhez a ragyogó,
„angyalhoz”.
-Szeretnék látni! –válaszoltam.
-De hiszen látsz, van szemed.
-Többet szeretnék látni, és nem a szememmel. A szívemmel és a lelkemmel, hogy mindig azt tehessem, ami a
helyes, ami jó mindenkinek – szóltam határozottan.
-Látni? Azt el is kell tudni viselni. Mert amit látni fogsz, az olykor az égbe emel, máskor rettenetesen fáj, és
kétségbe ejt. Legyen! - És a fény felerősödött, vakítóvá vált, majd felemelkedett a magasba. De visszahullott egy
mondat, amit azóta is hallok:
-Őrizd és add tovább ezt a fényt!
Vannak álmok, melyeket nem felejt el az ember. Sőt, még hatással is van rá, megváltozik miatta. Egyesek szerint
mindannyian így születünk. Fényes csillagként hullunk a földre, de amikor testet öltünk, lassan elveszítjük ezt az
isteni ragyogást. De ahogy a Hold a Naptól nyeri fényét, úgy az ember is képes fényben ragyogni, ha Isten közelébe
ér. Ha Jézussal találkozik.
A Szentírás Jézus születéséről úgy beszél, mint az Ige földre szállásáról, mely az igazi világosság érkezése. „Az Ige
volt az igazi világosság, mely minden embert megvilágosít. Ő jött el a világba. (János 1:9)
Hiszem, hogy mindannyian képesek vagyunk ragyogni. Különösen Karácsonykor, mert ilyenkor valóban közelebb
kerülünk Istenhez, Jézushoz. És újra tudunk jó emberek lenni, megfeledkezünk minden másról, mert átéljük az
összetartozás csodáját. Te is Isten gyermeke vagy, egy nagycsalád tagja. Isten áldja meg mindannyiunk
Karácsonyát!
Kovács Balázs
lelkipásztor
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Adventi gyertyagyújtások
Az idén az adventi gyertyagyújtások is rendhagyó módon zajlottak. Rendezvényt nem lehetett tartani, de azért ezt a szép
hagyományt nem akartuk megszakítani. Minden héten meggyújtottuk a gyertyát, az erről készült felvételt a művelődési
ház facebbook oldalán megtekinthették az érdeklődők. A közreműködők az alábbiak voltak hétről-hétre: Becse Csaba
polgármester, Kovács Balázs református lelkipásztor, Ureczky Klára Tünde iskolaigazgató és Boros Lászlóné, a helyi
közösségfejlesztők vezetője.
Köszönjük a segítségüket, valamint köszönjük a Művelődési Ház és a GAMESZ dolgozóinak munkáját, akik idén is
nagyon szép helyszínt varázsoltak az adventi várakozás idejére a Fő téren!
Köszönjük a Csurkó család felajánlását, akik tavaly és idén is megajándékoztak bennünket egy gyönyörű fenyőfával!

Gondolatok kicsikről nagyoknak
Lassan lezárul az év, magunk mögött hagyjuk a 2020-at, ami mindenki számára más volt egy kicsit, kire jobban, kire
kevésbé, de valamilyen formában mindenkire hatottak az elmúlt egy év eseményei. Nem volt ez másképp a mi
életünkben sem. A kisgyermek életében megvannak azok pontok, amelyek megléte egyfajta iránytűt adnak, hiszen
számukra különösen fontos, hogy életük kiszámítható legyen fix pontokkal, ismétlődő eseményekkel ez az érzelmi
biztonság egyik alapvető összetevője a folyamatosan változó világban. A napirenden túl, ehhez a jól kialakított
rendszerhez kapcsolódnak az évszakok körforgásának folyamatos figyelemmel kísérése, az ezekhez kapcsolódó
ünnepeink, hagyományaink, amelyek egyedivé teszik kis óvodai közösségünket. Idén sajnos nem minden úgy történt,
ahogy szerettük volna, és az események hatására, márciusban az évszakfa alatt a hóból kikandikáló hóvirág hiába várta,
hogy gyerekzsivaj töltse meg a termet, bizony már lombba borultak a fák, mikor lassan újra élettel teltek meg az óvodai
falai.
Szűk körben búcsúztattuk el ballagó nagycsoportosainkat, és nem csak őket, hanem Szunyoghné Tamás Györgyi
Intézményvezetőtől is elköszöntünk az idén, aki közel négy évtizeden keresztül irányította az intézményt és neve
összefonódott a Hidasnémeti Napköziotthonos Óvodával. 36 gyerekkel és szigorú szabályok követésével kezdtük az új
nevelési évet, amelyet mindenki - szülő, gyermek, dolgozó, - szó nélkül vett tudomásul és alkalmazkodott azokhoz az
elvárásokhoz, amelyet a kialakult helyzet megkövetelt. A legkisebbek, akik még csak idén kezdték az óvodát néhány nap
alatt megszokták az új környezetet és engedték el édesanyjuk kezét az ajtóban, hogy egy másik, biztonságot nyújtó kéz
fogadja. Hagyományos programjainkat bár zárt körben, de igyekezetünk megtartani. Márton napján „kislibák”
gágogásától volt hangos tornatermünk, decemberben pedig az udvaron fogadtuk a jó öreg Mikulást. A karácsonyvárásra
való ráhangolódásként gyújtottuk meg adventi koszorúnkon hétről hétre a gyertyákat, hallgattuk a karácsonyváró
dalokat, verseltünk, énekeltünk, készültünk az ünnep együttes átélésére. Erre azonban már nem kerülhetett sor, mert a
betegséghullám, nem csak a gyerekeket, a felnőtteket is elérte és még a téli szünet előtt be kellett zárni az óvoda kapuit.
A gyermekeknek, családoknak szánt ajándékokat a dolgozóink személyesen juttatják majd el a családokhoz, hogy ez
által kicsit mi is hozzájáruljunk a karácsonyi csoda átéléséhez.
Egy szebb év reményében bízva, várakozással a jövőbe tekintve az alkalmazotti közösség, és magam nevében kívánok
mindenki számára Áldott békés ünnepeket és Boldog Új Évet!
Bártfainé Lipták Erika
óvodapedagógus
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Sakk hírek
Sajnos a járvány alakulása miatt több "kis versenyünk" is elmaradt, így a Hajdú Lajos emlékverseny, a Gönc város
kupája, a Csata-Oláh gönci emlékverseny, a Szepesi László encsi emlékverseny, de nagyon sok más "nagy" megyei
rendezvény is hasonló sorsra jutott.
Ami újdonság, a megyei bajnokság átszerveződik, az eddigi két osztály megszűnik, egy, 12 csapatos bajnokság
lesz, ami leghamarabb a Magyar Sakkszövetség rendelkezése szerint 04.08-án indulhat. ( ha lesz 12 csapat) Sajnos
több csapat nem tud indulni, egyrészt az anyagiak,(ez nem csak a megyére, de az NB-re is vonatkozik), másrészt a
játékos hiány miatt. Nekünk is vannak problémáink, (például, ifi játékost, Abaújszolnokról sikerült igazolni) de
biztosítékot kaptunk a sportkörtől, hogy nevezhetünk a bajnokságra,ami többlet költséget jelent, hiszen az eddigi 7
forduló helyet, 11 lesz. Sajnos több sakkozó is áldozatul esett a járványnak,( a neveket nem akarom felsorolni,) de a
megyénket is érinti, ezért is kérek mindenkit, hogy vigyázzunk egymásra.!
Boldog karácsonyt, és újévet kívánok mindenkinek!
Kundrák András
HVSC Sakk szakosztály vezető
Labdarúgás őszi végeredmény
B.A.Z. megyei I. felnőtt 13. forduló

1

Gesztelyi FC

31 p.

2

BTE Felsőzsolca

29 p.

3

Cigánd SE

27 p.

4

HVSC Polgári Kft

26 p.

B.A.Z. megyei I. U-19 13. forduló

1

Edelény-Borsodszer

33 p.

2

Sárospataki TC - Végardó Fürdő

24 p.

3

Gesztelyi FC

21 p.

8

HVSC Polgári Kft

14 p.

Mézeskalács recept
Hozzávalók: 1 kg finomliszt, 30 dkg porcukor, 3 teáskanál szódabikarbóna, 14 g mézeskalács fűszerkeverék,
3 dkg margarin, 250 ml méz, 3 db tojás
Máz: 2db tojásfehérje, 30 dkg porcukor

Elkészítés:
1. Először a száraz hozzávalókat keverjük alaposan össze, majd jöhet a tojás, a méz és a picit megolvasztott
margarin. Addig gyúrjuk, míg egynemű, illatos, rugalmas tésztát nem kapunk.
2. 3 részre osztjuk, majd egyenként kinyújtjuk 0,5 cm-es vastagságúra a tésztát. Kiszaggatjuk, sütőlemezre
tesszük, ne szorosan, mert sülés közben összenőnek. Megsütjük.
Máz:
2 tojásfehérjét félig felverünk robotgéppel, majd 30 dkg porcukrot apránként hozzádolgozunk, és keményedésig
keverjük.
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Előre mutató visszatekintő
A köznevelési intézményekben tanévekben gondolkodunk, úgy számoljuk az idő múlását. Azonban engedtessék
meg, hogy a Hírnök decemberi számában naptári évre, azaz 2020-ra tekintsek vissza. Életünk középpontjában a
tanórai nevelő-oktató munka áll, ez a legfontosabb, de most nem ennek a statisztikai eredményeit szeretném
bemutatni, hanem az órai munkát segítő és támogató közösségi alkalmakat, és az életünket meghatározó
történéseket.
Történelmi, vagy csak rémesen „érdekes”, de remélem nem az új világ nyitánya volt ez az év. Egy biztos oly
dolgokat éltünk meg mi is a suliban, amire korábban nem készített fel minket az iskola és az élet. Csak remélni
merem, hogy a jövő majd azt igazolja, hogy „eredményesen” vizsgáztunk.
A boldog kezdet!
Amikor még nem tudtuk, hogy mennyire értékes
ajándék, hogy láthatjuk egymás mosolyát, érezhetjük a
másik közelségét, s milyen nagy öröm, hogy bármikor
önfeledten megölelhetjük egymást.
Szavalóverseny és
műveltségi vetélkedő a
magyar kultúra napján.
***
A Lázár Ervin Program keretében az 5. osztállyal a
Miskolci Nemzeti Színházban jártunk, ahol Petőfi
Sándor: János vitéz című műve alapján készült
mesebalettet tekinthettük meg.
A 8. osztályosok a
Budapesti Operettszínházban jártak, ahol az
István, a király rockoperát
nézhették meg.
A 6. osztályosok
pedig a Fővárosi
Nagycirkuszban
jártak
Farsang

Keringős csoportunk
és felkészítő tanáraik.

Jelmezesek:

Március 15-i ünnepség, de már „csak” a rádióban

2020. március 16. hétfő
Orbán Viktor Magyarország miniszterelnökének
bejelentése alapján a koronavírus-járvány okozta
rendkívüli helyzetben a
Hidasnémeti II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolában
is tantermen kívüli, digitális
munkarend
lép
életbe.
Ennek értelmében a tanulók
nem
látogathatják
az
oktatási intézményeket.
Tantermen kívüli digitális oktatás
Sokaknak nagyon nehéz volt megszokni, hogy a gyermekek most nem szüneten vannak, hanem távoktatásban vesznek részt, ami mindenki számára egy teljesen
új életforma kialakítását követelte meg. Köszönet illeti
a tanárokat, a diákokat és a szülőket, iskolánk titkársági
és technikai dolgozóit, valamint a települések
önkormányzatait, hogy sikeresen zárhattuk a tanévet.
Elmaradt és átalakult alkalmaink
Nem volt Diákönkormányzati nap, Tavaszi témahét,
„Hívogat az iskola”, Kompetenciamérés, Kirakatrendezvény, Húsvéti tojáskeresés, Költészet napja.
Digitális térben, de azért „megvalósult” események:
elkészült a korábbi fényképek alapján egy kisfilm a
suliról, hogy a leendő elsősök
(is) megismerjenek minket.
Szintén így köszöntöttük az
édesanyákat is Anyák napja alkalmából. A gyerekeknek
pedig Gyermeknapi KaranténKihívást hirdettünk meg.
2019/20. tanév vége
Az utolsó két hétre lehetőséget kaptunk, hogy azok a
tanulók, akiknek szükségük
van
az
eredményes
tanévzáráshoz korrepetálásra
bejöhessenek az iskolába.
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Tanévzáró tizenegyszer.
Félóránként érkeztek a tanulók;
először a bejárók, majd
osztályonként a helybéliek.
Ballagás
A
nyolcadikosokon
túl
ketten is elballagtak a
nevelőtestületből
Oravecz
Jánosné, Marica és Rozgonyi
Lászlóné, Magdika.
2020/21-es tanév kezdete
- Tanévnyitó ünnepség
két tételben, külön az alsó
és felső tagozatnak.
Új vezetők: Ureczky Klára
Tünde
megbízott
intézményvezető, Bártfai István intézményvezetőhelyettes. Régi és új tanárok: Petró Istvánné, Kati és
Haluska Tamás.
Nem szeretem, de szükséges szabályok a tanévben:
Közösségi terekben, és zsúfolt helyzetekben maszk
viselése. Reggelente beléptetés lázméréssel, kézfertőtlenítéssel. Folyamatos fertőtlenítés, szigorú járványügyi
intézkedések.
Tanszercsomagot kaptak a rászoruló gyerekek
Magyarország kormányától, a hozzánk járó települések
önkormányzatai pedig minden tanuló részére
biztosítottak füzetcsomagot és további tanszereket.
Ökumenikus Tanévnyitó
Istentisztelet a hit- és
erkölcstan
oktatásban
résztvevőknek, szüleiknek
és minden érdeklődőnek.
Táncoktatás kezdődött meg az idén a mindennapos
testnevelés keretében és új szakkörünk is van a Sakk és
társasjáték.
Sulikezdő Zsibongó, mellyel csatlakoztunk az V.
Játsszunk Mindannyian!
országos
programhoz.
Reményeink szerint, ha
majd lehetünk sokan,
jövőre az óvodások és a
szülők is részesei lesznek az eseménynek.
Környezeti nevelési és
egészséges életmód témahét
keretében a 7. és a 8.
évfolyamnak
szervezett
terepi séta a Hernád és a
Szartos árterületén.
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Ünnepi alkalmak: október 6. és október 23-i
megemlékezés az iskolarádióban, valamint a tavaly
elmaradt esemény az akkori első, most már második
osztály avatása.
SuliBank
az
új
értékelési
módszer, s az ezen
belül
szervezett
jutalom programok: Manófalvi
házavató; Halloween party - Angol
nyelvi program; Just Dance 2020;
Mikulás kupa és Mikulás mozi.
Hulladékcsökkentési hét, melynek keretében többek
között a diákok kiszámolták, hogy Hidasnémeti éves
kommunális
hulladékából
akkor
hegyet
lehetne
építeni, mint az iskola
épülete.
A PontVelem használt elem gyűjtő őszi versenyét a
megyénkben 606 kg-mal mi nyertük meg.
Iskolai Advent
Advent idején három
hetet járunk iskolába: az
első
héten
a
reformátusok, második
héten a római katolikusok, harmadik alkalommal pedig
a görög katolikusok közreműködésével tagozatonként
került sor az „újabb láng fellobbanására".
A Mikulás az idén is ellátogatott
iskolánkba a gyermekek örömére.
Ügyes krampuszai segítségével
mindenkihez volt egy-két kedves
szava, miközben az osztályokban
átadta az ajándékokat.
Rádiós műsorral és az osztályok
tantermen
belül
megtartott
ünnepségeivel köszöntöttük a
Karácsonyt és indítottuk el a
gyermekeket a téli szünidőre.
Köszönjük
Hernádszurdok,
Hidasnémeti és Tornyosnémeti
Önkormányzatainak
az
ajándékokat!
Istentől megáldott békés, boldog karácsonyt
és egy felhőtlenebb újesztendőt kívánok
iskolánk dolgozói és gyermekei nevében!
Ureczky Klára Tünde
iskolaigazgató

