
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidasi Hírnök 
 

Hidasnémeti község közéleti lapja 
24. évfolyam 2. szám                         2020. október
 

 

Tisztelt hidasnémeti állampolgárok! 
 

Biztos vagyok abban, hogy településünk sok lakója ugyanolyan aggodalommal kíséri figyelemmel a 

korona vírus járvány híreit, mint ahogyan azt én is teszem. Az elmúlt napokban jelentősen megnövekedő 

esetszám, a vírusfertőzéssel összefüggésbe hozható halálesetek gyakorisága figyelmeztetést hordoz 

magában. Figyelmeztetést, hogy vegyük komolyan az intézkedéseket, figyeljünk egymásra, óvjuk a saját 

és mások egészségét! 

A vírus leginkább cseppfertőzéssel terjed: köhögéssel, tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a környezetbe. A 

fertőzött váladék majd közvetve vagy közvetlenül kerülhet át másik emberre. 

Ezért kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, 

színházakban, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint az 

ügyfélfogadási irodákban is. 

Mindannyiunk védelme érdekében nagyon fontos, hogy  

- tartsuk a szociális távolságot (1,5-2 méter) 

- gyakran és alaposan mossunk kezet, 

- akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa 

be, 

- bárki, akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse 

háziorvosát, 

- az iskolákba és óvodákba a tanároknak és a diákoknak csak testhőmérséklet-mérés után lehet belépni, a 

szülő a gyermekét csak az intézmény kapujáig kísérheti. 

Kiemelten fontos az idősek és a krónikus betegek védelme. Ezért tisztelettel kérem településünk 

valamennyi szépkorú lakosát, hogy fokozottan figyeljenek magukra és az általános óvintézkedések 

betartására! 

Hála Istennek, Hidasnémetiben és a környező településeken ismereteink szerint nincs regisztrált fertőzött. 

Bízom abban, hogy valamennyiünk felelős magatartásának köszönhetően ez így is marad! 

                                                                                                                                                    Becse Csaba 

                                                                                                                                                    polgármester 
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Szennyvíz 

Tisztelt Lakosság ! 

Az elmúlt időszakban sajnos többször is előfordult, hogy  a település mélyebb fekvésű részein, mint például a 

Kassai út páros oldala a  szennyvízhálózatra csatlakozott lakásokat elöntötte a szennyvíz. Ezek az esetek nagyobb 

mennyiségű csapadék lehullását követően történtek, ami megalapozta a szolgáltató gyanúját a kiváltó okok 

tekintetében. A csapadék és a szennyvíz mennyisége közötti összefüggés arra enged következtetni, hogy egyes  

ingatlan tulajdonosok nemcsak a háztartási szennyvizet vezetik be a hálózatba, hanem a  jogszabályi tiltás ellenére 

a csapadékvizet is. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013(II.27) Korm. rendelet 85.§ (5) és (6) bekezdése kimondja, hogy 

„ (5) Elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet, egyesített rendszerű szennyvízelvezető 

műbe a víznyelőn keresztül szennyvizet, továbbá elválasztott rendszer esetén a csapadékvíz-elvezető műbe 

szennyvizet juttatni tilos. 

(6)
 * 

 Ha elválasztott rendszerű szennyvízelvezető hálózatba csapadékvíz bevezetésére kerül sor, és ezt a gyakorlatot 

a felhasználó a víziközmű-szolgáltató felszólítása ellenére tovább folytatja, a víziközmű-szolgáltató a jogellenes 

állapotot a felhasználó költségére megszüntetheti. A szennyvízelvezető törzshálózatba jogellenesen bevezetett 

csapadékvíz mennyisége után a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott pótdíjat számolhat fel.” 

A fentiek alapján kérjük a lakosságot, hogy a csapadékvíznek a hálózatba történő illegális bevezetését szüntesse 

meg! A szennyvíz hálózatot üzemeltető Borsodvíz Zrt. a további problémák elkerülése érdekében a településen 

ellenőrzést fog tartani. 

                                                                                                                            Nagyné dr. Pail Marianna 

                                                                                                                                            jegyző 

 

                                                                       Tájékoztatás                                                                   

 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az ország valamennyi településére 

kiterjedő, általános mezőgazdasági összeírást hajt végre, „Agrárcenzus, 2020” elnevezéssel. A felvétel Országos 

Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma 2374. 

A felvétel célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és 

hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az EU és a gazdálkodók részére, amelyhez az 

adatszolgáltatók részvételükkel és pontos adatszolgáltatással nagyban hozzájárulnak. A válaszadás minden, az 

adatfelvételre kijelölt gazdálkodó szervezet vagy személy számára kötelező. 

Az online önkitöltési lehetőséget biztosító első szakasz lezárultával összeírók fogják személyesen felkeresni – az 

internetes válaszadással nem élt – címeket 2020. szeptember 19. és november 22. között.  

Az összeírási munkát a KSH által megbízott, igazolvánnyal ellátott összeírók végzik. Az összeírói igazolvány 

személyi igazolvánnyal együtt érvényes, amit az adatfelvétel megkezdése előtt az összeíró köteles felmutatni. 

Összeírók a KSH logójával ellátott táskával, a felvétel logóját tartalmazó nyakbaakasztóval is fognak rendelkezni.  

Az összeírók konkrét, címlista szerinti címeket keresnek fel. 

A kialakult járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel az érintettek védelme érdekében a KSH megtette a 

szükséges intézkedéseket. 

A felvétel során nyert információkat kizárólag statisztikai célra használják fel, azokat más szervek, személyek 

részére nem adják át, az eredményeket összesítve közölik a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. 

törvénynek, valamint az Európai Unió 2016/679. sz. Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően. 

A sikeres összeírás érdekében kérem a lakosság közreműködését! 

 

 

                                                                                                                                Nagyné dr. Pail Marianna 

                                                                                                                                              

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300058.kor#lbj280iddc1d
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Félelemben élni? 

 

 

Azt hiszem, ismerjük az érzést. Volt már részünk benne. Szaporábban lélegzünk, hevesen kalapál a szívünk, 

kicsinek és törékenynek, sebezhetőnek érezzük magunkat. Megalkuvók leszünk, csak ne következzen be az a 

bizonyos esemény, amitől félünk.  

Legtöbbször előre vetítjük az általunk elképzelt eseményeket. Hallunk híreket innen is, onnan is, összekötjük a 

pontokat és kirajzolódik egy meglehetősen sötét jövőkép. Kirajzolódik a veszteség, az esetleges fájdalom, a testi és 

lelki gyötrelmek. És mivel mindenki úgy véli, hogy ez rossz, mi is ezt gondoljuk. Miért ne tennénk, hiszen emberek 

vagyunk. Van egy közös, emberekre jellemző gondolkodásunk, egy kollektív tudatunk, amivel összekapcsolódunk. 

Ezért együtt mondjuk, hogy a Föld gömbölyű, a víz lefelé folyik, a feldobott kő leesik, enni, inni kell, ha a 

bántanak, vissza kell vágni és még sorolhatnám tovább.  

A fának  a törzse egy, de aztán ágakra bomlik, majd ágacskákra és végül levelekre. A tüdőnkhöz a légcsövön át jut 

a levegő, majd kétfelé ágazik, aztán a legvégén a léghólyagocskák következnek. Levelek, emberek. Egy fának a 

részei. De sokszor elfeledjük ezt. Elszakadunk a fától, földre hullunk, és azt gondoljuk, hogy a sárga és piros 

színek, amik megjelennek a pusztuló levélen, azok milyen izgalmasak, szépek. Tényleg szépek, de …  

 

Az is előfordulhat, hogy átgondolatlanul, vagy akaratunk ellenére történt az elszakadás. Valaki rábeszélt minket, 

valaki a fülünkbe suttogta, elhitette velünk, hogy ez az igazi szabadság. A földre hulló levél nagyon nehezen tud 

visszaragadni az ágacska végére. És amíg sárgul, pirosodik és önmagát csodálja, addig lassan felemészti az 

elmúlás. Amíg az ág hegyén lengedezett a szélben, a hűvös reggeli harmatban fürdött, szikrázó napsütésben 

ragyogott egyszerűen, zölden, de élettel telve, addig nem félt. Biztos kötéssel kapaszkodott és átáramlott rajta az ég 

és a föld ereje. De amikor elszakadt az élet forrásától, a kezdeti nagy szabadságélmény átfordult félelembe. Ez 

érthető. Egy kicsit segített a levélkén, hogy nem csak ő hever a földön, sokan vannak. Olyan sokan, hogy közülük a 

nagyobbak arra gondoltak: legyen ez így mostantól fogva! Mi vagyunk többen, mi mondjuk meg, mi az igazság. És 

igaznak kiáltották ki a hazugságot. Egy ilyen helyzetben senki nem merte azt mondani, hogy az élet nem ilyen. 

Bólogattak, hallgattak, mert nem akartak még magányosabbak lenni. És a sárguló falevélemberek, a rövidke kis 

életüket elkezdték javítgatni, csinosítgatni, varrogatni, illesztgetni ide, oda. És mindig nagy ünnepséget, 

diadalmenetet tartottak a fa árnyékában, ha valami eredményt értek el. De a félelem sajnos általános érzéssé vált és 

jelentkezett minden nap. Rettegés az elkerülhetetlentől, az elmúlástól, hogy egyszer majd kiderül: minden 

erőfeszítés, eredmény csak múló dicsőség.  

 

Néhányan nem akartak így létezni. Őszintén sajnálták, hogy elszakadtak a fától. Sírtak és könyörögtek, hogy 

fogadja őket vissza valahogy a fa. Ezek a falevelek is éppen úgy, mint a többiek, megsárgultak, megbarnultak, és 

szétporladtak. De kaptak valamit, amit az önteltek nem. Mindegyik álmodott valamit. A hatalmas fa fényben 

ragyogott és az ágacskák végéből egy fénysugár elindult, táncolva körbejárt a szunnyadó levelek között és 

megérintette azokat, akiknek a szívében ott volt a visszavágyódás, a hazatérés reménysége. Ettől az érintéstől 

minden megváltozott. Nem tudták hogyan lesz, de vissza fognak térni. Az öröm oly nagy volt bennük, hogy soha 

többé nem féltek. És valóban, a következő tavasszal úgy ébredtek, hogy ismét átáramlott rajtuk a föld és az ég 

ereje, és ők ott lengedeztek a szélben az ág hegyén.  

 

A többiek azóta is úgy vélik, hogy földre hullva szebb és izgalmasabb az élet, bolond aki kihagyja ezt az élményt. 

Csak ezt az érzést nem tudják megszüntetni. A félelmet. Az rájuk tör. Félnek a kiszámíthatatlan eseményektől, 

természeti katasztrófáktól, háborúktól, járványoktól, betegségektől. Félelmük soha el nem múló teher.  

 

Ne féljetek Testvéreim! Minden napnak megvan a maga baja. Csak bízzatok Atyátokban, aki szeret benneteket, 

Lelkével bejárja a világot, megtalál és megerősít a Mennyek országának kiáradó fénysugarával. A többi úgy lesz, 

ahogy lennie kell.  

 

 

                                                                                                                              Kovács Balázs lelkipásztor 
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Komédiás Hírmondó 

 

Több hónapon át gondosan összerakott építmény, mint a kártyavár, 

összeomolhat egy apró lökéstől. A koronavírus megjelenésével így omlott össze 

minden tervünk, fellépési lehetőségünk: mint a kártyavár. 

Eltelt néhány hét, mire a letargiás állapotból kilépve elkezdem gondolkozni a 

hogyan tovább lehetőségein. Mire jutottam? 

 Megalakulásunk éveiben tűztük műsorra Kérí Ferenc: Alkohol öl című darabját, 

amit nagy sikerrel játszottunk.  Telefonos megkeresésemre az író emailben 

elküldte egy vidám, szórakoztató darabját, aminek a próbáit hamarosan 

elkezdjük. Egyelőre csak annyit árulnék el róla,  hogy garantált a  

kikapcsolódás, a vidámság, a nevetés! 

Tavaly szeptemberben Budapesten a Chri du chat Baráti Társaság meghívására 

az Újpesti Ifjúsági Házban lehetőségünk volt bemutatni a Kopogtatás nélkül 

címmel, József Attila életéről szóló darabot. Bencsikné Mayer Mónika, az 

egyesület elnöke meghívásának tehetünk eleget október 2-án (reméljük a 

koronavírus is így gondolja) Egyasszony című monodráma bemutatásával, mely  

Péterfy-Novák Éva azonos című regénye alapján készült. 

 

Elképzelésekből, tervekből, álmokból a közeli és távolabbi jövőre vonatkozóan nincs hiány, de a megvalósítás 

többtényezős: szükség van érdeklődő közönségre, lelkes tagokra és természetesen támogató közegre.  

Szeretettel várunk! 

                                                                                                                                         Técsyné Almási Edit 

 

Védőnői információ 

 

Tisztelt szülők!  Tisztelt Lakosok!!! 

 

A kialakult járványügyi helyzet miatt, bizonyos változtatásokra, szabályok betartására van szükség! 

Először jelentkező várandósok telefonon keressenek és megbeszéljük az aktuális teendőket, időpont egyeztetés! 

Védőnői látogatások fel vannak függesztve, csak az újszülött látogatás és indokolt esetben történik család látogatás, 

előzetes egyeztetés és biztonsági intézkedés kíséretében (szájmaszk, gumikesztyű, fertőtlenítés stb.).  

Az aktuális kötelező oltások beadása megtörténik egészséges csecsemők és gyermekek részére tanácsadási időben! 

Védőnői státuszok, mérések is megtörténnek, az általam leegyeztetett időpontban! 

Tanácsadás csütörtökön 8-12 ig, a szülőknek megadott időpontban, vagy előre telefonon egyeztetett időpontban! 

Beteg gyermeknek, illetve beteg szülőnek szigorúan TILOS a védőnői tanácsadóba belépnie! 

Egy gyermeket csak egy hozzátartozó kísérhet! A váróban maximum 2 ember tartózkodhat! A többiek az udvaron 

legyenek kedvesek várakozni, megfelelő távolságot tartva egymástól (1,5 méter)! 

A tanácsadó helyiségbe való belépés előtt kötelező a kézfertőtlenítés! Akinek van saját alkoholos kézfertőtlenítő 

gélje, azt használja! Akinek nincs, alapos meleg vizes, szappanos kézmosás a mosdóhelyiségben! 

A látogatások on-line kapcsolat formájában történnek. Munkanapokon 8-16 óráig elérhető vagyok telefonon, 

messenger üzenetben, emailben. 

Kérek mindenkit, hogy saját és környezete biztonsága érdekében tartsa be a fent megfogalmazottakat és csak 

indokolt esetben keresse fel személyesen a tanácsadót! 

Védjük meg magunkat és másokat a megbetegedéstől! 

 

Elérhetőség: Kretovics Orsolya védőnő 

Tel.: Mobil: +36 70/333 93 87  

hidasvedono@gmail.com                                                                                              Tisztelettel: Kretovics Orsolya 
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Háziorvosi tájékoztatás 

 

Szeretném  röviden tájékoztatni a betegeket,valamint Hidasnémeti 

lakosságát egy pár dologról, ami úgy gondolom, fontos lehet  a 

közösség szempontjából. Amit közölni szeretnék,valószínűleg többen is 

tudják, de nem árt ha ismételten felhívom rá a figyelmet. Az influenza 

elleni védőoltás még nem érkezett meg, igaz már sokan érdeklődnek, de 

amint megérkezik, azonnal értesítünk mindenkit, akit érdekel. Nagyon 

fontos, hogy az idősek és a krónikus betegek minél többen igényeljék. 

Úgy tudom ,hogy az ingyenes oltás bevezetését kiterjesztik a lakosság 

többi részére is. 

Gyógyszert továbbra is telefonon lehet felíratni, elektronikus recept  

formájában,aki ragaszkodik a papíralapú recepthez, be kell jönnie a 

rendelőbe,előzetes időpont egyeztetéssel. Fontos, hogy betegvizsgálatra 

telefonon kell bejelentkezni és időpontot egyeztetni. 

Nagyon fontos a rendelőbe való bejövetelkor a maszk használata, és nemcsak a száj elé kell tenni, hanem az orrot is 

el kell takarni. Ugyanígy az óvodás és iskolás korú gyermekeknél kötelező a maszk használata. 

Az iskolás és óvodás gyerekeknél, a tanárok, illetve az óvónők  ha hőemelkedést, lázat, orrfolyást, hányingert, 

hasfájást észlelnek, értesítsék a szülőket, hogy vigyék haza gyermekeiket. Orvosnak akkor kell szólni, ha 

rosszabbodik a gyermek állapota, illetve ha meggyógyul és igazolásra van szüksége. Mindkét esetben előzetes 

telefonos egyeztetés szükséges. Nagyon kérek mindenkit, ha rendelőbe akar jönni, előzetesen egyeztessen 

telefonon időpontot, másképp nem tudjuk fogadni. Mindez azért szükséges, hogy elkerüljük a várakozást  és a 

rendelő várójában a fertőzés lehetőségét a minimálisra tudjuk csökkenteni. Vigyázzunk Mindannyian Magunkra és 

Egymásra! 

Mindehhez kívánok Mindenkinek Erőt és Egészséget! 

                                                                                                                             Dr. Csiszár Ágnes háziorvos 

 

 

Hidasnémeti Polgárőr Egyesület 

 
 

Ha fontos számodra a környezeted és a családod biztonsága. Ha szeretnél tenni valamit a helyi közösség érdekében. 

Ha szolgálatoddal szeretnéd segíteni a helyi hatóságok munkáját. Ha szeretnéd nagyobb biztonságban tudni házad 

és vagyontárgyaid, vagy ha szívesen segítenél közösségi rendezvények lebonyolításában, akkor ne habozz, 

jelentkezz polgárőrnek! 

 

                                                                             További információ Váradi Lajos elnök, 06-30-846-37-40 

 

Mini – Manó Biztos Kezdet Gyerekház  

 

Kedves gyerekes családok! 2020.10.08-án, a délelőtt folyamán ismét ellátogat hozzánk Dr. Urbán Diána 

gyermekorvos. Mindenkit szeretettel várunk, csak annyi kérésünk lenne, hogy a vizsgálatokra mindenki 

(kivéve 6 éven aluli gyerekek) maszkkal jöjjön. A járványügyi helyzetre való tekintettel kicsit másképp 

fog most zajlani a rendelés, ezért kérjük, hogy mindenki érdeklődjön időpont miatt a csoportosulás 

elkerülése miatt! Időpontot kérni a gyerekházas facebook oldalán vagy személyesen a gyerekházba lehet. 

Reményeink szerint az elkövetkezendő hónapokba is fog tartani havonta egy alkalommal tanácsadást és 

rendelést doktornő!  

Mindenkit szeretettel várunk továbbra is, a gyerekházunk zavartalanul működik ebben az időszakban is 

csak annyi változás van, hogy a szájmaszk használata kötelező! 

                                   

                                                                                                     Köszönettel: Turóczi - Vajkó Bernadett     

 

 

 



Hidasi Hírnök                                                         Sulinfo                                           2020. október. / 6. oldal 
 

Gondolatok a régi és új tanév mentén… 

 

Egy új tanév közeledése mindig izgalommal tölti el a felnőttek és a gyermekek szívét egyaránt. Az idei még inkább! 

 

Már augusztus elejétől többen kerestek meg, hogy lesz-e iskola? S más esetben adta volna magát a vicces válasz: Iskola 

van, hisz a falu közepén ott áll, kimagaslik és robosztus méreteivel belekiált a levegőbe: Itt vagyok! Gyertek! Várlak 

benneteket kis és nagy diákok! De az előző tanév zárását követően már tudjuk, semmi sem egyértelmű, semmi sem 

biztos, s nem tudhatjuk, hogy minden mehet-e a régi megszokott kerékvágásban. Nagy-, déd-, ükanyáink, -apáink 

háborúkat éltek meg, s meséltek… Nekünk világjárvány jutott, s megéreztük, megértettük, milyen, amikor felettünk a 

„hatalmak” döntenek, hogy mit kell tennünk. S most nem az az érdekes, hogy ki, mit gondol, vél, tart helyesnek, hanem, 

hogy a megszokott, eddig el nem ismert nyugodt életünk vett hatalmas fordulatot. Ezt felnőttként is nehéz (volt) megélni, 

hát még gyermekként, gyermekeket nevelő családként… 

 

Mielőtt az új évről szólnék, engedtessék meg, hogy visszatekintsek a mögöttünk lévő 2019 /20-as tanévre: 

 

 Ezúton is köszönöm a gyermekeknek és 

családjaik-nak; az iskola munkatársi közösségének; 

Göncruszka, Hernádszurdok, Hidasnémeti és 

Tornyosnémeti Önkor-mányzatainak, hogy a rendkívüli 

helyzetben mindenki a megoldást keresve azon dolgozott, 

hogy minél zavartalanabbul és eredményesebben záródjon 

a tanév! 

 Gratulálok azoknak a gyerekeknek és szüleiknek, 

akik a nehézségek ellenére, sőt lehet épp azért, még 

komolyabban vették a tanulást. Ők elismerő oklevelet is 

kaptak. 

 Örömmel mondhatom, hogy bár több, nagyon 

fontos közösségi alkalmunk elmaradt a tavasszal, méltón 

repülhettek ki a nyolcadikosok. Lehetett fényképezkedés, 

elkészülhetett a tabló, és családias körülmények között 

nagyon szép Ballagáson búcsúzhattunk el egymástól. 

 Volt ünnepélyes tanévzáró, igaz a szabályok 

betartása érdekében tizenegyszer, ahol a bizonyítványok 

átadása mellett élőszóban és szerény ajándékokkal is 

kifejezhettük gratulációinkat, elismerésünket. 

 

Istennek hála szépen zártunk, s ha kicsit másképp, de személyes jelenléttel kezdhettük meg az új tanévet, s ma is, 

szeptember 21-én, amikor e cikk írásába kezdtem, bejöhettünk a Hidasnémeti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába. 

 

A 2020 / 21-es tanév a járványügyi intézkedésekkel és sok újdonsággal kopogtatott be hozzánk. Lássuk ezeket: 

 

 Az előírásoknak megfelelően igyekszünk a szabá-

lyokat, kötelező távolságtartás betartani, betartatni. 

 A közösségi terekben, és az esetleges kialakult 

zsúfolt helyzetekben maszkot hordunk. 

 A Sárospataki Tankerületi Központ 

gondoskodásá-nak köszönhetően első naptól kezdve megy 

a lázmérés, s rendelkezünk a kellő fertőtlenítő szerekkel. 

 Magyarország Kormányának köszönhető, hogy a 

hátrányos helyzetű gyermekek jól felszerelt 

tanszercsomagot kaptak. 

 A hozzánk járó települések önkormányzatai 

minden tanuló részére biztosítottak füzetcsomagot és 

megteremtették további tanszerek, kellékek beszerzését a 

gyermekek és családok támogatására. 

 Újabb kollégánk, Rozgonyi Lászlóné, Magdika 

ment nyugdíjba, de érkezett új magyar szakos pedagógus, 

Haluska Tamás személyében. Óraadóként újra dolgozik a 

nyugdíjban lévő Petró Istvánné, Kati és az idén már több 

tantárgyat oktat nálunk Sztankai Szabolcs is, aki Göncről 

jár át. 

 Az intézményvezető-helyettes: Bártfai István 

 Ökumenikus Tanévnyitó Istentisztelet is volt a 

római katolikus templomban. 

 Érdekessége az évnek, hogy a mindennapos 

testnevelés keretében órarendbe beépítve elindult a 

táncoktatás: az 1-2. osztályban összevontan néptánc, az 

5-6. és 7-8. osztályokban szintén összevontan társastánc 

Szécsi Bernadette táncpedagógussal. 

 Engedélyt kaptunk a tankerülettől a tánc mellette 

a zeneoktatásra, szakkör formájában. Sajnos azonban a 

távolságok miatt még eddig nem sikerült zenetanárt 

találnunk. Tovább keressük… 

 Új szakkör is indul, a Sakk és társasjáték. 

 Az ovi és suli közötti átmenetet segítendő új 

programot szerveztünk. Sulikezdő Zsibongóra hívtuk az 

1. és 2. osztályosokat és csatlakoztunk az V. Játszunk 

Mindannyian! országos programhoz. Reményeink sze-

rint, jövőre az óvodások és a szülők is csatlakozhatnak. 

 Új értékelési módszer is lesz e tanévtől, a Suli 

Bank, melynek működtetésére bevezetésre kerül a suli 

virtuális fizetési eszköze a Libertás. 

 Amennyiben a járványügyi szabályok engedik, 

szeretnénk, ha érdekes, aktív Szülői klub működhetne. 

 

 

Mindenek előtt azonban a legfontosabb a nevelő-oktató 

munka, melynek célját az új Pedagógiai program mottója 

fejezi ki a legjobban Szent-Györgyi Albert tollából: 

 

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, 

hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett 

munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és 

megtalálja a munkát, amit szeretni fog.” 

 

Ureczky Klára Tünde megbízott intézményvezető 
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Sakk 

 

Kevés új hírrel szolgálhatok a sakk világából. Sajnos a vírus átírta a 

forgatókönyvet, még az NB I. is csak szeptember közepén zárult nagy 

viták után. Az NB II-ben el is maradt az utolsó két forduló. Sorra 

maradtak el a szokásos nyári versenyek, többek között a mi Hajdu 

Lajos emlékversenyünk is, de a  B.A.Z megyei szövetség által rendezett 

versenyek is. Egy azonban az utolsó pillanatban megrendezésre került, 

Szerencsen a Zemplén Kupa, melyen mi is részt vettünk, nem is 

akármilyen eredménnyel. A "B" csoportban (2000 élő pont alattiak indulhattak, 54 fő) a Hidasnémeti VSC első 

táblása, Pásztor Lóránt megnyerte a versenyt, ugyanebben a csoportban Szemán Tibor 5. helyezést ért el. Az "A" 

csoportban (2000 élőpont felettiek, mesterek, nagymesterek indultak) Landenberger Lászlónak a 4. helyet sikerült 

megszereznie, a Schnell versenyen pedig különdíjat kapott. Csak gratulálni tudunk nekik! 

A csapatbajnokság indulásáról nincs még információ, a zuhanyhíradó szerint áttérnek a tavaszi-őszi rendszerre, erre 

végleges választ a szeptemberben tartandó országos közgyűlés ad. 

Vírusmentes szép őszi napokat kívánunk mindenkinek, vigyázzunk egymásra! 

 

                                                                                                                Kundrák András  szakosztályvezető 
 

Labdarúgás B.A.Z. Megyei I. tabella 7. forduló után 

 

         B.A.Z. megyei I. felnőtt                                                                      B.A.Z. megyei I. U-19 
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Koronavírus 

 

 


