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KEDVES HIDASNÉMETIEK!

Közeledik a KARÁCSONY! Advent, az Eljövetel kopogtat lelkünk ablakain. Egy örömmel, felkészüléssel,
várakozással teli időszak, amikor átértékeljük emberi kapcsolatainkat, és átérezzük, micsoda erő rejlik az
összetartozásban. A hangolódás, a türelem ideje ez, kicsit lecsendesedünk, elmélyülünk önmagunkban.
A település Főterét idén is feldíszítettük a hagyományoknak megfelelően, és meggyújtottuk a Hit, a Remény, az
Öröm és a Szeretet gyertyáját. Ezeknek a lángja hozzon mindannyiunk szívébe megnyugvást, örömet, ünnepi
hangulatot!
Önkormányzatunk Képviselő Testülete és Dolgozói nevében településünk valamennyi Lakosának békés, boldog
Karácsonyt, jó egészséget és sikerekben gazdag Új Esztendőt kívánunk!
Becse Csaba polgármester

Tartalomjegyzék

Önkormányzati hírek
Sport
Intézmények
Képes beszámoló

2.-3 oldal
4. oldal
5.-10 oldal
11-12. oldal

Nagyné dr. Pail Marianna jegyző

HIDASI HÍRNÖK
Megjelenik negyedévente 450 példányban
Szerkesztés:
Hidasnémeti Művelődési Ház és Könyvtár, Teleház
A kiadvány támogatói:
Hidasnémeti Község Önkormányzata és a Hidasnémeti
Alapítvány
Szerkesztőség:
3876 Hidasnémeti, Fő tér 8.; Tel./fax: 46 / 552–212;
e-mail: hidasmuvhaz@gmail.com
ISSN 2062-19 ISSN 2060-1957 (online)

Hidasi Hírnök

Önkormányzati hírek

2021. december / 2. oldal

Közérdekű
Tisztelt Lakosok!
Mint ismert, a koronavírus magyarországi megjelenése után, 2020. március 11-én országos veszélyhelyzetet
léptettek életbe, és idővel korlátozó intézkedéseket vezettek be. 2020. június 18-án szűnt meg a veszélyhelyzet, de
érvényben maradt a járványügyi készültség.
2020 őszén érkezett a járvány második hulláma, november 10-én az Országgyűlés megszavazta a 2020. évi CIX.
törvényt, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló beadványt. Először februárban,
aztán májusban újra meghosszabbították a veszélyhelyzetet, utóbbi esetben a parlament őszi ülésszakának kezdete
utáni 15. napig. Szeptemberben január 1-ig bezárólag ugyanakkor ismét hosszabbítottak. Sajnos az utóbbi hetekben
a járvány felerősödött, ezért az Országgyűlés 2021. december 14-i ülésén a veszélyhelyzet 2022. június 1-ig tartó
meghosszabbításáról döntött . Az elfogadott jogszabály alapján a következőkre szeretném felhívni a figyelmet.
A törvény értelmében meghosszabbodik a lejárt okmányok érvényessége, az új határidő 2022. június 30. A
rendelkezés a magyar hatóság által kiállított, Magyarország területén hatályos, 2020. március 11. és 2020. július 3.
között lejárt, vagy 2020. november 4. és 2022. május 31. között lejárt vagy lejáró hivatalos okmányokra
vonatkozik, ideértve a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi időt is.
Egy évvel meghosszabbodnak a 2021. november 24-e és a veszélyhelyzet megszűnése közötti időszakban lejárt
vagy lejáró építési engedélyek, hogy a járványhelyzet ideje alatt lelassult, esetleg abbamaradt építkezések
hatékonyan, fölösleges adminisztrációs terhek nélkül folytatódhassanak, illetve újraindulhassanak.
Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a 2020.november 4-e és 2021.december 31-e között lejárt
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságok azonban csak 2022.február 28-ig hosszabbodnak meg. A
Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal január hónapban minden érintettet, kérelem nyomtatvány egyidejű
megküldése mellett értesíteni fog.

Nagyné dr. Pail Marianna
jegyző
Önkormányzati támogatások
Testületünk a költségvetés lehetőségeihez mérten idén is igyekezett az ünnepi hangulatot megteremteni községünk
lakosai, elsősorban a rászorult családok számára.
Az elmúlt hetekben 192 m3 szociális tűzifát szállítottak ki a GAMESZ dolgozói több, mint 100 család számára.
Az iskolás, óvodás és bölcsődés gyermekeink 2 e Ft értékű karácsonyi támogatásban részesültek.
Valamennyi állandó lakcímen bejelentett helyi lakos 4 e Ft értékű COOP vásárlási utalványt kapott, emellett a
családok számára a szokásos ajándékcsomag is kiosztásra került. Ennek tartalma szaloncukor (4 főig 1, 5 főtől 2
csomag), fali- és kártyanaptár, Hidasnémeti logós (a Hernád-híd szimbólumával) hűtőtáska, pincérnyitó és
karácsonyfadísz.
Ehhez társult az Ökumenikus Segélyszervezet hasznos ajándéka, mely tisztítószereket tartalmazott. Köszönet érte!
Intézményeink is aktív szerepet vállaltak a támogatásból, bizonyítva, hogy külön is odafigyelnek a társadalmi
felelősségvállalásra.
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Közérdekű telefonszámok

Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal: 06-46/452-102
Mini-Manó Biztos Kezdet Gyerekház: 06-30/284-2751
Hidasnémeti Napközi Otthonos Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha: 06-46/452-119
Hidasnémeti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: 06-46/552-200
Szenvedélybetegek Nappali Ellátásának Térségi Intézménye: 06-46/420-324
Orvosi rendelő: 06-20/615-1468
Védőnői szolgálat: 06-70/333-9387
Művelődési Ház és Könyvtár: 06-46/552-212
MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft:
 Ügyfélszolgálat: 06-1/474-9999, 06-20/474-9999, 06-30/474-9999, 06-70/474-9999
 Hibabejelentés: 06-80/42-43-44
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt (földgáz):
 Ügyfélszolgálat: 06-1/474-9999, 06-20/474-9999, 06-30/474-9999, 06-70/474-9999
 Gázszivárgás bejelentése: 06-80/300-300
Borsodvíz Zrt. Encsi Üzemigazgatóság:
 Ügyfélszolgálat/hibabejelentés: 06-46/385-903
B-A-Z Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.:
 Ügyfélszolgálat: 06-21/350-0111
LRT-COM Távközlési Szolgáltató Kft.:
 Ügyfélszolgálat: 06-40/811-911
Közvilágítás hibabejelentés (kizárólag online): kozvilhiba.hu/hibabejelentes
Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje:
 Hétfő:
8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00
 Kedd:
nincs ügyfélfogadás
 Szerda:
8:00 – 12:00
 Csütörtök:
nincs ügyfélfogadás
 Péntek:
8:00 – 12:00
Karácsonyi öröm!
Sokféle képen lehet ünnepelni a Karácsonyt! Általában nagy a felhajtás, sok a cirkusz, a giccs körülötte. Azonban
egyre többen érzik úgy, hogy a Karácsony nem más, mint egy találkozási pont Istennel. Amolyan magánügy féle,
csak Ő és én. Ha megadatik a karácsonyi nyüzsgésben az a pillanat, amikor nem történik semmi, akkor átérezzük
ezt. A Karácsony egyenesen és személyesen nekünk szól. Alaposan becsomagolva színes papírba, masnival
átkötve. Amikor kibontod, az ajándékodat a kezedben tartod és ránézel arra, akitől kaptad, megöleled...na, valahol
itt kezdődik. És mész egyre beljebb. Magával ragad, megemel és megérted, hogy fontos vagy annak, aki
megalkotott, megteremtett ezzel a világgal együtt. Kicsiny fűszál a réten, egy csillag az égen, de tartozol valahová.
Jézus azért született közénk, hogy erre emlékeztessen. Tartozol valahová és ott figyelnek Rád, szeretnek Téged,
imádkoznak azért, hogy ne vessz el. Ez a gondolat engem mindig megnyugtat. Szeretettel adom ajándékba
mindenkinek!
Áldott Karácsonyt kívánok!
Szeretettel: Kovács Balázs lelkipásztor
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Sporthírek
Egy teljes bajnoki év kimaradása után, októberben indultak újra a megyében (országosan is) a sakk
csapatbajnokságok. Sajnos a Covid itt is éreztette hatását, hiszen több országosan, de a megyében is
meghatározó játékosok már nincsenek közöttünk. Ez visszaütött a csapatbajnokságra is hiszen az eddigi 16 csapat
helyett csak 10 csapattal indult a bajnokság, hiszen olyan csapatok maradtak el, mint a többszörös megyei bajnok
Putnok, vagy a másik abaúji csapat Encs. A Hidasnémeti VSC.-nek sikerült a csapatot "egybentartani" bár voltak
nálunk is megbetegedések, de súlyosabb kimenetel nélkül, sőt még sikerült is erősíteni hiszen az ex hidasi Kiss
István, és az esztergomi Balázs András ( NB.-s játékosok) is vendég játékosként nálunk játszik.
A sorsolás szeszélye folytán rögtön az első két fordulóban, két bajnokesélyes csapattal találkoztunk, Ózd ellen
idehaza (pozitívum hogy nem kellett utazni, ugyanis ez van a legtávolabb) sajnos 9,5:2,5 re kikaptunk, ami első
ránézésre akár jó is lehetne, de az utólagos elemzések után, maradt a csapatban legalább másfél pont. A második
fordulóban a Miskolci Kisbocsok ellen játszottunk,(sajnos ők játszottak velünk) és 10,5:1,5 vereség lett a vége. Ez
is benne volt a pakliban. Nagyon jó, NB I/ B is megjárt, nagyon sok tehetséges fiatallal szereplő csapatról van szó.
Harmadik forduló hozta az első sikert Tiszaújváros ellen, Hidasnémetiben 7:5 arányban nyertünk. A győzelmet
nem kell magyarázni.
A bajnokság folytatása 2022.01.09.-én Szerencsen.
A nyár folyamán több egyéni versenyen is részt vettünk, a legsikeresebbek a 07.12.-én A Bodrog kupa volt, amit a
B csoportban 36 induló közül Pásztor Lóránt nyert meg, de a C csoportban 66 induló közül Szemán Tibor 18.
(ugyanannyi pont mint a 10. csak rosszabb Bucholtzal esett vissza erre a helyre. Ugyanezen a versenyen Zádori
János szenior különdíjat nyert. Említést érdemel még a Zemplén Kupa ahol a 2000 élőpont felettiek csoportjában
Landenberger László pozitív élőpontal zárt, a 2000 alattiak csoportjában Pásztor Lóránt 59 induló közül 9. (
pontegyenlőség a 4. helyezettel, de rosszabb Bucholtz) itt Szemán Tibor a 17. lett. Az új ifi játékosunk, itt az első
versenyén Trezsi Balázs (Abaújszolnok) megszerezte az első élő pontjait ( ami szerintem bravúr). De még több
versenyen is részt vettünk pld: a 20 fordulós schnell versenyen ahol két ifi játékosunk is (Rohály Dániel, Papp
Kinga) szép eredmény ért el, a megszerezhető 20 pontból 9.-et értek el. Ez egy embert próbáló verseny volt, nagy
kitartást igényelt. Részt vettünk még Sárospatakon, Szegiben, Bodrogkeresztúrban, Tarcalban, Parasznyán
rendezett egyéni versenyeken is. Az évet záró versenyünk 12.21.-én Homrogdon lesz megtartva.
Mindenkinek Boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag,(covid mentes,) Boldog Új Évet kíván a sakkcsapat
nevében is:
Kundrák András ügyintéző
Labdarúgás NB III. Keleti csoport őszi végeredmény
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Óvoda
Kedves hidasnémeti lakosok!
Az év vége felé közeledve engedjék meg nekem, hogy röviden összefoglalva beszámoljak Önöknek településünk
óvodájának munkásságáról.
Intézményünk a folyamatosan csökkenő gyermeklétszám miatt 2021. szeptemberétől már csak egy óvodai csoporttal
működik. Ez a csoport 26 gyermek óvodai nevelését biztosítja 2 óvodapedagógus és 1 dajka segítségével. A gyerekek
több településről érkeznek hozzánk, a hidasnémeti gyerekeken kívül fogadunk gyermekeket Tornyosnémetiből,
Hernádszurdokról és Göncről is.
A csökkenő gyermeklétszám indokolttá tette, hogy átgondoljuk intézményünk kihasználtságát. Így jutottunk arra a
megoldásra, hogy az üresen maradó csoportszobánkból mini-bölcsődét alakítsunk ki. Nem volt egyszerű feladat, hiszen
egy már meglévő épület adottságait figyelembe véve kellett kialakítanunk valami újat úgy, hogy megfeleljünk a szakmai
és törvényi előírásoknak. Ezen kívül egy akadálymentes mosdó kialakítását is meg kellett oldanunk a mozgásukban
korlátozottak számára. A kezdeti nehézségek után már zökkenőmentesen haladtak a munkálatok, így októberben
megkezdhette működését mini-bölcsődei csoportunk. A csoportban 7 kisgyermek ellátásáról gondoskodik 2 bölcsődei
kisgyermeknevelő. Nagy öröm ez számunkra, hogy intézményünk egy új ellátási formát tud biztosítani az édesanyáknak.
Szintén büszkén számolhatunk be arról, hogy 2021-ben a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek köszönhetően
minden héten egyszer ellátogatott intézményünkbe Böszörményi Ágnes fejlesztőpedagógus és Szabó Judit logopédus.
Munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy az intézményünkbe járó gyermekek nevelése még magasabb színvonalon
történjen. Ezen kívül a Gönci Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei is minden héten egy nap azon dolgoztak
intézményünkben, hogy óvodásainkat tovább fejlesszék. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet tárgyi ajándékkal is
kedveskedik óvodásainknak, így karácsonykor minden hozzánk járó gyermek 8.000 Ft értékű ajándékban részesül.
Örömünkre szolgál, hogy intézményünk fenntartójával, a helyi önkormányzattal jó a kapcsolatunk. Fenntartónknak
köszönhetően zavartalan a szakmai működés, óvodánk megfelelően és magas színvonalon felszerelt. A fenntartói
támogatásnak köszönhetően karácsonykor alkalmával több új játék beszerzésére is lehetőségünk volt, valamint
ajándékcsomaggal kedveskedhetünk a gyerekeknek.
Nehéz feladatot állított elénk az éven is az egész világot érintő Covid 19 járvány, hiszen valamennyien aggódunk a
gyermekek, kollégák, családtagok egészségéért, sajnos egyre több embert érint környezetünkben a betegség. Ugyanakkor
mindent megteszünk azért, hogy az óvodai és bölcsődei ellátás zavartalan legyen. A játékokat, csoportszobákat
rendszeresen fertőtlenítjük, figyelünk az alapos és rendszeres kézmosásra, a megfelelő szellőztetésre. Sajnos az időjárás
is elősegíti a különböző légúti fertőzések terjedését, ezért ezúton is kérem a kedves szülőket, továbbra is figyeljenek arra,
hogy köhögő, náthás gyermeket ne hozzanak az intézménybe.
Büszkék vagyunk rá, hogy a főzőkonyhánk továbbra is sikeresen üzemel, az ellenőrzések során mindig pozitív
visszajelzéseket kaptunk a hatóságok munkatársaitól. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani konyhánk valamennyi
dolgozójának az egész évi áldozatos munkájáért.
Köszönettel tartozom továbbá valamennyi óvodai és bölcsődei dolgozónak, amiért egész évben azon fáradoztak, hogy a
hozzánk járó gyermekek minden percét örömteli pillanattá varázsolják.
Bízom benne, hogy az elkövetkezendő évben is folytatódik ez a szerencsés folyamat és hasonló létszámmal működik
majd tovább óvodánk, mini bölcsődénk. Terveink között szerepel, hogy az óvoda udvarára új udvari játékokat
szerezzünk be, továbbá egy új, árnyékot adó, napvitorlával felszerelt szabadtéri játékra alkalmas hely kialakítása is.
Továbbra is törekszünk arra, hogy dolgozóink rendszeresen fejlesszék tudásukat, ennek érdekében a jövőben is több
szakmai továbbképzésen tervezünk részt venni. Igyekszünk bővíteni a partnereink számát és reméljük, az Ökumenikus
Segélyszervezettel is sikerül majd továbbra is jó kapcsolatot ápolni.
Óvodánk valamennyi dolgozója nevében kívánok minden hidasnémeti lakosnak jó egészséget, áldott, békés ünnepeket és
boldog új esztendőt!
Illés Mónika
intézményvezető
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Sulinfó
Hírek a Hidasnémeti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola életéből
Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díj
Országosan elismerték a Hidasnémeti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola új értékelési módszerét, a „SuliBank Gyűjtsd a libertást!” komplex nevelési programját!
Kolléganőnk, Czuczor Tamásné a program kidolgozója és bankára, 2021. október 01-én Gondos Judittól, a
Pénzügyminisztérium közigazgatási államtitkárától vehette át a Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díjat.

Fotó: ORIGO.HU
Osztálykirándulás – Erzsébet-tábor
Iskolánkból 15 tanuló vehetett részt a 3 napos osztálykiránduláson az Erzsébet-táborok pályázat keretein belül.
Ingyenes
szállást
kaptunk
a
gyönyörű
fekvésű
balatoni
településen,
Zánkán.
Az útiköltséget átvállalta Hidasnémeti Önkormányzata, amit ezúton is szeretnénk megköszönni.
Sokat szórakoztunk: fürödtünk, séta-hajókáztunk, buliztunk. Mellette tanulásra is adódott lehetőségünk: megnéztük
a Káli-medence tanúhegyeit, csónakáztunk a Tapolcai tavas-barlangban, megcsodáltuk a Tihanyi apátságot és
kincseit.
Köszönjük Kocsis Lászlónak, hogy elvitt minket erre a hosszú, de élményekben gazdag útra!
/Czuczor Tamásné, Anita néni/

Fotó: Kocsis László
Megújult iskolaudvar
Iskolaudvarunk új jákékokkal sportpályával, kondiparkkal áll a diákok rendelkezésére.
A megújulás a Sárospataki Tankerületi Központ, "A ma gyermeke a jövő esélye" program - Gönc és
a Hidasnémeti Önkormányzat összefogásával valósult meg. Köszönet érte!
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Halloween party
Ha október vége, és angol szakkör, az tuti, hogy Halloween party az iskolában.
Itt derült ki, mennyire igaz az iskola szlogenje: MINDENKI JÓ VALAMIBEN!
A nyolcadikosok nagyszerű hangulatot varázsoltak a dekorációval, szenzációsra sikerült a győztes töklámpás,az
ügyességi verseny győztese kenterbe verte a többieket, volt aki szótudásával megnyerte csapatának a vetélkedőt, és
a csoportvezetők is odarakták magukat!
A többiek pedig egyszerűen jól érezték magukat, és ez volt a cél! Egy jóhangulatú együtt töltött délután!
/Mátrai Józsefné/

Fővárosi Nagycirkuszban járt a 6.osztály
A Lázár Ervin Program keretében a 6. osztályosok Budapesten jártak a Fővárosi Nagycirkuszban, ahol a
Csillagtánc című nagyszerű előadást tekinthettek meg.

Lego mese, ami a miénk
1. fejezet
Egyszer volt, hol nem volt, a Hernádon innen, de még a vasúton is, pontosan 2018 tavaszán iskolánk 30 alsós
tanulója a Sárospataki Tankerületi Központ támogatásával egy felejthetetlen kiránduláson, a Nyíregyházi Lego
Gyárban járt. A távozáskor ott mindenki kapott 1-1 Lego- csomagocskát. Azóta is legóznak vele, ha abba nem
hagyták. (A mesének még nincs vége!)
2. fejezet
2021. tavaszán a Kárpátok Alapítvány 2 fordulós pályázatára, melynek "A Föld a barátunk" a címe, több alsósunk
pályamunkáját befogadták. Az 1. forduló jutalma, - amit iskolai használatra kaptunk- a tanév elején megérkezett: 2
db Lego Playbox. Az ebből azóta szakkörön, technika órán, napköziben épített alkotásokról készített fotók
beküldése volt a 2. forduló feladata. (De a mese még most sem ért véget!)
3. fejezet
Az Oktatási Hivataltól a tanulás támogatására a mi iskolánk is kapott 3 féle Lego- építőkészletet: Lego WeDo 2.0,
Lego Spike Prime és Lego Mindstorms EV3. Ezekkel beindult a felsős Robotika szakkör. Így aztán egyre több
felsős tanuló tud mozgó Lego-robotot építeni és programozni, ami izgalmas időtöltés ám!
Tantestületünkből hárman sikeresen elvégezték a napokban a „Robotika a mindennapi pedagógiai gyakorlatban”
című képzést, hogy majd a tanórákon is találkozhassanak tanulóink az ügyes kis Lego-robotokkal. (A mese
folytatódik!)
4. fejezet
Hamarosan elérkezik annak a pillanata, amikor az egyéni jutalmakat hazavihetik a gyerekek a Kárpátok Alapítvány
pályázatán való eredményes részvételért. 26 tanulónk vehet át 1-1 értékes Lego-készletet 2021.11.15-én hétfőn
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délelőtt. A jutalomban részesülő gyerekek szülei az átvételi elismervény aláírásával felelősséget vállalnak az átvett
ajándékért. (A mese vége?)
Attól fogva minden nap boldogan legóznak a Hidasnémeti iskola tanulói, ha időben elkészülnek a napi leckéjükkel.
5. fejezet:
Iskolánkban a Kárpátok Alapítvány ajándékait - a Föld a Barátunk című pályázaton való részvételért - hétfőn
kapták meg a gyerekek. A 26 tanulónak átadott 4 féle dobozból este otthon megkezdődött az építés, a játék.
Heartlake City Fodrászat (41391); Hősi harci készlet-Kai vs Skulkin (71730); Elsa és Olaf teapartija(10920);
Szuperhős labor(10921)típusú legókat, duplókat kaptak a fiúk, a lányok. Lesz dolga a Mikulásnak, hogy minden
gyermek öröme meglegyen a decemberi látogatása alkalmával!
Aki nem hiszi, járjon utána!
Mesélő: Krakkai Valéria tanárnő
Lego mese 2021. év májusi "mellékszál"
"A SuliBank program keretében - 6 tanulóval - egy nagyon érdekes és látványos bemutatón vehettünk részt a
Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikumban.
Az első teremben a LEGO Robotika világába kaptunk betekintést, utána az elektronika terem érdekességei
következtek, s végül a drónokat láthattuk működés közben.
Szeretnénk megköszönni Hidasnémeti Önkormányzatának az utazáshoz biztosított járművet,
Bóni Tamásnak pedig, hogy fuvarozott minket./
Bártfai István tanár úr
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„A ma gyermeke a jövő esélye!”
„A ma gyermeke, a jövő esélye!” járási gyerekesély program (EFOP-1.4.2-16-2016-00032 GYEP-II. Gönci járás)
aktuális helyzete 2021-ben.
Az évet alapvetően a pandémia hullámaihoz való alkalmazkodás határozta meg. A gyerekesélyeket növelni
szándékozó programunk, tipikusan nem olyanfajta tevékenység, amely online formában is könnyedén működik.
Persze az év közepén, az ország újra nyitásától kezdve arra gondoltunk, hogy az érintett családok, gyermekek
körében, a bezártságtól fokozottabbá válik a közösségi élet iránti igény. A pandémia – egyelőre még elevenen
megtapasztalható – hullámtermészete viszont visszafogottságra nevelt mindenkit. A gyermekek szerencsére
kevéssé voltak fogékonyak a megbetegedésre és a szokásos társas közösségeiket szívesen látogatták volna tovább,
de a szülők megtorpanása az ő közösségbe járási szokásaikra is ránehezedett. A programelemek hangsúlyos részévé
váltak a kiscsoportos foglalkozások. Tekintsük át most az évet a GYEP-II. programban tervezett
tevékenységcsoportok mentén:
Programunk gerincét adják továbbra is a mindennapos ellátásra alapuló közösségi ház és terek settlement
(többcélú támogató környezetet biztosító) Göncön, Hidasnémetiben, Vilmányban, Vizsolyban, Boldogkőváralján és
Perén. A ház-terek munkatársai végig szolgálatban voltak, de sokszor csak ügyeleti pontként, alacsonyküszöbű
szolgáltatást (mosás, információnyújtás, ügysegítés,…) tudtak nyújtani, alkalmazkodva a települési helyzethez.
Mindemellett terveztük újszerű, ill. eddig háttérbe szoruló tevékenységeket is: Gömörszőlősi látóút + vele
kapcsolatban az ott látott környezetbarát technológiáknak a közösségi ház-terek környezetében kalákában történő
megvalósítását), a GYEP-II. tapasztalatai nyomán a GYEP-III. jövőtervező műhelyet, valamint a megerősíteni
kívánt csoportos foglalkozásokat a szülők és önkéntesek bekapcsolásához.)
A gömörszőlősi látóút november 19-én valósult meg. A ház-terek munkatársai körében szervezett látóút
során megismerkedtünk a gömörszőlősi fenntartható falu kísérlettel, melyről a polgármester asszony által vezetett
séta során kaptunk hiteles képet. A finom gömöri ízeket is felvonultató ebéd után pedig a Környezetvédelmi és
Területfejlesztési Nonprofit Kft. által üzemeltetett bemutató központ környezetbarát technológiáival
ismerkedhettünk meg (napkollektoros aszaló, tömegkályha, komposztáló toalett, természetes szennyvízkezelés,
szalmabála építészet). Célunk, hogy a GYEP-II. működési területén, fogadókészséget és támogató hozzáállást
találva, megvalósítunk néhányat az ott látottakból.
Másik kiemelt és sikeres tevékenységünk a „A GYEP-II. eredményei a jövő tervezésének tükrében"
megnevezésű műhelymunka volt 2021.09.22-én, az Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás tanácstermében.
Az esemény megszervezésében segítségünkre volt a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (TEF) és részt vettek
rajta az Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (MMSZ) bennünket közvetlenül segítő terepi munkatársai is. A
műhely célja az volt, hogy a remélhetőleg megvalósuló következő gyerekesély program tervezése során kifejezésre
juttathassuk a programban a terepeken dolgozó munkatársak mindennapi, közvetlen tapasztalatait is, s ne csak
szakpolitika stratégiai szintjén dőljön el, hogy mi lesz a program tervezett tartalma. A műhely sikeresen zárult, s
készül egy összegzés is róla, amelyet eljuttatunk a GYEP-III. tervezést irányítók körébe is!
Iskolai és óvodai foglalkozások: A „Szorgos kezek” gyermek-szülő kézműves műhely 2018. szeptembere
óta kisebb időbeli elcsúszásokkal - mely a járvány következménye- a mai napig is folytatódik a gönci járás mind a
15 óvodájában, két óvodában 2-2 csoporttal. A gyermekek nagyon kedvelik ezt a tevékenységet, ahol az óvónénik
és a dajka nénik is nagy lelkesedéssel szervezik és vezetik a foglalkozásokat. A „Tudás hatalom” iskolai szabadidős
és felzárkóztató program is tovább folytatódik a járás iskoláiban, bár ennek megszervezése a pedagógusok
leterheltsége miatt komolyabb szervezési kihívást jelent. Baba- mama klubok is zajlanak havi rendszerességgel a
járás 6 településén védőnők, pedagógusok, kisgyermekgondozók vezetésével. A foglalkozásvezetők (védőnők,
pedagógusok, kisgyermekgondozó) olyan témával várja a fiatal szülőket, melyek segítséget nyújtanak a
gyermekeik nevelésében, gondozásában, életvezetési tanácsokat adnak, ismereteket nyújtanak.
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A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások szakterületén 2021. év során leginkább a prevenciós és
kortárssegítő tevékenységek keretében zajlottak csoportfoglalkozások, mert a csoportvezetők a pandémia miatt
kieső alkalmakat igyekeztek a résztvevő gyerekekkel bepótolni. Ennek keretében
prevenciós
interaktív
csoport szervezése történt, ahol prevenciós tevékenységek biztosításával 1 fő szakember a deviáns magatartás, a
korai terhességek, káros szenvedélyek leküzdésének, és ezekkel összefüggésben a korai iskolaelhagyás
megelőzésének érdekében havi rendszerességgel kiscsoportos, interaktív foglalkozást tartott a hátrányos helyzetű
gyerekek, fiatalok számára. A tevékenységelem egyébként 2019. februártól indult 8 helyszínen (Abaújszántó,
Felsődobsza, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Gönc, Hidasnémeti, Vilmány, Vizsoly), három csoport már
megvalósult 2019.-ben, a negyedik futott 2020-ban, 2021.-ben pedig elkezdődött az ötödik csoportunk is. Egyik
sikeres helyszínünk Hidasnémeti, ahogyan azt az alábbi képek is mutatják.

A foglalkoztatás, helyi gazdaságfejlesztés, szociális gazdaság területén végzett tevékenységek
sokszínűségét - példakert program, gyerekesély piacok, foglalkoztatási tájékoztatások,…- közül leginkább a
gyülekezési tilalom hatályán kívüliek tudtak folyni. Példakertjeink 8 helyszínen találhatóak: Gönc,
Boldogkőváralja, Hidasnémeti, Pere, Vilmány, Vizsoly, Fony, Göncruszka. A Háztáji gazdálkodás, munkára
nevelés a Példakert program szakmai megvalósításához szorosan kapcsolódó tevékenység, amely tulajdonképpen
egyfajta mentorálás, illetve folyamatsegítés, amely a megvalósítás teljes időszakát végig kísérte. Témái
változatosak és az élelmiszer háztáji megtermelésének tudatos útjára lépőknek mindenképp hasznosak lehetnek.
Az egészségügyi tevékenységek közül, a prevenciós jellegű, mindennapos ill. praktikus témákra
(elsősegélynyújtás, balesetvédelem, a fürdőzés veszélyei, egészséges táplálkozás, testmozgás fontossága, stb.)
irányulóak voltak esődlegesek. Újszerű kezdeményezés a FOLT (Forrás Lelki Segítők Egyesülete által
megvalósuló online lelki egészség tanácsadás szolgáltatás gyermekek részére) projekt kapcsán a gyermekek lelki
életének gondozása, hiszen nagyon sok gyermek küzd lelki problémákkal, melynek súlyos következménye is
lehetnek.
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Képes beszámoló
Csemetét a Csemetéknek

Okos pavilon átadása

Egy nyári este

Adventi vásár

„Buzita” piactér átadása

Hernád parti piknik

Idősek napja

I. Adventi gyertyagyújtás

II. Adventi gyertyagyújtás

III. Adventi gyertyagyújtás

IV. Adventi gyertyagyújtás
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Fejlesztések
Az elmúlt évben is többszáz milliós értékű támogatás érkezett a településre, melynek köszönhetően jelentős
mértékben fejlődött, épült-szépült Hidasnémeti. Ezt a következő képes összeállítással igazoljuk:
Hidasnémeti – Gönc kerékpárút

Petőfi út útfelújítás

Vízi turizmus a Hernádon

Általános iskola külső felújítása

HVSC edzőpálya

Meggyfa út útfelújítás

M30 autópálya

Önkormányzati bárlakások

Buzita piactér

Határőr út útfelújítás

Hidasnémeti – Kenyhec kerékpárút

Mini bölcsőde

