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Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket!
A közelgő Anyák Napja alkalmából tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm a községünkben élő Édesanyákat,
Nagymamákat, Dédnagyikat! Az Ünnep alkalmából fogadják szeretettel ezt a szép verset:

Este
Mielőtt nyugodni mennél
Imádkozzál gyermekem.
így szól jó anyám szelíden
minden este énnekem.
Imám elvégezve szépen
Jó anyám megdicsér,

Homlokomra adja csókját
És aztán nyugodni tér.
De én nem, én kezeim még
Jobban összekulcsolom,
S hálás szívvel jó anyámért
Istenhez imádkozom.
Becse Csaba
polgármester

.
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Településképi véleményezés
Ismételten felhívjuk a településen építkezők, felújítók, közterületet érintő munkálatokat végzők figyelmét, hogy
mindennemű tervezett tevékenységet kötelesek előzetesen bejelenteni az Önkormányzatnál, függetlenül attól,
hogy az bejelentés köteles-e az Építési Hatóságnál.
Amennyiben a fejlesztés illeszkedik a településen előírtakhoz, általában rövid időn belül megadja a hozzájárulást az
Önkormányzat. Ha azonban ez nem engedélyezhető tevékenység, jelentős költségbe kerülhet a helyreállítás és az
esetleges bírság. Az utóbbi hónapok tapasztalatai alapján gyakori probléma, hogy a munkák érintik a járdát,
útpadkát, a vízelvezető árkot, esetleg az útfelületet. Ez szigorúan tilos, az Önkormányzat nem tud
hozzájárulni az ilyen jellegű tevékenységekhez!

Illegális hulladéklerakás
Néhány héttel ezelőtt külön kiadványt juttattunk el minden
ingatlantulajdonosnak a hulladékgazdálkodással kapcsolatos
legfontosabb tudnivalókról. Ebben külön felhívtuk a figyelmet,
hogy a törvényi változások következtében már bűncselekménynek
is minősülhet az illegális hulladékelhelyezés. Ennek ellenére az
utóbbi hetekben újabb szeméthalmok kerültek ki közterületekre, és
sajnos magáningatlanokra is. Ez feljelentést von maga után, és
fontos tudni, hogy a hulladék szabálytalan elhelyezése miatt
mind a hulladék tulajdonosa, mind az elszállítója, mind pedig a
hulladékot a saját (vagy más) tulajdonán elhelyező
bűncselekmény miatt felelősségre vonható, és akár 8 évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

MENTSÜK MEG A POLGÁRŐRSÉGET ÉS AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETET!

A Hidasnémeti Polgárőr Egyesület 1995-ben alakult, és az utóbbi évtizedekben fontos szerepet látott el a
közbiztonság növelésének érdekében. Az önkéntes tagok havonta néhány alkalommal járőrtevékenységet végeztek
esténként, és részt vettek a települési rendezvények biztosításában is. Különösen az idősebb korosztály számára
megnyugtató volt a tudat, hogy van, aki vigyáz a település nyugalmára. Az Önkormányzat folyamatosan támogatta
az egyesület munkáját, biztosította az éves költségvetés alapjait. A tagok egyenruhát, felszerelést kaptak, a
különböző technikai eszközök mellett Skoda Yeti típusú gépjármű is rendelkezésre áll.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületünk 1906-ban(!!!) alakult, komoly múltra tekint vissza. Feladata, hogy segítve a
hivatásos tűzoltóság munkáját, közreműködjön a településen és közelben felmerülő eseményeknél. Emellett a tagok
képzése is folyamatosan megtörtént, tanfolyamok és versenyek szervezésével.
Napjainkra azonban különböző okok (elköltözés, munkahelyi problémák, idősebb tagok kilépése) miatt
mindkét egyesület nehéz helyzetbe került, sürgősen szükség lenne minél több, lakóhelyéért tenni akaró
önkéntes helyi lakos munkájára. Kérjük segítségüket annak érdekében, hogy fennmaradjon és működjön ez
a két nagy múltú egyesület! Jelentkezni Becse Csaba polgármesternél, vagy az egyesületek vezetőinél, Váradi
Lajosnál és Turóczi Györgynél lehet.
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Mezőgazdasági utak megrongálása
Az Önkormányzat több tízmilliós pályázatnak köszönhetően tavalyelőtt
felújította a legforgalmasabb mezőgazdasági utakat. Ez a beruházás elsősorban
az érintett földtulajdonosok érdekében történt. Most szomorúan tapasztaltuk,
hogy jelentős károk keletkeztek a felújított utakban, elsősorban a Búza-tó felé
vezetőnél. Érthetetlen és felháborító, hogy egyes földtulajdonosok jelentős
kárt okozva beleszántottak az útba, a mellette lévő árokba. Olyan terület is
van, ahol a telekhatár 15-20 méterre van az úttól. Mindenki ismeri a művelt
területének határait (nemrég földmérővel kimérette az önkormányzat, igaz,
hogy a telekhatárt jelző betonoszlopok többségét néhány napon belül
kiszedték egyesek), kérdés, hogy milyen alapon megy át ezek után más
területére, de ha már ez megtörtént, milyen szándékkal teszi tönkre a nemrég
felújított utat? Mivel az okozott kár jelentős, a pályázattal kapcsolatban még
ellenőrzés is várható, az Önkormányzat kénytelen megtenni a feljelentést az
illetékes hatóságoknál, és kezdeményezni, hogy a helyreállítás költségét
fizessék meg a felelősök.

Segítség a kárpátaljai testvértelepülésnek
Nem sokan gondolták volna, hogy a világjárvány mellett a szomszédos
országban zajló háború borzalmait is meg kell élnünk
napjainkban. Sajnos, érintett az Ungvár melletti testvértelepülésünk, Rát
is. Szinte alig maradt férfi a településen, az intézmények bezártak, az
Óvoda van kijelölve, hogy a háború sújtotta területekről menekülőket itt
szállásolják, ellássák élelemmel és innivalóval. Ez napi szinten közel 50
embert jelent, akiknek ellátását nem tudja önerőből megoldani a település.
Felvettük a kapcsolatot az ottaniakkal, es kérésüknek megfelelően azonnal
gyűjtést rendeztünk. Köszönhetően a település lakosságának és az itt
működő cégeknek, vállalkozásoknak, néhány nap alatt összegyűlt egy kisbusznyi adomány.
A sportkör teljesen megtöltött Opel Vivarójával március 14-én indultunk el a testvértelepülésre. Hosszú és fárasztó
volt az utazás, főleg a határon történő várakozás, izgalmak, de annál nagyobb örömmel rakodtuk ki a járműből a
kért segélyszállítmányt. Megható volt látni, hogy abban az óvodában, amely nemrég gyerekzsivajtól volt hangos, és
ahol többször is kedves műsorral, vendéglátással fogadtak bennünket, most
megteltek a termek kisgyermek, felnőtt és idős ukrán menekültekkel. Ezek egy
része néhány nap után tovább indul külföldre, de vannak, akik maradnak, és várják
a háború végét. Mutattak egy füzetet, melyben a menekültek kifejezik köszönetüket
a magyar házigazdák önzetlen gondoskodásáért, az ápolásért és segítségért. Bár
nem volt veszélytelen az út, de örültünk a viszontlátásnak, és annak, hogy
segíthettünk kárpátaljai testvértelepülésünknek.
Köszönöm társaimnak, Kavecsánszki Lászlónak és Csurkó Istvánnak, hogy
vállalták az utazást!
Azóta dunántúli testvértelepülésünk, Hidas polgármestere is jelezte, hogy ők is
csatlakoznak, így rövidesen újabb adományt tudunk együtt eljuttatni Rátra.
Becse Csaba
polgármester
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Választási eredmények
Tisztelt Választópolgárok !
Áder János Magyarország Köztársasági Elnöke 2022. január 11-én jogszabályi kötelezettségének eleget téve 2022.
április 3.-ára kitűzte az országgyűlési képviselő választás időpontját valamint a választások történetében egyedülálló
módon az országos népszavazást a gyermekvédelmi törvény megerősítésére.
A választás időpontjának ismeretében a Helyi Választási Irodák megkezdték tevékenységüket. A települési
önkormányzatok a jegyző, mint a Helyi Választási Iroda vezetője javaslatára megválasztották a Szavazatszámláló
Bizottságok tagjait.
Hidasnémeti településen 692 fő választó polgár szerepelt a névjegyzékben, így a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában
egy szavazókör került kialakításra. A szavazóhelység reggel 6 órától 19,00 óráig várta a szavazásra jogosultakat, melyből
452 fő meg is jelent. A magas részvételi arány ellenére a szavazás zökkenőmentesen, rendkívüli esemény nélkül zajlott
le. A szavazatok megszámlálását követően a Szavazatszámláló Bizottság az alábbi eredményt rögzítette.
/ Az első három legtöbb szavazatot kapott jelölt és lista sorrendje./
Egyéni választókerületi képviselő választás:
1. Dr. Hörcsik Richárd Fidesz-KDNP
268 szavazat
2. Erdei Sándor Zsolt Összefogás
125 szavazat
3. Pasztorniczky István Mi Hazánk Mozgalom 25 szavazat
Listás szavazás:
1. Fidesz- KDNP
279 szavazat
2. Összefogás
125 szavazat
3. Mi Hazánk Mozgalom
28 szavazat
Az országos népszavazás helyi eredményéről megállapítható, hogy az érvényesen szavazó 330 állampolgár több mint
90% -a egyetért a gyermekvédelmi törvénybe foglaltakkal.
Szeretném itt is kifejezni köszönetemet a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak akik vasárnapjuk feláldozásával, egész
napos munkájukkal biztosították ennek a fontos feladatnak az elvégzését.
Nagyné dr. Pail Marianna
jegyző

Hirdetmény
Értesítjük a lakosságot, hogy a 3 hónaposnál idősebb ebek veszettség elleni védőoltása és elektronikus
transzpanderrel (bőr alá ültetett chip) történő megjelölése: 2022. április 20. (szerda) 13 – 14 óra közötti
időpontban lesz megtartva.
Pótoltás: 2022. május 10. (kedd) 11,00 – 11,30 óráig
Helye: Polgármesteri Hivatal udvara
Az eboltás díja:
összevezetve: 5.000.- Ft
chip behelyezés díja: 5.000.- Ft
háznál oltás kiszállási díja: +1000.- Ft/udvar
elveszett könyvek pótlása: 500.-Ft
A veszettség elleni védőoltást csak a chippel ellátott eb kaphatja meg! Kérjük, hogy a védőoltásra az ebet megfelelő
védőfelszereléssel vezesse elő! Felhívjuk figyelmüket az alábbiakra: Minden 4 hónap fölötti eb csak chipes
megjelöléssel tartható. Veszettség elleni oltás csak sorszámos oltási könyvben hologramos matricával érvényes.
Tájékoztatjuk az érintetteket, ha a tulajdonukban lévő ebek oltását elmulasztják szabálysértési eljárás lefolytatására
és pénzbírság kiszabására kerül sor. Ha az eb elpusztult, vagy egyéb ok miatt nincs a tulajdonában, szíveskedjen
bejelenteni az oltás helyén!
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TOP Energetikai pályázatnak köszönhetően megújult intézményeink
Szociális Alapszolgáltató

HVSC klubház

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Közterületek karbantartása

Konyha tetőfelújítása
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Labdarúgás NBIII. Keleti csoport állása 29. forduló után

Sakk hírek
Befejeződött az 2021/2022-es, B.A.Z. megyei I osztályú sakk csapatbajnokság. Előre nem látott sikerrel, hiszen a HVSC
csapata 4 győzelemmel, 5 vereséggel, 10 csapat közül a 7. helyen végzett. A 30 éve újra indult csapat, (a megyei I.-ben)
legjobb eredménye. A megye II.-ben voltak jobb helyezéseink, 1,2,4. a mai napig, egyetlen „falusi” csapatként nagyon
sokat „ingáztunk” a két osztály között, de 2017 óta a megyei I.-ben játszunk. Egy kis 30 éves statisztika, első bajnoki
forduló 1992.10.18 Mezőcsát ellen, azóta 59 játékos játszott a HVSC színeiben, összesen 2642 partit játszottunk, 712
győzelem, 694 döntetlen mellett. Sajnos már többen nincsenek közöttünk, (Csata Géza, Oláh István) de Göncön,
emlékversenyeken emlékezünk rájuk és Hajdú Lajosra, aki az 50-es 60-as években szervezte, irányította Hidasnémetiben
a sakkcsapatot, tanított sok gyermeket sakkra, az ő munkásságát és hagyományát szeretnénk folytatni és emlékezni a
2022.06.18.-án halálának 50. évfordulójára rendezett emlékversenyen.
Visszatérve a most befejezett bajnokságra, ami nem volt egyszerű, hiszen a vírus árnyékában kellett játszanunk, sajnos a
csapatban is voltak covid gyanús megbetegedések, emiatt januárban már a visszalépés gondolatával is foglalkoztunk.
Nagyon sok tényezőt kellet mérlegelni, egy értelmetlen Magyar Sakkszövetségi állásfoglalás miatt, (a játékosoknak a
járvány közepén, nem kellett maszkot viselni, de az esetleges nézőnek, maszk, és védettségi igazolvány is kellett.)
Nehezen, de megoldottuk, elkerülve a további megbetegedéseket. Nagyra értékelem a Tiszaújváros, Kazincbarcika 2,
Edelény 2 és a DVTK ifi elleni győzelmünket, de van egy kis hiányérzetem is a Szirmabesenyő 2 elleni meccs után,
hiszen a kezünkben volt a 6:6, de, közbejött az a bizonyos banánhéj. Pozitívum, hogy aki a csapatban játszott mindenki
szerzett pontot, ezzel is hozzájárulva a sikerhez. Tartozom a legjobb pontszerzőkkel. Balázs András 4,5 pont, Dr.
Horváth László 4,5, Szemán Tibor 4,5, de nem sokkal maradt el Urbán István, Zádori János (83 éves) 4 pont, első
táblásunk Pásztor Lóránt 3,5, Kiss István 3,5 pont, Dula Zsolt 3,5 pont, de mindenki hozzátett a sikerhez. Egyéniben is
sok versenyen vettünk részt, változó sikerekkel, több különdíjat is elhoztak a játékosaink, élőpontokat szereztek, (igaz,
vesztettek is). Hogy mit hoz a jövő, az még kérdéses, egy fő ifi eligazolása már biztos, ez csak növeli a problémáinkat,
valahogy pótolni kell, de majd meglátjuk.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani, elsősorban a játékosoknak, akik időt, fáradtságot, veszélyt vállalva (Esztergom,
Nyergesújfalu, Nyíregyháza, és többen Miskolc körzetéből, vállalták az utazást), a Művelődési Ház, minden
dolgozójának, aki biztosították a hazai meccsek színvonalas lebonyolítását, a HVSC vezetésének az anyagi fedezet
biztosításáért, az Önkormányzat segítségét.
Mindenkinek Áldott, Békés, Boldog Húsvéti ünnepeket kíván a sakkcsapat nevében:
Kundrák András ügyintéző
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Település tojásfája
Az idén is a lakosság közreműködésével kívánjuk különlegessé varázsolni a Fő teret, húsvét alkalmából. Egyedi,
saját készítésű húsvéti tojásokkal szeretnénk felékesíteni a park erre alkalmas fáit. 2022. április 11- tól kezdve bárki
bármikor szabadon felteheti elkészült hímes tojásait, hogy Húsvétkor sétáik alkalmával legyen miben
gyönyörködni.
Közösségi színtér munkatársai

Sulinfo
A falutól és szülőktől elszigetelt „covidos” ősz és tél után tavaszi zsongással, programokkal, évvégi tanulási
hajrával és fokozatos „nyitással” telnek a Hidasnémeti II. Rákóczi Ferenc Általános hétköz- és ünnepnapjai.
Az iskolai farsangra még csak azon beoltott szülők előtt állt nyitva, akiknek gyermekei táncoltak. Áprilisban a
„Hívogat az iskola” programunkkal azonban már nyitunk a leendő elsősök felé és szülői értekezletre várjuk a
szülőket. Májusban pedig az anyukákat hívjuk Anyák napjára, egy ajándékműsorra. Májusban még a Sárospataki
Tankerületi Központ Rákócziról elnevezett iskolái felsős csapatait is várjuk a „Játsszunk matematikát”
versenyünkre. A júniusi Gyermeknap pedig terveink szerint egy igazi Nyitott nap lesz.
Ha csendesen is, zártkörben, családias hangulatban, de az idén is megtartottuk a Diák önkormányzati napot
névadónk előtt tisztelegve az elsősök avatásával.
Hasonlóan jól sikerült a Fordított nap is, ahol a 8. osztályos diákigazgató stábjával nagyszerű munkát végzett.
A bolondozás mellett természetesen helye van a témaheteknek, napoknak, az ünnepeknek és az irodalmi
alkalmaknak, így került megrendezésre a felemelő hangulatú március 15-i ünnepség az alsó tagozat szavaló
versenye és így készülnek a felsősök a szépkiejtési versenyre, s ennek jegyében tartottuk meg a Víz világnapját és
várjuk a Fenntarthatósági témahetet.

Továbbra is megy a SuliBank programunk, s mi lettünk a BankVelem Tudáscsereközpont B.A.Z. – megyei
képviselői.
Tavasszal a megfáradt diák és pedagógus életében a Feltámadás ünnepén túl a tavaszi szünet a megpihenésé is, egy
nagy lélegzetvétel az évvégi utolsó felvonás előtt.
Kedves olvasók! Kívánom, hogy az ünnep Önöknek is hozza el a Húsvét csodáját, s adja meg a pihenést és
feltöltekezést szeretteik körében!
Ureczky Klára Tünde
intézményvezető
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Mini – Manó Biztos Kezdet Gyerekház
A Mini- Manó Biztos Kezdet Gyerekház rendszeres napi nyitva tartás mellett 8-14 óráig a 0-3 éves korú
gyermekek és szüleik, illetve a várandós kismamák számára biztosít programokat. Minden nap változatos, a
kisgyermekek igényeinek, életkori sajátosságainak megfelelő tevékenységgel készülünk: mondókázás, ölbeli
gyermekjátékok, mesélés, bábozás, szabad játék, mozgás, tízórait biztosítunk. Szülők, várandósok számára
ingyenes igénybe vehető szolgáltatások, klubjellegű tevékenységek: recept-klub, kreatív tevékenységek, beszélgető
kör, (várandósság, gyereknevelés, egészséges életmód, háztartási ismeretek stb.) mosás- szárítási lehetőség,
számítógép/internet használat, ügyintézési segítség, tisztálkodás lehetősége. Közösségi programjainkra
(tojásvadászat, szülinapok, gyereknap) alkalmanként meghívjuk a nagyobb testvéreket, régi gyerekházasakat is,
illetve mi is igyekszünk bekapcsolódni, aktívan részt venni a község életében (tojásfa díszítés, Hernád-parti piknik,
Hidasi Napok, sportnap). 2022-ben a beteges időszakban ellátogat hozzánk havonta egyszer Dr. Urbán Diána
gyerekorvos, aki elvégzi a célcsoport szűrővizsgálatát, egyéni és csoportos tanácsadást tart a szülőknek.
Programjainkról érdeklődni a gyerekházban személyesen, illetve a facebook oldalunkon lehet.
2022.04.28-án (csütörtökön), a délelőtt folyamán ismét ellátogat hozzánk Dr. Urbán Diána gyerekorvos.
Várunk minden 0-18 éves korú gyereket és szüleiket, vizsgálatra és egyéni tanácsadásra.
Biztos Kezdet Gyerekház Munkatársai!
Programajánló
Jótékonysági Batyus Bál a Hidasnémeti Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde javára.
Jegyek elővételben kaphatóak, jelentkezni lehet:
Bártfainé Eperjesi Edinánál
Duláné Kocsán Gabriellánál
Szanyi – Gasko Beátánál
Tóth Boglárkánál,
illetve az óvodában.
A jó hangulatról gondoskodik: Soós Ricsi
Helyszín: Hidasnémeti Művelődési Ház
Időpont: 2022. május 14. (szombat) 20.00 óra

Gyereknap
2022. május 13. (pénteken) 16.00 órától a közösségi színtérben gyereknap alkalmából kézműves foglalkozással
egybekötött játékos délutánra várjuk a kicsiket.
Hidasi Napok

2022. június 17. (péntek) Művelődési Ház, Hidasnémeti Gála: - Ünnepi gálaműsor - a Hidasnémetiért
díjak átadása. Település bemutató értéktár galériájának ünnepélyes átadása, mely a nemzeti értékek és
hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására
kiírt pályázatból valósult meg.

2022. június 18. (szombat). I. Hidasnémeti Tuning Találkozó, egyedi építésű autók kamionok,
hangnyomás verseny. Fellépnek többek között: Sky Fanatic, Gezarol, Manuel, Ámokfutók. Napközben
rendőrségi bemutató, gyerekfoglalkozások, büfé és mini vidámpark várja az érdeklődőket!

