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VIII. ARDÓI FALUNAP
rendezvényére
Részletes program a faliújságon olvasható!

UNIÓS PECSÉT A MAGYAR FEJLESZTÉSI TERVEN
Május közepén rákerült az Unió pecsétje az Új Magyarország
fejlesztési tervre. Ezzel végleg eld lt, hogy az egyes ágazatokra és régiókra mekkora közösségi támogatás jut az elkövetkez hét évben.
Innen kezdve már hivatalosak és fixek azok a pénzügyi keretek, amelyekb l 2013-ig az egyes ágazatok és régiók az "Új
Magyarország" vidékfejlesztési terv támogatásával együtt
nyolcezer milliárd forint támogatásra számíthatnak Magyarországon.

Az egyeztetések ett l függetlenül folytatódnak hazánk és az
unió között, hiszen az ágazati és régiós büdzsék – vagyis az
úgynevezett operatív programok – bels arányai még nem
d ltek el. A nyár els felében ezek a tárgyalások is lezárulhatnak, s attól a pillanattól kezdve a megpályázható források
nagyságrendje is ugrásszer en n majd. A magyar kormány
mindezzel párhuzamosan már 18 uniós pályázatot is kiírt, vagyis közel 60 milliárd forintnyi támogatás már ma is megpályázható – s t , több mint 250-en már nyertek is.
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ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET
Ünnepe: november 19., a világegyházban november 17.
* Sárospatak, 1207. / +Marburg, 1231. november 17.
A ciszterci szerzetes, Heisterbachi Caesarius
így kezdi Szent Erzsébet életrajzát: ,,A tiszteletreméltó és Isten el tt oly kedves Erzsébet
el kel nemzetségb l származott, s e világ
ködében úgy ragyogott föl, mint a hajnalcsillag.'' Erzsébet azok közé a szentek közé tartozik, akiknek sugárzása nem csökken, fénye
minden kor minden emberének világít.
Magyarországon, a sárospataki várban született 800 évvel ezel tt. Egy olyan országban látta meg a napvilágot, amelyben
a független állami lét és a kereszténység alapjait Szent István
király rakta le. Atyja II. András magyar király, anyja a
merániai Gertrúd volt. Erzsébetet már négy éves korában eljegyezték Türingia leend grófjával, Lajossal. Lajos szülei,
Hermann gróf és Zsófia grófn e házasságtól sokat várt, és
reményük igazolását látták abban, hogy a kis menyasszony
fényes kísérettel és kincstárnyi hozománnyal érkezett a
wartburgi várba. Német környezetben akarták nevelni, hogy
jól elsajátíthassa új hazájának minden szokását.
A kis Erzsébet jósága és kedvessége hamarosan megnyerte a
vár népét. A nála hét évvel id sebb Lajos kezdett l fogva
szívb l szerette. A leend anyós, Zsófia asszony ellenben
egyre növekv rosszallással figyelte a gyermek fejl dését,
mert szokásaival nem tudott egyetérteni. Nemcsak apró, túlzásnak min sített vallási gyakorlatai zavarták (Erzsébet például ismételten megszakította játékait, hogy, mint mondta,
,,Istent szeresse''), hanem az is, hogy teljes természetességgel
magával egyenrangú társnak tekintette a legegyszer bb
gyermeket is. Ezt még mind elnézte volna, mint gyermekes
jámborságot, azt azonban már nem tudta megbocsátani, hogy
Erzsébet nem vette át az udvari élet el írt formáit: nem volt
hajlandó megtanulni a n k számára akkor kötelez tipeg
járást, s ráadásul minden körtáncnál jobban szerette a vad lovaglást. Ezzel egyébként az egész udvar megütközését is kiváltotta, s ha Lajos védelmébe nem veszi az áskálódásokkal
szemben, és aránylag korai házassággal meg nem szilárdítja
helyzetét a várban, Erzsébetet valószín leg hamarosan hazaküldték volna Wartburgból Magyarországra.
A házasságkötés azonban megtörtént, és a fiatalok boldogsága
teljes volt. Erzsébet teljes szívével átadta magát férjének, akihez a szeretet sokkal er sebb kötelékei f zték, mint a szül k
akarata vagy az együtt töltött gyermekkor. Most már nyugodtan függetleníthette magát az udvari etikett l. Ha férjét hazavárta, messzire elébe lovagolt, és viharos örömmel üdvözölte.
Lajos pedig az udvari emberek megrökönyödésére egy asztalnál étkezett vele.
Lajosnak tapasztalnia kellett, hogy felesége szívét, jóllehet
nagyon szereti t, nemcsak birtokolja: Isten volt az, aki Erzsébetet egészen lefoglalta magának. És Lajos hálás hittel vette tudomásul, hogy felesége néha éjszaka fölkel mell le, és a
hideg padlóra fekszik, hogy Isten szeretetéért egy id re elhagyja férje közelségét. Azon sem ütközött meg, ha Erzsébet
az asztalnál egy falatot sem evett, mert éppen böjtölt. Az

1225-ben kitört éhínség idején teljes tekintélyével mögötte állt, amikor Erzsébet fölnyitotta
a kamrákat és hombárokat, és ,,kifosztva'' a várat, segített az éhez kön.
Erzsébet legbens bb titka s egyúttal legvonzóbb vonása az volt, hogy tökéletes összhangot
tudott teremteni az Isten és a férje iránti szeretet között. Vannak, akik úgy magyarázzák,
hogy a szerelme egyre inkább lelkivé vált. Ám
ezt cáfolja az a tény, hogy milyen kimondhatatlan fájdalmat érzett akkor, amikor Lajos 1227ben keresztes hadjáratra indult. Mintha sejtette
volna a jöv t, Lajos ugyanis még útközben megbetegedett és
meghalt. A hírt alig merték közölni Erzsébettel, s mikor megtudta, ezzel a kiáltással rohant végig a vár termein: ,,Jaj, Uram
Istenem, most az egész világ meghalt számomra!''
Lajos oltalma nélkül nem folytathatta tovább addigi életét,
ezért egy óvatlan pillanatban, gyermekeivel együtt elhagyta a
várat. A kés bbi korokban, amikor már nem értették a szegénység utáni vágyat, amely Erzsébet szívében állandóan
égett, menekülését úgy magyarázták, hogy ,,el zték a várból''.
Érdemes fölfigyelnünk arra, hogy ez a kés bbi értékelés
mennyire megváltoztatta Erzsébet alakját: egy kitaszított, szegénységbe jutott grófn , aki csodákat m vel, hogy legy zze
környezete gonoszságait, jótettet jótettre halmoz, és fiatalon
elég a szeretetben. Ez az Erzsébet-kép közelebb állt a hív k
lelkéhez, mert érthet bb volt, mint azé az asszonyé, aki mindezt szabad megfontolással, önként tette, és akinek férje
halála adta az alkalmat arra, hogy az evangéliumot minden
fenntartás nélkül kövesse.
Utolsó éveiben nagy szerepet játszott Marburgi Konrád, akit
maga a pápa jelölt ki Erzsébet lelkiatyjául. Lajos még életben
volt, amikor Erzsébet már arra a Konrádra bízta lelke vezetését, akinek 1226-ban engedelmességi fogadalmat is tett. 1228ban követte t Marburgba. Konrád ferences komoly, szent
buzgósággal teli pap volt, aszkézisben és szegénységben élt.
Nagy feladatának tekintette Erzsébet tökéletességének kibontakoztatását. Szigorú lelkivezet volt: kis hibákért is megostorozta Erzsébetet. Ha észrevette ragaszkodását a világ dolgaihoz, azonnal kegyetlenül megvont t le mindent. Így tiltotta
el t le utolsó társaságát, két kedves szolgálóját is. Erzsébet
pedig nem tiltakozott és nem keresett kibúvókat, hanem Krisztus iránti szerelme jeleként tökéletesen engedelmeskedett. Oly
h séggel és hajlékonysággal simult Isten kezébe, hogy emberi szigor nem tudott ártani neki.
De amíg egyik oldalon engedelmességével megkönnyítette
lelkivezet jének dolgát, a másik oldalon szinte lehetetlen feladat elé állította: Konrádnak kellett irányítania Erzsébet mindent felülmúló szeretetének tetteit. Konrád egészségér l is
néha maga Erzsébet gondoskodott, mert a betegápolásból sem
akarta kivonni magát. A lelkivezet és rábízottja közti harc
egyik mozzanata t nik föl abban a levélben, amelyet Konrád
Erzsébet halála után IX. Gergely pápának írt: ,,Könnyek között kérte t lem, engedjem meg, hogy házról házra járva koldulhasson. Amikor ezt megtagadtam t le, azt válaszolta: Akkor olyat teszek, amit nem tilthat meg nekem! És nagypénteken (1228-ban), amikor az oltárok minden ékességükt l meg
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voltak fosztva, a minoriták kápolnájának oltárára tette kezét,
és lemondott a saját akaratáról és a világ minden pompájáról.
Amikor mindenr l le akart mondani, amije csak van, elhúztam az oltártól...''
Özvegyi javaiból Erzsébet ispotályt rendezett be Marburgban.
Attól a bizonyos nagypéntekt l fogva ott szolgált a ferences
harmadrend szürke ruhájában mint betegápoló. Gyermekeit
nevel kre bízta, mert úgy látta, hogy nem tud számukra megfelel nevelést biztosítani. E döntésében bizonyára része volt
annak is, hogy a szívét most már osztatlanul Istennek akarta
adni. Legkisebb lányát, Gertrúdot boldogként tiszteljük.
1231. novemberében Erzsébet megbetegedett. Utolsó napjait
gyermeki der ragyogta be. Elajándékozta a még meglév
holmiját, s vigasztalta a mellette lév n véreket. 16-án éjfél
körül halt meg.
Erzsébet mindössze huszonnégy éves volt, amikor földi életét
befejezte. Magas láz vett er t rajta, és a fal felé fordulva vacogva feküdt az ágyán. Egyszer csak a körülötte lév k arra
lettek figyelmesek, hogy halkan, magyarul énekel. Kés bb
megmagyarázta nekik: ,,Egy kismadár ült le mellém, és olyan
édesen dalolt, hogy kénytelen voltam vele énekelni. Hirtelen
fölült, és elborzadva kiáltotta: ,,Mit tegyünk, megjelent az ördög! El innen, de mindjárt!'' -- aztán megnyugodott, és így
szólt: ,,Beszéljünk inkább a Gyermek Jézusról, hisz hamarosan itt a karácsony, amikor megszületett, és jászolba fektették''. Aztán felsóhajtott: ,,Itt az óra, amikor a Mindenható magához hívja barátját'' -- és elszenderült.
Halálának híre megindította az egész tartományt. Szegényes,
harmadrendi ruhájában ravatalozták föl az ispotály kápolnájában. Az emberek pedig seregestül jöttek, hogy utoljára láthassák jóságos anyjukat. Amikor megkezdték a gyászmisét, a
templom tetejére leszállt egy nagy, fekete madár, és örömteli
dalba kezdett.
Irgalmas Istenünk, kérünk, világosítsd meg híveid szívét, és
Szent Erzsébet közbenjárására segíts minket, hogy a világ által fölkínált jólétet megvessük, és mindig égi vigasztalásodnak
örvendjünk!
Marburgban temették el, s már négy évvel halála után, 1235ben szentté avatták.

ÉS CSALÁDJÁRÓL
Meleg Attila vagyok. A hepe-hupás vén Szilágyságban láttam meg a napvilágot 1979 májusában, Szilágysomlyón.
Párcium egyik szép községében Kémeren neveltek szüleim,
Isten félelemre, hitre, szeretetre és magyarságra. Konfirmálásom és a Zilahi Református Wesselényi Gimnáziumba való
felvételem alkalmával mind él bbé és közelebbé vált Istennel
a kapcsolatom. Már hittem, tudtam és éreztem, hogy sorsommá vált a kereszt, és boldogsággal töltött el az az érzés, hogy
Isten megváltott gyermeke vagyok én is sok más emberhez
hasonlóan. Bár édesapám elvesztése 14 évesen nagy fájdalom
volt számomra mégis, Isten kegyelme és édesanyám áldozatos
szeretete segített abban, hogy a gyász elviselhet az élet pedig tartalmas és értékes legyen számomra.
Érettségi után áttelepültünk Magyarországra. Itt el bb
munkát keresve dolgoztam az OTP- Garanciánál, mint üzletköt . Majd 2000-ben felvételt nyertem a Sárospataki Református Teológiai Akadémiára. Teológus éveim alatt, hitben és
tudásban meger södve vártam, hogy Urunk használjon az
aratásában. Kápláni vizsga után a gönci református egyházközségben végeztem a szolgálataimat és töltöttem a segédlelkészi évemet.
Az Isten akaratából 2002-ben megismertem Kárpátalján
egy kedves hív lányt Földmár Margitkát, akivel 2005 júliusában házasságot kötöttünk. Feleségem Kárpátalján nevelkedett egy Szürte nev községben, ami 12 kilométerre van a záhonyi határtól. Az Ungvári állami egyetem angol-filológia
szakán végezte tanulmányait és szerzett diplomát.
2006. április 12-én megszületett els szülött fiúnk Kristóf.
Nagyon hálásak vagyunk érte az Istennek. A nagypapi vizsga
és lelkésszé szentelésem után 2006. augusztus 01-t l a
Bódvaszilasi, Hidvégardói és Tornaszentjakabi gyülekezetekben végzem a szolgálataimat. Hálás vagyok az Úrnak, a családomért, barátaimért és hogy a gyülekezeteimben kedves, hív
emberek vesznek körül.
Meleg Attila lelkipásztor

Ünnepét
1670-ben
vették föl a római
naptárba, november
19-re, a temetése
napjára.
1969-ben
ünnepét visszatették
november 17-re, halálának napjára.
A
szeretet
nagy
szentjének életét a
wartburgi vár, a benne látható Erzsébetlakrész, Moritz von
Schwindt romantikus
képei, valamint soksok elbeszélés hozza
közel hozzánk.
Szemenyei Péter

REFORMÁTUS LELKIPÁSZTORRÓL

KÖSZÖNTJÜK AZ ÚJ EGRI ÉRSEKET!
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ABELOVSZKY ISTVÁN

DR. TERNYÁK CSABA EGRI ÉRSEK
Az államalapító Szent István
király által alapított 2004-ben
millenniumát
ünnepl
Egri
F egyházmegye 81. püspökeként,
1804 óta metropolitai joghatósággal felruházva pedig a 17.
érsekeként lép hivatalába az
Apostoli Szentszék megbízásából ,
2007 június 9-én Dr. Ternyák
Csaba egri érsek.
1953 december 4-én született a
Gy r – Moson – Sopron megyei
Fert szentmiklóson. Általános és középiskolai tanulmányai
bevégeztével a gy ri, majd a budapesti szemináriumban végezte teológiai tanulmányait. A Pázmány Péter Hittudományi
Akadémián szerezte teológiai doktorátusát. 1979 június 21-én
lett pappá szentelve Gy rben. 1985-87 között erkölcsteológiai tanulmányokat folytatott Rómában. 1988-tól itt lett a Pápai
Magyar Intézet rektora, egészen 1992-ig. Ezt követ en lett a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára. Segédpüspöki
kinevezését az Esztergom – budapesti egyházmegyébe, 1992
december 24-én kapta. Püspökké, II. János Pál pápa szentelte
1993 január 6-án Rómában. A Szentatya 1997 december 11én címzetes eminenciánai érsekké és a Papi Kongregáció titkárává nevezte ki. Ezen feladatát tíz éven át látta el a világegyházban. Miután Dr. Seregély István egri érsek – az Egyházi Törvénykönyv 401. kánon 1. paragrafusa értelmében – benyújtotta lemondását 2006 márciusában, azt XVI. Benedek,
2007 március 15-vel fogadta el. Egyúttal ugyanezzel a dátummal az egri érseki székre, Dr. Ternyák Csaba címzetes érseket nevezte ki. Az új érsek székfoglalásáig az Egri F egyházmegyét továbbra is Seregély érsek Úr irányítja, apostoli
kormányzói min ségben.
A beiktatásra és a székfoglalásra 2007 június 9-én kerül sor
az Egri F székesegyházban, délel tt 10 30 kezdettel.
Béres Gyula
Forrás :
MKPK Sajtóiroda
Magyar Kurír, www.magyarkurir.hu

esperes-plébános
(1918-2001)

A hidvégardói plébánia utolsó
rozsnyói egyházmegyés papja. 1918 július
24-én született a hont vármegyei
Ipolyhidvégen – ma Ipelské Predmostie
(Szlovákia). A rozsnyói szeminárium
elvégzése után, 1943 május 30-án szentelte
pappá Rozsnyón, Bubnics Mihály püspök.
Els
szentmiséjét
szül falujában
Ipolyhidvégen mutatta be, 1943 június 6án. 1943-45 között segédlelkész volt Zagyvapálfalván és káplán volt Karancskesziben, majd 1945-t l Kazáron és
Kisterenyén hitoktató és 1946-ban Mátranovákon, valamint
1947-ben újra Kisterenyén. 1948-ban Homokterenyén, majd
1949-ben Egyházasgergén volt adminisztrátor. 1 A hidvégardói
plébánián 1959-ben
követte Mester Károlyt és Braun Istvánt. Ekkor Hidvégardó a magyarrészi Rozsnyói Apostoli
Adminisztratúrához tartozott és azon belül is a Gömöri f esperesség, Bódvai esperesi kerületéhez. A rozsnyói magyarrészt a háborút követ en, 1945 után Hejce központtal az egri
érsek kormányozta. A Szentszék 1952-t l pedig ugyanolyan
jogokkal ruházta fel mint a saját egyházmegyéjében. 2 Az esperesi kerületben öt plébánia volt, Hidvégardó az egyik, két
fíliával: Becskeházával és Bódvalenkével. Plébánosi ideje
alatt zavartalanul folyt a liturgia végzése és a hitoktatás is. Az
utóbbinak helyet az általános iskola adott. Ezüstmiséjét, pappá
szentelésének 25. évfordulóját, 1968 június 8-án tartotta
Hidvégardóban. Mivel nem rendelkezett autóvezet i
engedéllyel és a filiák ellátásához valamilyen járm re volt
szüksége, így 1973 tavaszán egy motorbicikli igénylést
nyújtott be az Egri F egyházmegyéhez. 1974 április 14-én
értesítették Egerb l, hogy kérvényét továbbították Bécsbe és
ha megérkezik a motor akkor nyilatkoznia kell arról, hogy az
a plébánia tulajdonát képezi. 3 A járm egy világos spenótzöld
Simson Schwarbli volt. 1971-ben plébánia felújítás volt
melynek eredményeképpen az utcafront fel l a négy régi
ablak helyett három új ablakot vágatott ami a mai napig is
változatlanul használatban van. 4 Mivel a plébániaépület nem
volt komfortos, így szükség volt egy fürd szobára. 1978
június 12-én az Europaischer Hilfsfonds ( régi nevén Caritas
International ) 18.000 forint támogatást nyújtott az
egyházmegyén keresztül erre a célra. 5 Ezáltal elkészült a
plébánián az els fürd szoba. Plébánosi idejének utolsó egykét évében került sor – a második vatikáni zsinat (1962-1965)
liturgikus reformjának megfelel en - az új oltár, ambó és a
három új szék elhelyezésére a szentélyben. Az öt liturgikus
bútordarabot, id. Béres Lajos helyi asztalosmester készítette.
A még mindig rozsnyói magyarrészként az Egri
F egyházmegye irányítása alatt lév Bódvai Esperesi kerület
esperesévé nevezte ki az ordinárius, Kádár László egri érsek
1980 november 19-én. A helyettes esperes, Linter József
bódvaszilasi plébános lett. 6

Az Egri Főegyházmegye Névtára 1975. (EFN)
Eger, 1975., 225.o.
EFN 2000. Eger, 2000., In.: Az Egri Főegyházmegye Sematizmusa VI., 107.o.
2 3065/52. sz. Szentszéki rendelet, EFN 1975., 212.o.
3 Egerből érkezett levél 75 / 1973. szám alatt
4 Bére Gábor: A Bódva mellől 24. Hidvégardó. Bódvavendégi, 1971., 76.o.
5 Egerből érkezett levél 118 / 1978. szám alatt
6 Egerből érkezett levél 223 / 1980. szám alatt
1

Az új érsek címere a napkeleti bölcsekkel akik a csillagot követve
megtalálják Jézust.
Jelmondata : Dicsőség Neked mindörökké !
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Az plébánosi ideje alatt került sor 1981 június végén a községb l elkerült de mégis hidvégardói - Ágfay Antal atya els miséjére. A Szent Imre
téren megtartott szertartásra seregl k tömege, megtöltötte az egész teret.
Emlékezetes napja volt ez a plébánosnak és az egyházközségnek, hiszen a
20. század második felében csak egy papi hivatás került Hidvégardóból.
Távozásával az egyházközség lassú építkezésének id szaka 1981-ben
véget ért. 1981 augusztusától Putnokon lett plébános. Mivel 1982-ben a
rozsnyói magyarrész megsz nt7 és az egri érsekségbe olvadt, így már
nem a Bódvai kerület hanem 1984-t l a Putnoki kerület esperese lett,
1987-ig, nyugalomba vonulásáig. Nyugdíjazásakor kapta meg a címzetes
esperesi kitüntetést. Utolsó éveit a Nyíregyházi Papi Öregotthonban élte
le. Aranymiséjét 1993 június 6-án tartotta szül falujában Ipolyhidvégen
és Hidvégardóban. Nyiregyházán hunyt el 2001 április 1-én és ott is
nyugszik a papi öregotthon sírkertjében.
Béres Gyula

Elsőáldozói körében a 70’-es évek elején.8
7
8

EFN Eger, 2000., 19-20.o.
A képet Béres Józsefné (Kövesdi Ilona) bocsátotta rendelkezésre.

TEMPLOM- ÉS OLTÁRSZENTELÉS
MAKRANCON
Hidvégardó szlovákiai testvértelepülésén Makrancon 2007. április 21-én
10 órai kezdettel a templom felépítésének 100. évfordulója emlékére ünnepi szentmisén vettünk részt Hidvégardóból. A szentmise keretében elhelyezésre került az új márványoltárba eminenciája Dr. Erd Péter bíboros, prímás-érsek személyes ajándéka a templom és egyházközség
véd szentje Szent István Király hiteles erekjéje. Nagyon szép és
megható volt a szentmise, melynek kezd éneke illett az alkalomhoz:
"Bemegyek szent templomodba, Uram a szent oltárhoz …"
Elérzékenyültünk, a lelkünk telve volt boldogsággal. A szentmisén
nagyon sokan voltunk papok és hívek egyaránt: szlovákok, magyarok és
németek (Hidvégardóból közel 20 személy). Csodálatosan szép
szertartáson vehettünk részt, melyb l kit nt, hogy nagyon nagy
összefogással megrendezett ünnepség résztvev i lehettünk. Elmondásuk,
valamint a mi tapasztalatunk szerint a falu közössége mindenben
egységes, hiszen csak összefogva lehet jó és szép eredményeket elérni. Ez
dicséretes
A
mi szeretetünket
és példaérték
k többszörösen
mindenki számára.
adták vissza. Mi szentmisére mentünk és k megkülönböztetett szeretettel még vendégül is láttak minket
hidvégardóiakat. Ez is nagyon jól sikerült. Nagyon elszaladt az id a beszélgetések alatt és azon vettük észre magunkat, hogy kés délután van,
indulnunk kellene haza.
Boldogok voltunk hogy ott lehettünk. Köszönjük, hogy meghívtak erre a
bens séges nagy ünnepségre. Az Irgalmas Jézus legyen Velük továbbra
is és fizessen meg Nekik mindenért.
Béres Imréné, Molnár Józsefné

5. oldal

BETEKINTÉS
A KÉPVISELŐTESTÜLET
MUNKÁJÁBA
Hidvégardó Községi Önkormányzat Képvisel testülete a Krónika el z száma óta eltelt id szakban egy alkalommal ülésezett az alábbiak szerint:
2007. május 29. napján megtartott nyilvános
ülés
Az els napirend kapcsán a testület a 2006. évi ellen rzésekr l szóló el terjesztést tárgyalta. Az
ellen rzési feladatokat a Körjegyz séget fenntartó önkormányzatok az Edelényi Többcélú Kistérségi Társulás keretében létrehozott együttm ködés útján látják el, melynek során 2006. II. félévében több hónapon át rendkívül alapos, minden
érintett önkormányzatra kiterjed vizsgálatra került sor. A feltárt apróbb hiányosságok megszüntetésére intézkedési tervek készültek.
A következ napirend a 2006. évi zárszámadás
könyvvizsgálói jelentésének megvitatása és elfogadása volt. A független könyvvizsgálói jelentés
szerint az éves beszámoló a számviteli törvényben
foglaltak és az általános számviteli elvek szerint
készült el. Hidvégardó község Önkormányzatának
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetér l megbízható és valós képet ad.
Ezt követ en az Önkormányzat Képvisel testülete korábbi Szervezeti és M ködési Szabályzatát
módosítás nélkül jóváhagyta, majd a pénzügyi és
gazdálkodási szabályzatok egységesítésének el készítésér l döntött.
Az ötödik napirend keretében a VIII. Ardói Falunap rendezvényének véglegesítésére került sor. A
testület megbízta polgármesterét, hogy a szomszédos szlovákiai településeken propagálja a Falunapot, ezzel is hozzásegítve a jöv beni szorosabb
együttm ködés kialakításának lehet ségét.
Az indítványok, javaslatok kertében Matusz Tamás polgármester az alábbiakról tájékoztatta a testületet:
- a közintézmények akadálymentesítését 2010-ig
teljesíteniük kell az önkormányzatoknak, ezért javasolja, hogy az orvosi rendel , étkezde és iskola
után kerüljön sor a Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítésére is. Természetesen csak a
szükséges pénzügyi források pályázat útján történ el teremetésével valósulhatna meg a beruházás, mellyel a testület is egyetértett.
Végezetül Hidvégardó község Önkormányzatának
Képvisel testülete javaslattal élt a Körjegyz séghez tartozó további települések testületei felé,
hogy a huzamosabb id t felölel háziorvosi helyettesítést megköszönve pénzbeni jutalomban részesítsék dr. Körhegyi János háziorvost és két
hidvégardói asszisztensét, ezzel is megköszönve a
lelkiismeretes, odaadó munkavégzést.
Az érdeklődők számára a Képviselőtestület üléséről készült jegyzőkönyv a Polgármesteri Hivatalban munkaidőben megtekinthető.
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OMNI-BUS program indult útjára
Hidvégardóban
Áprilisban kezdte meg m ködését a munkaügyi szolgáltatásokat, képzési tanácsadást a kirendeltséggel nem rendelkez
kistérségekbe eljuttató OMNI-BUS program az északmagyarországi régióban.
Az Észak-Magyarországi Regionális Képz Központ által
kidolgozott innovatív OMNI-BUS projekt nyitó rendezvényére Hidvégardóban került sor 2007. április 13-án. A jelenlév k
személyesen kipróbálhatták a projekt által nyújtott szolgáltatásokat: pályaválasztási , pályaorientációs tanácsadást, személyre szabott életpálya-vezetési tanácsadást.
A program keretében a képz központ 38 információs tanácsadót készített fel a mobil pályaválasztási, pályaorientációs és
korrekciós, valamint képzési és álláskeresési tanácsadásra.
Nemcsak az ÉRÁK szolgáltatásairól, hanem a partner képz intézmények feln tt- és szakképzési lehet ségeir l szóló
híreket is eljuttatják az emberekhez. A buszban lehet ség
nyílik videótelefonos és webkamerás tanácsadásra,
információs
filmek
megtekintésére,
a
munkaügyi
kirendeltségek állásajánlatai közötti böngészésre is.
Reméljük egy olyan kezdeményezés indult útjára, mely a hátrányos helyzet kistérségek területi specifikumaihoz igazodó
szolgáltatásokkal enrgiatöbbletet és tettrekészséget hozhat felszínre, el segítheti a régió versenyképességének és foglalkoztatási helyzetének javulását.

Anyakönyvi hírek
Születés: nem volt
Házasságkötés: Kóré Zsanett és Molnár Róbert
2007. május19-én kötött házasságot
Elhalálozás: Fazekas János, Kerekes Márta, Csurilla Imréné,
Oláh Ern , Szabó Jánosné

Tisztelet az idősek iránt
A megszokott téli id szak helyett április közepén invitálta
meg a hatvan éven felüli lakosságot a község önkormányzata
egy közös ünneplésre. Matusz Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket, külön is a település legid sebb hölgy és
két férfi lakosát, a 94 éves Kalász Benjáminnét, a 86 éves
Tóth Józsefet és a szintén 86 éves Béres Imrét. Ezt követ en
a helyi iskolások adtak m sort az id seknek és a Dobi házaspár énekével szórakoztatta az egybegy lteket, melyet egy
közös vacsora majd kötetlen beszélgetés és nótázás követett.

6. oldal

Döntés az Iskola és Óvoda átszervezéséről
2007. május 3-án együttes testületi ülés keretében
Hidvégardó, Becskeháza, Bódvalenke és Tornaszentjakab
Községi Önkormányzatok Képvisel testületei megtárgyalták
az Arany János Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda
átszervezésével kapcsolatos el terjesztést és 24/2007. (V.03.)
számmal együttes határozatot hoztak, mely szerint:
Az Arany János Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda intézményt 2007. augusztus 31. napjával
jogutódlással megszünteti.
A közös igazgatású közoktatási intézmény általános
iskolai részét a bódvaszilasi Körzeti Általános Iskolához integrálja. Hidvégardóban 1-6 évfolyamos tagiskola m ködhet 2007. szeptember 1. napjától. A
jelzett id ponttól a Bódvaszilas központtal m köd
Körzeti Általános Iskola társulási formában történ
fenntartásában részt vesz a négy falu a társulási megállapodásban meghatározottak szerint.
Az Arany János Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda magasabb vezet i állásra adott megbízatást 2007. augusztus 31. napjával – az intézmény átszervezése miatt – visszavonja.
Az Arany János Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda iskolai részének elhelyezésére szolgáló
épületegyüttest használatra – a tulajdonjog fenntartásával átadja. Az ingatlan fenntartásával, felújításával
és fejlesztésével kapcsolatos részletes szabályokat a
társulási megállapodás tartalmazza.
Az Arany János Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda iskolai részében található berendezési tárgyakat, szemléltet eszközöket a Bódvaszilasi Körzeti Általános Iskola tulajdonába adja a társulási
megállapodásban foglalt feltételekkel úgy, hogy azok
Hidvégardóban maradnak.
Az Arany János Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda
óvodai és étkezdei részét 2007. szeptember 1. napjától önálló
intézményként m ködtetik tovább.
A fenntartó önkormányzatok kérik a szül ket, hogy gyermekeiket az önkormányzati fenntartású hidvégardói -, illetve
bódvaszilasi általános iskolába írassák be. Az ide járó gyermekek létszámának nagyságától függ, hogy milyen struktúrában indulhat az 1-6 évfolyamos tanítás 2007. szeptemberét l
Hidvégardóban. A Bódvaszilasra járó 7-8 évfolyamos tanulók
önkormányzati tulajdonú iskolabusszal történ ingyenes szállításáról pedig már 2007. szeptemberét l gondoskodnak a
fenntartók.
Felhívjuk a szül k figyelmét, hogy ha többen is más (például
alapítványi) iskolába küldik gyermeküket, ezzel a helyi 1-6
évfolyamos általános iskolai oktatás jogszabály által el írt
minimális osztálylétszám elérését, vagyis az önálló osztályok
helyi indítását veszélyeztetik.
Reméljük, hogy a még bizonytalankodó szül k is az önkormányzati fenntartású iskolák mellett döntenek, és ezáltal számíthatnak az önkormányzatok támogatására, igény szerinti
segítségnyújtását, mert hiszen önkormányzati fenntartású
iskolaként
ez
egyfajta
kötelességük
is
a
képvisel testületeknek.
Tekintettel
az önkormányzatok egyre nehezed
anyagipénzügyi helyzetére, már most látható, hogy a nem önkormányzati iskolát választó szül k gyermekeinek taníttatását és
utaztatását a képvisel testületek nem fogják tudni támogatni
a jöv ben.

HIDVÉGARDÓI

KRÓNIKA

7. oldal
Matusz Tamás polgármester

Arany János Általános Iskola versenyeredményei a 2006/2007-es tanévben
Arany János Szavalóverseny: Krajnyák Anna 2.hely; Szabó Martina 2.hely
Körzeti Matematikaverseny: Boros Alexandra 1. hely
Zrínyi Ilona Matematikaverseny Megyei: Boros Alexandra 10. hely
Simonyi Zsigmond Helyesírásiverseny területi forduló:
Tomesz Anett 1.hely, Kondás Krisztina 3. hely;
megyei: Tomesz Anett 7.hely, Kondás Krisztina 14.hely
Körzeti német csapatverseny: Kovács Ágnes,Drótos Boglárka, Drótos Máté – 3. helyezés; Boros Alexandra, TóthSzabó Csenge, Tomesz Anett – 3. helyezés
Megyei Biológiaverseny: Derján Annamária 11.hely
Megyei Történelemverseny: Tóth-Szabó Csenge 18.hely
Sport:
- Lány diákolimpiai foci (városkörnyéki): 1.hely
- 3-4. osztályos kiskörzeti foci: 1.hely
- Lány kézi (kiskörzeti): 3.hely

Házhoz megy a szelektív hulladékgyűjtés
Kevesen tudják manapság, hogy a háztartásokban keletkez hulladék jelent s része nem szemét, hanem újrahasznosítható nyersanyag, különösen ha azokat szelektív módon
gy jtik össze: külön a papírt, m anyagot, üveget és fémdobozokat. Ennek érdekében „házhoz men szelektív hulladékgy jt járatot” indított útjára az ÉHG Zrt. márciusban 12 településen mintegy 7.000 családi házhoz. Mi is ennek a lényege? A már megszokott gy jt szigetek mellett –
térítésmentesen – az ÉHG Zrt. által biztosított zöld szín
m anyag zsákban helyezhetik ki a lakosok az el re meghatározott id szakokban a szelektíven összegy jtött hulladékokat. A zsák kizárólag papír-, m anyag és fémhulladékok vegyesen történ gy jtését szolgálja, amelyet bekötve
lehet az adott napon, reggel 6 órától kihelyezni az ingatlan
elé. Fontos, hogy üveg a balesetveszély elkerülése érdekében ne kerüljön a zsákba és háztartási hulladék se! Az ÉHG
Zrt. erre a célra üzemeltetett járata a teli zsákot elszállítja és
postaládában, vagy más módon elhelyezve azonos darabszámú üres zsákot hagy ott a lakosok részére. A begy jtött
hulladék a Sajókazai Hulladékkezel Centrum területén
üzemel válogatóm be kerül, ahol megtörténik a hulladékfajták szétválasztása, majd az újrahasznosításra történ
el készítése. A szelektív hulladékgy jtés e formája folyamatosan kerül bevezetésre az ÉHG Zrt. szolgáltatási területén (községünkben is), mind a 83 településen a családi
házas övezetekben.

A „T” fa nem tréfa. (Ez is növényvédelem ?).
A növényvédelemi tevékenységr l szóló 5/2001.(I.16.).FVM
rendelet 1.§.-a el írja a károsítók elleni védekezési kötelezettséget. Többek között e rendelet szerint a földhasználó és a termel
a növényre, különösen kultúrnövényre, növényi termék bármely
részére kifejezhet veszteséggel járó, közvetlen károsítást okozó
állati szervezet elleni védekezésre vonatkozó döntését a növényvédelmi el rejelzésre alapozva hozza meg.
A fenti rendelet 2.§.-a el írja: a földhasználó és a termel köteles védekezni különösen a mezei rágcsálók (mezei pocok, hörcsög, kószapocok) és egyéb nagy veszélyt jelent károsítók ellen.
A határt-, gyümölcsöst „nyitott szemmel” járó gazda észreveszi,
hogy a lucerna-, vöröshere-, rét legel repce tábláiban, árokpartokon, a földön ülve vagy a környez villanyvezetékeken,
bokrokon, fákon erd széleken, vasúti és árvízvédelmi töltéseken
különösen az esti órákban, ölyvek, vércsék, sasok, varjak telepednek meg, és a lakott területek melletti táblákon pedig sok
macska kószál.
Ez a természet növényvédelmi előrejelzésének egyik formája,
mely szerint ezek a madarak jelzik, hogy foltokban , vagy a tábla
egész területén a mezei pocok felszaporodóban van.
De ugyanezt figyelhetjük meg a kalászos tarlókon lév bálákon,
a fiatal telepítés gyümölcsöst netán sz l t körülvev kerítésoszlopokon is.
Érdekesség, hogy nyáron a gólya jelenléte is pocok fert zöttségre utal. Egész évben pusztítják a mezei pockot a rókák, és természetesen a lakott területek mellett lév táblákon a macskák is.
Megfigyelték hogy az ez egerészölyv a vékony hótakaró alatt is
érzékeli a mezei pockot.
A mezei pocok biológiájára jellemz , hogy gyorsan szaporodik,
télen nem alszik téli álmot és így télen is károsítja a pillangósok,
kalászosok, repce ültetvények föld alatti és föld feletti részeit. A
gazda tavasszal veszi észre, hogy az szi kalászos vetése, repce, lucerna táblája tavasszal foltokban kipusztult (átadva helyüket a
gyomoknak). A telepített gyümölcsfák föld feletti kérge körberágott a fa gyengén hajt, kipusztul.
A mezei pocok által lakott járat környékén a növények föld feletti része lerágott, zöld növényi maradványok találhatók.
sszel a rágcsálók a fert zött táblákról áttelepednek a repce és
szi kalászos vetésekbe. Jól érzik magukat a gyomos gabonatarlókon.
Hogy valóban milyen mérték a mezei pocok fert zöttség, és
növényvéd szerrel indokolt-e védekezni ellenük, meg kell állapítani a lakott pocok lyukak számát a következ képpen. A táblán több helyen száz négyzetméteres un. mintatereket t zünk ki
pl faággal, és minden pocok járatot sarokkal betaposunk. Következ napon megszámoljuk a kifúrt járatokat, és amennyiben 2-3
db lakott járat van száz négyzetméterenként, indokolt a védekezést végrehajtani.
A mezei pocok ellen környezetkímél , költségmentes– és a gyakorlatban jól bevált- módon is védekezhetünk úgynevezett „T”
fák kihelyezésével. A talajba kb. kb. másfél méteres karókat
verünk le és tetejére pl. dróttal sepr nyelet kötünk. (Megfigyelték, hogy ezek a madarak nem szívesen maradnak a szögletes
ül kén, mert vágja a lábukat).
A „T” fák alatti madárürülékek bizonyítják, hogy a madarak elvégezték helyettünk a mezei pocok elleni környezetkímél védekezést.”
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Ez a gyakorlat nem mentesíti a gazdát a fenti jogszabályban
el írt kötelezettségekt l, de sok esetben megoldja a mezei

Részletesen a pikkelysömörről
Kedves Olvasó !
Az utóbbi évtizedekben egyre gyakoribbá vált betegség a pikkelysömör /psoriasis/. Közvetlen oka az, hogy a b r sejtjei
hatszor gyorsabban osztódnak, mint az egészséges emberé. A
mitotikus /oszló/ sejtek aránya normál b rben 0,4%, míg a
pikkelysömörösben 2,5%. A tranzitid , amely alatt a hámsejtek a hám alsó rétegéb l a felszínre érnek, normál b rben 2128, pikkelysömörösben csupán 3-4 nap.
Az újratermel dés ilyen gyors üteme mellett a sejtek nem
tudnak levedleni, összetorlódnak, ennek következtében jelenik
meg a jellegzetes lemezes hámlás. Valószín , hogy a betegség kialakulásában genetikai okok is közrejátszanak, ugyanakkor bizonyos, hogy a szervezetben felgyülemlett méreganyagok ugyancsak hozzájárulnak a betegség kialakulásához.
A betegség tünetei:
A pikkekysömörre éles határú, élénkvörös plakkok jellemz ek, melyeket viaszfehér, vaskos pikkelyes felrakódás borít.
Legtöbbször a könyökön vagy a fejb rön fordulnak el , de
gyakori a megjelenésük a csuklón, a térden, a bokák bels oldalán, valamint a faron. Ha a betegség a körmökre is kiterjed,
akkor jellegzetes gy sz szer alakot, pontozottságot vagy
gyertyacsepphez hasonló elszínez dést mutat.
A betegség férfiakat és n ket egyaránt érint, általában a 20-as
évek végen jelentkezik, de bármilyen életkorban el fordulhat.
A túlzott sejtosztódás részben két szabályozó anyag / ciklikus
AMP és GMP/ m ködési zavarával magyarázható.
A terápia els dleges célja ezek tevékenységének helyreállítása. Mivel azonban e szabályozó anyagok termel dését számos tényez befolyásolja, lényeges az alábbiakban részletezett étrendi és életmódbeli ajánlások követése.
A helyes étrend el segíti a szervezet méregtelenítését , javítja a fehérjeemésztést, er síti a máj m ködését, és segít eltávolítani a belekben felgyülemlett méreganyagokat. Kerülend
a cukor, a hús az állati zsiradékok és az alkohol fogyasztása,
emelni kell viszont a rostok és tenger gyümölcsei bevitelét.
Célszer
ügyelni arra, hogy elegend
étkezési rostot
fogyasszunk, ezek ugyanis megkötik a bélben található
mérgez anyagokat, el segítik a széklettel való kiürülésüket.
Természetes rostforrások a zöldség- és gyümölcsfélék.
Ugyancsak megköti a toxikus anyagokat az útif mag héja,
ami táplálékkiegészít formájában is beszerezhet .
Életmód - A napfény, pontosabban a benne található ultraibolya sugarak mérséklik a sejtburjánzást, képesek bizonyos
mértekig regenerálni az érintett b rfelületet. Néhány hétig,
naponta 15-30 percet napozzunk, ügyelve arra, hogy a b r
beteg részeit érjék els sorban a sugarak.
A túlságosan száraz leveg hozzájárulhat a pikkelysömör kiújulásához, ezért- els sorban télen - használjunk szobai párásítót.
Valamilyen stresszcsökkent technika, lazító módszer / agykontrol, meditáció, autogen tréning ../ mindenképpen javulást
hoz a beteg lelki állapotában, ezáltal a tünetek is általában
enyhülnek.
Gyógynövények - Alkalmazásuknak f célja a bels tisztítás, a máj és a vese méregtelenít munkájának el segítése.
Emellett fontos az ideger sít hatású növények alkalmazása
is, mert a legtöbb beteg állandó aggodalomban él az állapota
miatt, nem gondolkodik pozitívan.
Bels leg tisztít a következ teakeverék - csalánlevél 15g -
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pocok elleni védekezést.
Kertész Géza
NVT tanácsadó
zsurló 15g - aranyvessz 15g - gyermekláncf gyökér és levél 15g – fehérárvacsalánvirág 10g - réti legyez f 10g galaj 10g - csipkebogyó 5g - körömvirág 5g .A teából több
héten át napi 3-5 csészével kell inni.
Küls leg a kezdeti stádiumban segíthetnek a hidratáló és
gyulladásgátló ken csök. Ezekben mindig kell lennie olajnak
is, mert a psoriázisos b r száraz. Amikor a b r már viszket
és pikkelyessé válik, alkalmazzuk orvosi zsálya, diólevél és
izsóp szeszes kivonatát 1:1 arányban, és 1 rész szeszes kivonathoz adjunk hozzá 9 rész olajat. A folyadékkal törölgessük
le a pikkelyeket. A viszketés hamar megsz nik, a pikkelyek
id vel elt nnek. Egy másik recept küls leges kezelésre :
f zfakéreg, cickafark, csalánlevél, vérehulló fecskef , azonos arányban elegyítve. lkalmazható borogatásra vagy fürd
céljára.
Jótékony hatású a sós fürd - holt-tengeri sóból. A tünetek
enyhülnek akkor is, ha a fürd vízhez gólyaorrf - vagy
f zfakéregteát adunk.
El nyös illóolajok : bergamott , cédrus, ilang-ilang, kamilla,
mirha, levendula , teafa, zsálya.
Jótékony hatású a talp -masszázs, mely fokozza az immunrendszer m ködését.
Táplálékkiegészít k -- A legfontosabb étrend-kiegészít az
esszenciális ómega 3 zsírsavakat tartalmazó tengerihal-olaj és
lenmagolaj.
A pikkelysömörös betegeknél szinte mindig kevés a szervezetben ez a zsírsav.
A hámsejtek károsodását gátolja a C- és az E- vitamin.
Ugyancsak hasznos lehet a krómtartalmú étrend-kiegészít . A
D -vitaminnak fontos szerepe van a sejtek másolódását szabályozó folyamatok ellen rzésében, ezért adagolása ugyancsak
számításba jöhet.
Mivel a pikkelysömör kialakulása, illetve a tünetek súlyossága gyakran összefügg a szervezet valamilyen hiányállapotával, javasolt a komplex táplálékkiegészít k szedése, jó min ség multivitamin- és multi ásványi anyag formájában. Tapasztalatok szerint az Aloe vera gél bels leg és küls leg
egyaránt jó hatású, enyhíti a b rtüneteket, a viszketést, gátolja a b r kiszáradását.
Mezei Ágnes
gyógyszerész

A Körzeti Háziorvosi Rendelő
rendelési ideje
8:00 – 11:00-ig hidvégardói rendelőben
11:00 – 12:00-ig háznál rendelés, fekv ellátás
12:00 – 15:00-ig hidvégardói rendelőben
kedd
15:00 – 16:00-ig háznál rendelés, fekv ellátás
8:00 – 11:00-ig hidvégardói rendelőben
szerda
11:00 – 12:00-ig háznál rendelés, fekv ellátás
12:30 – 14:30-ig Tanácsadás
10:00l – 12:00-ig 1.hét:Bódvalenke, Becskeháza
2.hét:Tornaszentjakab
csütörtök
13:00 – 15:00-ig hidvégardói rendelőben
8:00 – 11:00-ig hidvégardói rendelőben
péntek
11:00 – 12:00-ig háznál rendelés, fekv ellátás
hétfő

SZENDRŐ ORVOSI ÜGYELET:
minden hétköznap: délután 16:00-tól-reggel 7:30-ig
Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken délután 13:30-tól
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folyamatosan hétf reggel 7:30-ig.
TELEFONSZÁMOK:
Hidvégardói rendel : 48/450-009

Rohanó életmód
Az aktív munkával töltött órák számárnak növekedése, a rohanó
tempó sokak életének egyik legf bb jellemz je napjainkban. Így
egyre kevesebb id jut a helyes, egészséges életmódra, sportolásra, kirándulásra, táplálkozásra, aminek hosszú távon káros következményei lehetnek. Ez a fajta „menedzser életmód” sajnos nemcsak az üzletemberekre jellemz , hanem egyre inkább a tizenéves
fiatalokra is, akkor t nik valaki fontosnak környezetében, ha az illet nek csak el re szabott ideje van, szinte mindig siet valahová
és természetesen telefonon is, folyamatosan kommunikál. A média
is tele van olyan h sökkel, fontos és gazdag üzletemberekkel,
akik ilyen életmódot folytatnak. Nem véletlen, hogy mindez mintául szolgál a felnövekv nemzedék számára.
A fejlett nyugaton megannyi felmérés, program készült arról, hogy
mit lehetne tenni a felnövekv nemzedék egészsége érdekében.
Megállapították, hogy mozgásszegény az életmód, egészségtelen a
táplálkozás, aminek ezerféle egészségkárosító hatása van, amely
csak kés bb érezteti hatását. A divatos ételek elfogynak az asztalról, míg a zöldség, a gyümölcs, az egészséges ételek szinte érintetlenül ott maradnak. Hasznos és fontos programok indulnak a tendencia lefékezése érdekében, de aztán szépen lassan semmivé
lesznek. Nehéz, mondhatni szinte lehetetlen ezzel az árral szembeszállni, vagy legalábbis egy elfogadható mederbe terelni. Úgy t nik, hogy a puszta meggy zés, a tudatformálás is csak id szakos
eredményeket szül. például egy amerikai iskolában felmérték,
hogy átlagosan tízszer kell a gyerek elé tenni az egészséges ételt,
míg egyszer megkóstolja. Azt is megállapították, hogy a szül k
hozzáállása, életmódja, szemlélete rendkívül meghatározó a gyerek számára. Az otthoni étrend pedig éppen úgy mintát ad a gyereknek, melyt l csak nehezen, szükség esetén tér el. Ezért is sz rték le azt a következtetést, hogy az üres gyomor az, ami a legjobban készteti a gyerekeket az egészséges élelem elfogyasztására.
Az ilyen felmérés természetesen nem tekinthet reprezentatívnak,
így semmilyen általánosságot nem szabad lesz rni bel le. Viszont arra jó, hogy lényeges kérdésekre ráirányítsa a figyelmet.
Úgy t nik, hogy a megszületend és a megszületett kisgyermekek szüleinél kell kezdeni a szemléletmód megváltoztatását. Nemcsak elvi szinten tudatosítani, hanem a gyakorlati életben is alkalmazni kell a szülőknek azokat az alapelveket, melyek az
egészség megőrzését szolgálják. Csak akkor várható el a felnövekv nemzedékt l, hogy másként, jobban és tartalmasabban
fognak élni, ha megfelel módon táplálkoznak, és az életrendjüket
is ennek megfelel en alakítják. Tudjuk jól, hogy a stresszes, a rohanó életmódot folytató emberek szervezete egyébként is hajlamosabb az egészségkárosodásra, és nem mindegy, hogy életüket milyen egészségi állapotban töltik. A kérdés az, hogy megengedhetjük-e magunknak, gyermekeinknek, hogy ne legyünk egészségesek?
A válasz egyértelm : nem.
Scsavnyiczkiné Nagy Ildikó Élelmezésvezet

Egyetemisták Hidvégardóban
Rövid időre felbolydult az élet falunkban!
A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar kulturális antropológia szakos hallgatói 2007. április 11-29. között szakmai terepgyakorlaton vettek részt a Tornai kistérség néhány településén,
köztük Hidvégardóban is. Kérd ívekkel, kérdésekkel keresték fel
a település lakóit, vizsgálva az itt lakók életmódját, szokásait.
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Ment k: 104
Ügyelet: 48/460-023
Dr. Valkó Gyöngyi családi orvostan szakorvos
A kutatásuk politikamentes, politika-független, a válaszok
kizárólag tudományos céllal kerülnek felhasználásra.

Védelem a kullancsok ellen
Az idén talán még a szokásosnál is több a kullancs, ezért
jó tudni, hogyan lehet ellenük védekezni.
o Kirándulószezon el tt ajánlatos beadatni feln ttnek és gyereknek is a kullancsok által terjesztett agyvel -és agyhártyagyulladás elleni
véd oltást.
o 4-5 óránként célszer kullancsriasztó aerosollal
befújni a kisbabákat, ha kirándulni visszük, vagy
a kertben napozik, és gyakorta jó kullancsvizitet
tartani.
o A hosszú sz r kutyákban szívesen megbújnak
a kullancsok, ezért ajánlatos lenyíratni a hosszú
sz rt. Megel zhet a kullancsok támadása azzal, hogy rendszeresen alkalmazzuk kutyánkra a
kullancsok ellen ható cseppet, nyakörvet.
o Ritkán lakott nyaralót vagy az állattartó épületeket kora tavasszal véd szemüvegben és maszkban ajánlott takarítani.
o Gyermekünket és kutyánkat ne engedjük a vadak
által gyakorta látogatott helyekre.
o Magas, füves bozótosban ne táborozzunk, és ne
igyuk legel állat nyers tejét.
o Kullancscsípés esetére legyen a házi patikában
és a hátizsákban kullancseltávolító kanál.
o Az eltávolított kullancsot m anyag (pl.: filmes)
dobozban, h tve tároljuk, mert egy arra alkalmas laboratóriumban vizsgálatra küldve, bel le
a Lyme-kór valamelyik baktériuma kimutatható.
o Betegségtünetek jelentkezésekor azonnal forduljunk orvoshoz, állatorvoshoz.

Maradhat az iparűzési adó
Nem ellentétes a magyar ipar zési adó az európai uniós
jogrenddel. Kovács László adó és vámügyi felel s bejelentése szerint a brüsszeli testület ezt a véleményt juttatta
el az Európai Bírósághoz.
Az uniós bíróság azt követ en fordult állásfoglalásért
Brüsszelhez, hogy Magyarországról néhány cég megkeresése alapján két bíróság jogértelmezést kért t le. A bizottság álláspontja, hogy az ipar zési adó nem forgalmi
adó, vagyis kivetése nem sérti azt az uniós szabályt,
amely szerint egy tagállamban csak egyfajta forgalmi adót
lehet kivetni.

Késhet a schengeni nyitás
Néhány új uniós tagállam felkészületlensége miatt késhet
a schengeni övezet megnyitása. Az EU bels határain a
szabad áru- és személyforgalmat lehet vé tev megállapodásnak ez év végén lennének részesei a 2004-ben csatlakozott országok, de Günther Platter osztrák belügymi-
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niszter szerint néhányuknak komoly elmaradásai vannak. A legfelkészültebb Szlovénia, de Szlovákia jelent sen le van maradva.
Az Európai Bizottság folyamatosan követi a schengeni feltételek
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teljesítését, és brüsszeli vélemények szerint Magyarország
teljesít ebben a legjobban.

ÁLLANDÓSULÓ
SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁS

1.

Az elmúlt több mint fél évben sem kímélte az id járás Magyarországot, benne sz kebb pátriánkat. Az egyedi id járásjelenségekkel kapcsolatban eddig óvatosan nyilatkoztak a
klímakutatók. Az utóbbi években viszont már egyre gyakrabban er sítik meg, hogy az elmúlt években tapasztalt széls séges id járási jelenségek jól illeszkednek a globális felmelegedésen alapuló modellekbe és prognózisokba.
A WMO mára arra a következtetésre jutott, hogy a Föld északi féltekén a tapasztalt felmelegedésre ezer év óta nem volt
példa. Az 1990-es évek voltak eddig a legforróbbak és 1998
volt mindeddig a legmagasabb (átlag)h mérséklet év. A
széls séges id járási események statisztikája pedig azt mutatja, hogy számuk a felmelegedéssel arányosan növekszik.
A magyarázat még a laikusok számára is egyértelm : a magas
h mérséklet nagyobb energiát és magasabb légköri nedvességtartalmat jelent, ami viszont – globális szinten – több csapadékot és több széls séges el fordulást von maga után.
A közelmúltban nemzetközi éghajlat-értékel kutatócsoport
alakult Zágoni Miklós fizikus vezetésével. A kutatók azt állítják, hogy az emberiség által a légkörbe juttatott szén-dioxid
els sorban nem globális felmelegedést, hanem széls séges
id járási körülményeket okoz. Szerintük az üvegházh mérséklet emelkedéséért felel s sugárzási energiák más, a
rendszerb l eltávozni képes energiaformákba alakulnak át. Ez
a légköri dinamika feler södéséhez, mozgási energiáinak
megnövekedéséhez vezet. Ennek következtében feler södnek
a felszálló és örvényl légmozgások, fokozódik a csapadékképz dés és a viharok intenzívebbé válnak.

2.

BOR- ÉS SÜTEMÉNYSÜTŐ-VERSENY
Az idén április 29-én került megrendezésre a már hagyománynak számító Bor- és Süteménysüt -verseny. Ezen a napon lehetett leadni a borokot és süteményeket, melyeket 3-3
tagú zs ri min sített. A Borversenyre 6 gazda nevezett be 10
féle borával, melyb l :
I. helyezett: Matusz János konkordi vörös bora
II. helyezett: Tóth Szabó István zalagyöngye, bianka bora
III. helyezett: Kristóf István fehér félédes bora
A Süteménysüt -versenyre 13 f jelentkezett 17 féle süteménnyel. Közülük:
I. helyezett: Gergelyné Mészáros Mária
Rigó Jancsi süteményével
Receptje:
4 tojássárgáját, 4 ev kanál kristálycukorral kikeverjük. 2
ev kanál kakaóval tovább keverjük, majd 3 ev kanál liszttel,
kevés süt porral, kevés szalagáréval simára keverjük. Közben a tojás fehérjéket felverjük, óvatosan, apródonként hozzáadagoljuk az el z kakaós masszához. Süt papíron kisütjük,
majd még egy adagot készítünk bel le.
Töltelék:

½ liter habmestert 5 ev kanál kristálycukorral kemény habbá verünk. 1 ev kanál kakaóport teszünk
hozzá, majd rákenjük a piskótára.

½ liter habmestert 5 ev kanál kristálycukorral kemény habbá verünk, majd az el z habra kenjük.
A tetejére kerül a második piskótalap. Végül csokimázzal
vonjuk be.
II. helyezett: Gáll Gizella Habos-diós süteményével
Receptje:
Hozzávalók a tésztához: 40 dkg liszt, 25 dkg margarin, 1 süt por, 4 tojássárgája, 20 dkg cukor, kevés tej.
A habhoz: 4 tojás fehérje, 15 dkg cukor, 25 dkg dió.
A krémhez: 1 cs. vaniliás puding, ½ liter tej, 25 dkg Rama,
20 dkg porcukor.
A tésztához a margarint elmorzsoljuk a liszttel, a tojássárgáját
kikeverjük a cukorral és az egészet 1 süt porral, kevés tejjel
összedolgozzuk és a h t be tesszük. Közben a tojás fehérjéb l habot verünk.
A tésztát 3 részre osztjuk, majd kinyújtjuk és egyenként megkenjük a habbal és durvára vágott dióval megszórjuk, laponként sütjük.
A pudingot elkeverjük egy kis tejben, hogy sima legyen, majd
a többi hozzávalóval felf zzük. Ha kih l a porcukorral simára kevert Ramát is hozzáadjuk.
A lapokból és a krémb l összeállítjuk a süteményt.
III. helyezett: Csurilla Gáspárné
Sajtos pirula süteményével
Receptje:
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 1 Rama, 1 kispohár tejföl, 2 tojássárgája, 2 kiskanál süt por, 1 cspott ev kanál só.
Töltelék: 20 dkg Rama, 20 dkg reszelt sajt, 1 kiskanál só, 1
kávéskanál pirospaprika
A hozzávalókat összegyúrjuk, 5 részre osztjuk, téglalap alakúra nyújtjuk (kb. 0,5 mm vastag). Bekenjük a töltelékkel, feltekerjük. Fagyasztóban pihentetjük, szeleteljük, sütjük.
Különdíjat kapott: Pető Gabriella Csokicsészék karamellel
töltve süteményével
Receptje:
Hozzávalók (24 darabhoz): 1-2 tábla étcsokoládé, 3-4 db
Mars szelet, 1 dl tejszín, 24 kis minyonforma (muffinpapír),
díszítéshez: tortadara, színes cukorka, zizi, Francia drazsé.
Elkészítés:
1. Az étcsokoládét g z fölött felolvasztjuk. Félrehúzzuk, majd egy kávéskanállal vékony csokoládéréteget
kenünk a papírformák belsejébe, h t be rakjuk és
hagyjuk megdermedni. A maradék csokira még szükség lesz.
2. A karamellás szeleteket apróra vágjuk, kis edénybe
tesszük, a tejszínt ráöntjük és kis lángon sima krémmé olvasztjuk (folyamatos kevergetés mellett). Levesszük a t zr l és mikor dermedni kezd a formákba kanalazzuk úgy, hogy 3 mm-es peremet hagyunk
a tetejére. Ismét h t be rakjuk.
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Pár perc múlva a maradék étcsokoládét szépen eloszlatjuk a kis formák tetején. Ízlés szerint díszíthetjük
(virág, nap stb.).

A h t ben hagyjuk készre fagyni (kb. 3 perc) a csészéket.
Amikor a csokoládé már teljesen megdermedt, óvatosan lehúzzuk róluk a papírformát.

Hidvégardó turisztikai ismertetője
BAZ. megyében a Gömör-Tornai-karszthegység és a Tornai
dombság szelíd lankái által körbezárt területen fekszik a
Bódva-folyó völgy Szlovákiával határos részén, közvetlenül a
nemzetközi határátkel hely mellett. Közúton a 27-es számú
f út végén jobbra kanyarodva, vasúton pedig Tornanádaskán
autóbuszra átszállva érhet el. Miskolctól való távolsága: 75
km „É” felé.
A község els írásos említése 1283-ból való, melynek lakói
akkortájt f ként királyi szolgálatban álló erd óvók voltak. E
foglalkozásnév rövidülése az Ardó utótag. Árpád-korban Kassáról a tornai uradalmon át az abaúji- és borsodi várbirtokokhoz vezet f útvonalak a falu határában keresztezték a
Bódva-folyót. Erre utal nevének el tagja a Hidvég. A szádvári uradalom részeként többször cserélt gazdát a terület: volt a
Bebek família tulajdona, majd az Esterházyaké, akik sokat tettek a falu fennmaradásáért. Kés bb két jelent s birtokosa a
Gedeon- és a Papp család volt.
A község orsó alakú, cserjékkel, fákkal és virágokkal övezett
tetszet s történelmi központja
rzi a legszebb régi
m emlékeket. Középen egyfajta gyöngyszemként a 18.
században átépített barokk stílusú m emléki római katolikus
templom áll. Körülötte középkori eredet k fal fut, melynek
déli oldalában a Soltész család-, északi oldalában pedig a
Gedeon család kriptája látható.
Szomszédságában a Szenthárom-ság szobor, valamint a háborús h sök emlékm ve áll.
Itt található a Millenniumi tér is, melynek oszlopain szerepl
évszámok a magyar és az ardói történelem fontosabb állomásaira emlékeztetnek.

11. oldal
templom is található, mely 1794-97 között épült – déli homlokzata el tt tornyocskával.
Két jelent sebb felújított m emléki kúriával is büszkélkedhet a község. A copf stílusú Gedeon-kastélyban teleházközösségi ház, a népies klasszicizáló stílusú Papp-kúriában
konyha és étkezde m ködik. A népi építészet hagyományai
híven rz dnek számos lakóházon is. Az itt él k hitének tanúbizonyosságai a szépen gondozott útszéli keresztek, kis kápolnák.
A falu körzetközponti szerepet tölt be, hiszen itt található a
községháza, az orvosi és fogorvosi rendel tanácsadóval és a
ment állomás, gyógyszertár. A településen jelenleg 8 osztályos általános iskola és 2 csoportos óvoda m ködik, melyek
átszervezésének el készítése van folyamatban. A községben
található még, könyvtár, rendezvények háza és kézm ves
ház, valamint a m emléki épületekben m köd , az imént
már említett intézmények. Hidvégardóban id szakos jelleggel évente 3-4 alkalommal jelenik meg a helyi újság
Hidvégardói Krónika címmel.
Évenként ismétl d rendezvények: templombúcsú (május
második vasárnapján), falunap (június els szombatján), szüreti mulatság (szeptember utolsó szombatján), Gömör-Tornai
Fesztivál helyi programja (07.24.).
Hidvégardó hagyományos programjai, m emlékekben és
természetföldrajzi értékekben gazdag látnivalói, igényesen kialakított, virágokkal díszített közterei megnyugvást, kellemes
kikapcsolódást és felüdülést kínálnak az itt él knek és a pihenni ide látogatóknak.
B vebb információk a www.hidvegardo.hu honlapról olvashatók.

A környezetünk mindannyiunké
Hidvégardó Községi Önkormányzat az el z évekhez hasonlóan az idén is benevezett a „Virágos Magyarországért” 2007.
évi országos és megyei környezetszépít versenybe.
A versenyen valamennyi magyar település részt vehet. A bírálatot szakemberekb l álló zs ri végzi és az elért pontszámokat figyelembe véve – a Szervez Bizottság javaslata alapján
– a kiírók és a támogatók által felajánlott díjakkal jutalmazzák
a legjobbakat.
2006. évben a Parlament Környezetvédelmi Bizottsága oklevéllel és díszplakettel díjazta településünket.
Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy eredményesen
szerepelhessünk ezen a nemes megmérettetésen az idén is.

Ösztöndíj diplomás pályakezdőknek
A templomot délr l a Szent Imre tér övezi, melyen a
Nepomuki Szent Jánost ábrázoló öntöttvas szobor, valamint a
Trianoni emlékm áll. A községben felújított református

Közösen indított ösztöndíjprogramot pályakezd diplomásoknak a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Kormányzati Személyügyekért Felel s Államtitkárság.
Az ösztöndíjas foglalkoztatás el nye, hogy ennek keretében a
pályakezd fiatalok a szakmai készségek megszerzése érde-
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kében gyakorlati munkatapasztalatot szerezhetnek, ezáltal nagyobb esélyük lesz a kés bbi elhelyezkedésben.
A pályázaton azok a 30 évesnél fiatalabb diplomások vehetnek részt, akik a végzettségüket 2 éven belül szerezték és el ször állnak munkába, vagyis rendelkeznek érvényes Startkártyával, illetve jogosultak annak kiváltására. A nyertesek
egy évig havi bruttó 160.000 forint ösztöndíjat és heti 40 órás
munkalehet séget kapnak a közigazgatás különböz szakterületein.
Páyázni 2007. június 30-ig lehet.

A Szent István király napi szentmise pedig kiemelked egyházi esemény az újkenyér megáldásával, megszentelésével.
Délután sportprogramokkal, vetélked vel zárul az ünnep.

Keresztrejtvény gyerekeknek
1
2

Rendezvénynaptár

3
4

2007. június 2. ( szombat): VIII. ARDÓI FALUNAP
ÉS HATÁRMENTI TALÁLKOZÓ
Rövid figyelemfelkelt : Visszatér hagyomány, hogy az év
június els hétvégéjén kerül megszervezésre a faluünnep. A
falunap keretében gyermeknapi játszóház és kirakodóvásár,
Bódva-völgyi m vészeti csoportok (népdalkörök és népitáncegyüttesek) kulturális bemutatója valamint a Gedeon-kúriában
id szaki kiállítás megnyitására kerül sor. A szombati napot
hajnalig tartó zártkör bál zárja a M vel dési Házban.
2007. július 24. (kedd): GÖMÖR-TORNAI FESZTIVÁL
KERETÉBEN HIDVÉGARDÓI KÉZM VESNAP
ÉS NÉPTÁNC BEMUTATÓ
Rövid figyelemfelkelt ,: A játszóházban a lakosság és az idelátogatók kipróbálhatják a kosárfonás, fazekasság mesterségének fortélyait a helyi kézm ves mesterek irányításával, valamint gyermekjátékokat készíthetnek természet adta anyagokból, ezzel is felelevenítve és meg rizve népi hagyományainkat. Továbbá sor kerül magánportán népi szövési és ciroksepr kötését bemutatóra, valamint táncház és néptánc m sorra
a HAVIAR néptáncegyüttes el adásában Rozsnyóról. Ezzel
párhuzamosan falusétára és a község külterületén szép túrákra
várjuk az érdekl d ket az Alsóhegyre, a Tornai-dombság
magaslataira (Szent János-k , Nagy-k )
2007. augusztus 19-20. (vasárnap és hétfő):
SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE
Rövid figyelemfelkelt , kedvcsináló leírás a rendezvényr l:
Az új kenyér a hagyományok jegyében régi parasztkemencében kerül kisütésre 19-én délután a falu id sebb lakóinak
közrem ködésével, a gyermekek-fiatalok kíváncsi érdekl d részvételével.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1., Hidvégardó szlovák testvértelepülése
2., A település egyik kúriája
3., Hidvégardó vizimalma volt (…-féle)
4., A templomkertben van újratemetve (Mester …)
5., Hidvégardó új parkjának régi neve
6., A határban nyíló virág (Tornai …)
7., Hidvégardó egyik volt nemesi családja
8., A település június els szombatjára es ünnepe
9., H
10., A Rk. Templom el tt álló szobor
11., A település másik kúriája
12., A Rk. Templom el tt lév tér
13., A község határában lév folyó
14., Egyik kúria udvarán lév ház
15., A Szent-Imre téren lév szobor
A megfejtést 2007. június 4-én hétf n 1600 óráig lehet leadni
a Polgármesteri Hivatalban e célra elhelyezett urnában.

AZ EDELÉNYI KÖRZETI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG
TAVASZI SZEZONJÁNAK EREDMÉNYE 2007. ÉVBEN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dátum
03.31. 1500 ó.
04.07. 1600 ó.
04.14. 1600 ó.
04.21. 1600 ó.
04.28. 1600 ó.
05.05. 1600 ó.
05.13. 1600 ó.
05.19. 1600 ó.
05.26. 1600 ó.
06.02. 1600 ó.

nap
szombat
szombat
szombat
szombat
szombat
szombat
vasárszombat
szombat
szombat

Mérkőzés
Meszes - Hidvégardó
Borsodszirák - Hidvégardó
Hidvégardó - Rudabánya
Szendr lád -Hidvégardó
Hidvégardó - Szendr
Meszes - Hidvégardó
Hidvégardó - Borsodszirák
Rudabánya - Hidvégardó
Hidvégardó - Szendr lád
Szendr - Hidvégardó

Hejszín
idegenben
idegenben
itthon
idegenben
itthon
idegenben
itthon
idegenben
itthon
idegenben

FELNŐTT
IFI
Eredmény Pont Eredmény
4:2
0
1:3
4:2
0
6:1
2:0
3
4:1
2:1
0
1:6
1:2
0
1:1
Elmaradt !
2:3
0
Elmaradt !
5:0
0
2:5
4:0
3
Elmaradt !

Pont
3
0
3
3
1
3
3

HÍDVÉGARDÓI KRÓNIKA
Hidvégardói Krónika
Id szakos közéleti újság. Felel s kiadó: Hidvégardó Polgármesteri Hivatala. e-mail: telenet@t-online.hu
Megjelenik Hidvégardó községben az Önkormányzat támogatásával (3768 Hidvégardó, Tornai út 106. Tel./fax: 06-48/450-001)
F szerkeszt : Kovács Lászlóné. A szerkesztésben közrem ködött: Derján Józsefné, Molnár Attila és Viszóczky László.
A nyomtatást készítette: a TELEHÁZ Hidvégardó, Tornai út 54. Készült 400 példányban.
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Rapa Nui: A Húsvét-sziget titka
Kis földdarabot pillantott meg a Csendes-óceánon 1722 húsvét vasárnapján Jacob Roggeveen hajóskapitány. Partra szállva a holland
tengernagy döbbenten bámulta a gigantikus k szobrokat. Kísér ivel véres csetepatéba keveredett a benszülöttekkel. T le hallott a
m velt világ a térképen addig nem szerepl Húsvét-szigetr l és szobrairól.
De honnan került ember erre az óceán végtelen tükrének csaknem a közepén, mindent l távol fekv szigetecskére. Thor Heyerdal
norvég óceántutajos és régészeti szakért szerint a Csendes-óceánon keresztül a klasszikus inka birodalom el tti id kben preinkák
jutottak el nagy csónakokon a Húsvét-szigetre. Az ahuk (szentélyek, áldozati oltárok) többtonnás köveit úgy rakták köt anyag nélkül
össze, hogy közéjük késpengét sem lehet bedugni
De hogyan készültek a moaik. Az 5-10-15 méter magas, 10–100 tonnás k szobrok furcsa egyformaságban, gödrös szemüreggel,
lezárt ajakkal, hosszú fülekkel bámulnak a semmibe. Az egyik legnagyobb, 21 méter hosszú, féloldalt fekszik a Rano Raraku kráter
oldalában. Pattintott k szerszámokkal faragták ki úgy, hogy gerincét még egy k csík köti a falhoz. Senki sem tudja, miként és miért állították talpra ezeket a gigászokat a barlangokban él
szigetlakók. Az slakosok körében elterjedt legenda szerint a szobrok „saját maguk sétáltak a helyükre”. A k fejt t pánikszer
gyorsasággal hagyták el a k faragók, erre utal, hogy pattintott szerszámaik ezreit hagyták szanaszéjjel.
De miért nem említik ezt a Rongo Rongok, a Beszél Táblák. A barnás szín , kb. 30 centiméteres, tenyér szélesség fatáblákra
vésték Rapa Nui írását. Senki sem tudja megfejteni, senki sem tudja, miként, hogyan került ez az írás a szigetre...
Molnár Attila

BETEKINTÉS A

ÚJSÁG SZÜLETETT
1996-ban néhány helybéli úgy érezte, :
,,hogy eljött az ideje annak, hogy látványosan épülő – szépülő lakóhelyünkön is megjelenjen egy olyan lap, amely a miénk,
mert általunk készül, rólunk, nekünk, értünk szól.”
Tóth Pál
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• Így 1997. májusában megjelent a HIDVÉGARDÓI KRÓNIKA els száma.
F szerkeszt je: Tóth Pál
A szerkesztésben közrem ködött: Váraljainé Zavodnyik Ágnes
Nyomdai el készítést végezte: Kocsis Árpád
• 1999-től az újság f szerkeszt je: Béres Krisztina. A szerkesztésben közrem ködött: Viszóczky László
• 2001-től (jelenleg is) az újság f szerkeszt je: Kovács Lászlóné. A szerkesztésben közrem ködik: Drótos Tiborné és Viszóczky
László
Ahogyan remélték az újság elindítói a kiadvány, immár 10 éve rendszeresen megjelenik, 2001-t l negyedévente. Ahhoz, hogy mindez megvalósuljon a szerkeszt ség segítségére volt az a sok lelkes cikkíró, akik közül többen állandó rovatként írásukkal színesítik a
lapot. Ezúton szeretnénk megköszönni:
• református lelkipásztorok: Almási Ferenc, Kovács -Hajdú Albert,
• katolikus plébánosok: Kovács László, Szemenyei Péter
• Boros Lászlóné ált. isk. igazgató
• Tóth-Szabó Istvánné óvodavezet
• Béres Gyula pedagógus
• Mezei Ágnes gyógyszerész
• Scsavnyiczkiné Nagy Ildikó élelmezésvezet
• Boros László Sportegyesület elnöke
• Molnár Attila , hogy közrem ködtek írásukkal, és ezzel nemcsak a szerkeszt ket segítették, hanem a település kulturális életét
gazdagították.
Szerkeszt ség

