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Hamarosan indul a Római Katolikus templom felújítása
A Hidvégardói Római Katolikus Egyházközség az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, a Vidéki
Örökség megőrzése című pályázaton nettó 37.338 ezer Ft
támogatásban részesült és a 27 %-os Áfa is 100 %-os
mértékben támogatott, melynek előfinanszírozásáról az Egri
Főegyházmegye
Érseki
Hivatala
fog
gondoskodni
kérelmünkre.
A beruházási program keretében a templom külső homlokzatfelújítására- díszítővakolat kiemelésekkel együtt, a
templomkert parkosítására- térkőjárda készítésével együtt,
valamint a templomot körülvevő erődítmény jellegű kőfal
teljes felújítására, 2 db új kovácsoltvas-kapu készítésével
együtt kerül sor, míg a templomon belül nyílászárók felújítása
illetve szükség szerinti cseréje és a hőlégbefúvós gázfűtés
helyett elektromos (hősugárzós) padfűtés kialakítása valósul
meg a részleges akadálymentesítéssel és a legszükségesebb
elektromos felújításokkal együtt.
A beruházás várhatóan az idei Búcsút követően indul el és
2012. őszére fejeződik be. A kivitelező kiválasztása illetve a

nyertes pályázóval való szerződéskötés a Húsvét utáni
napokban fog megtörténni.

HIDVÉGARDÓI KRÓNIKA

"Az Emberfia azért jött,
hogy keresse azt, ami elveszett!"
Drága Testvéreim!
Kedves Hidvégardói lakosok!
A tavaszi virágzás, az
élet természetes
újjászületése, újra figyelmeztet minket, hogy a lelki
újjászületés a feltétele annak, hogy életünk tovább
nemesüljön. A keresztény világ odafigyel erre a
figyelmeztetésre. Az értünk vállalt áldozat, Jézus
keresztáldozata,
minden
ember
számára
figyelmeztetés, hogy van értelme a küzdelemnek.
Minden küzdelem, ami mások boldogítására
irányul, megáldott erőfeszítéssé válik. A mi Urunk,
Jézus Krisztus, mielőtt elindult volna keresztútjára,
Főpapi imájában épp azért imádkozott az Atyához,
hogy az Ő áldozata teremtse meg bennünk az
összetartozás, az együtt-munkálkodás lelkületét.
A körülöttünk lévő világ legnagyobb kísértése,
hogy ezt az egységet gyengítse közöttünk. El
akarja hitetni velünk, hogy saját boldogságunkat,
csak az egymás ellen való küzdelemben
valósíthatjuk meg. Azt sugallja, hogy ehhez
mindig le is kell győznünk valakit.
Krisztus épp azért imádkozik, hogy "Legyenek
mindnyájan egyek"! Az idei húsvét ezt az eggyé
válást akarja megteremteni bennünk. Meg kell
tudnunk győzni embertársainkat, hogy a Krisztus
feltámadásának örvendező közösség tagjai. a
hétköznapok feladataiban is egységre tudnak jutni.
A mi számunkra ez megtiszteltetés, önmagunk
méltósága, újjászületésének lehetősége. Egyben,
erőink egyesítésének lehetősége is. Az egyre több
nehézséget elénk hozó korunkban, fokozottan
szükségünk van erre az összetartásra.
Ebben az esztendőben, amikor templomunk külső
formájának és környezetének megújítása is ott
szerepel a közös tennivalóink között, kézzel
foghatóan
is
megmutathatjuk,
mennyire
egységesek
vagyunk,
közös
feladataink
felvállalásában. Hiszen nemcsak arról az épületről
van szó, ahová, községünk lakóinak többsége, a
kereszteléstől a sírig kapcsolódik, hanem arról az
összetartó erőről is, amit a templomunk jelent
számunkra: az értünk meghalt és feltámadt Jézus
Krisztus köztünk létének jelképéről. A feltámadt
Krisztus felé való odafordulásunk, jelzi, hogy
készek és képesek vagyunk a lelkek építésében, a
közgondolkodás
formálásában,
egységünk
erősítésében, és falunk képének szebbé tételében is
összetartani.
Amikor községünk minden családja számára, a
Feltámadt Krisztus örömét kérem és kívánom
Húsvét ünnepére, reménykedem ebben, hogy ennek
az esztendőnek a legfontosabb feladatában,
templomunk megújításában is egységben fogunk
munkálkodni.
Imádságaimban kérem Szentséges Gazdánkat,
Jézus Krisztust, hogy áldja meg községünk minden
családját és minden lakóját. Legyen az idei húsvéti
ünneplésünk, összetartozásunk erősödése is.
Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt!
Boldog húsvéti ünnepet kívánva:
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Tanulj meg csendben maradni!
Jézust pedig a helytartó elé állították, aki ezt kérdezte tőle: „Te vagy a
zsidók királya?” „Te mondod” - válaszolta neki Jézus. De mikor a
főpapok és a vének vádolták, semmit sem válaszolt. Akkor így szólt
hozzá Pilátus: „Nem hallod, mi mindent vallanak ellened?” Jézus
azonban nem felelt egyetlen szavára sem, úgyhogy a helytartó nagyon
elcsodálkozott. Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a
sokaságnak egy foglyot, akit ők kívántak. Volt pedig akkor egy
nevezetes foglyuk, akit Barabásnak hívtak. Amikor tehát összegyűltek,
Pilátus ezt kérdezte tőlük: „Mit akartok, melyiket bocsássam nektek
szabadon: Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak?” Tudta
ugyanis, hogy Jézust irigységből szolgáltatták ki neki. Mt. 27 11-18
Kedves Testvérek az évezredek peréről olvastam egy töredéket
és talán joggal mondhatjuk, az igazság szolgáltatás ügyében mit sem
változott bizonyos érdekképviseletek hozzáállása a Krisztusi igazsághoz.
Mindenképpen halálra akarták adni Jézust a zsidók vezetői és nem
számítottak az eszközök. Te vagy a zsidók királya kérdezi a helytartó és
Jézus nem tiltakozik, hanem azt mondja: te mondod. Bár amikor a
főpapok és a vének vádolták semmit sem válaszolt csendben maradt.
Ebben a magunk igazát mindenképpen érvényre jutató világban meg kell
tanulnunk Jézustól, ha eddig még nem tettük, hogy vannak olyan
helyzetek, amikor csendben kell maradni. Nagyon nehéz olykor. A 445
ének sorai jutnak az eszembe: Más nem tanít meg rá csak égi
bölcsességed, hogy bölcsen bízzak és szolgáljak úgy neked. Az az Isteni
bölcsesség, ami Krisztusban volt, hogy nem átkozódik nem esküdözik,
csak némán hallgat sokszor eszünkbe kell jusson naponta. Mennyi bajtól
megvédtük volna magunktól, ha ezt a csendben maradás művészetét
megtanultuk volna Krisztustól. Nem lenne annyi sírás, nem lenne annyi
válás, nem lenne annyi árva gyermek a világon és nem élnének
házastársak idegenként egy fedél alatt. Bár a helytartó igyekezett minden
eszközt megragadni, hogy szabadon engedje Jézust, mégis a zsidó
vezetők, úgy forgatták a szavakat, hogy minden képen Pilátus legyen
bűnös vágyaik kieszközlője.
Pilátusnak volt egy jó terve, hogy az irigységből elé húrcolt,
Jézust szabadon engedje. Ott a jó indulat a szívében és mégsem tudja
megvalósítani, mert nem az Isten jó tetszését, hanem az emberek jó
tetszését keresi. Hányszor viselkedünk Pilátus módjára drága áhítatot
hallgató testvéreim. Hagyjuk, hogy mellettünk káromkodjanak, hogy
szidják az Istent az egyházat és a lelkipásztorainkat, inkább legtöbbször
ilyenkor maradunk csendben, mert nem szeretnénk megbántani
embertársunkat. Pedig nem jól tesszük. Istennek kell inkább
engedelmeskednünk, mint sem embereknek olvassuk az igében és Isten jó
tetszését és kedvét kell elsősorban keresnünk és nem az emberekért.
Pilátus dönthetett volna úgy is, hogy szabadon engedi Jézust, de a
népszerűség vesztéstől félve népszavazást kezdeményez és rosszul teszi.
Hányszor alkuszunk meg naponta, hogy népszerűek maradjuk? Igen talán
van, aki egyszer sem, de van aki naponta többször is. Had kérjem tőletek
drága testvérek, hogy a népszerűség helyett a Krisztus szerűségre
törekedjetek és minden másképp fog alakulni az életetekben. Krisztus
szerűnek lenni pedig csak a szeret parancsát napi szinten gyakorolva
lehet. Lehetnek jó indulatú tervek és kezdeményezések, ha azok csak
önérdekűek, mint a Pilátusé. Adja az Úr, hogy ne más véleményének a
függvényében vágyjunk a keresztyéni értékek megélésére, hanem egy
belső kényszertől indítatván, amit úgy nevezünk lelki ismeret. Isten
szólongat bennünket és mi ne a külső körülményekre, hanem Őrá
figyeljünk, aki egyszülött fiát adta értünk. Ámen.
Imádkozzunk
Köszönjük Istenünk, hogy most is szólítasz bennünket, kérünk segíts,
hogy neked tetsző életünkkel dicsőséget tudjuk szerezni a te háromszor
szent nevednek. Kérünk taníts bennünket arra a bölcsességre amely tőled
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száll alá, amely elsősorban a te jó indulatodat
keresi. Áld meg életünket, hogy naponta téged
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tudjunk választani Ámen.

Lépéssorozat az egészségesebb életért az
Edelényi Kistérségben
„Lépéssorozat az egészségesebb életért az Edelényi
Kistérségben” (TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0010) címmel
indította projektjét az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása
2011 szeptemberében. A projekt célja az egészséget szolgáló
egyéni magatartásminták és közösségi értékek elterjedésének
ösztönzése, az egészségfejlesztés színterein megvalósuló
közösségi programok elterjesztése, az életminőség javítása.
A projekt előkészítéseként, egy általános állapot- és
igényfelmérését végeztek, mely során öt fő probléma került
azonosításra:
• Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly
kérdésköre
• A lakosság rendszeres testmozgását elősegítő szabadidős
programok csekély száma
• A lelki egészség megőrzésére irányuló egészségfejlesztési
és megelőzési programok hiánya
• A szenvedélybetegségek kialakulásának magas kockázata
• Elsősegély-nyújtási és baleset-megelőzési ismeretek
hiánya.
Ezen öt problématerületen kíván javulást elérni a projekt a
rendezvények, a különböző kiadványok, tanulmányok és
elkészülő egészségtervek-segítségével. A rendezvényekből
három fő típus jelenik meg a programban. A klubszerű, a
nagyrendezvény és ezek ötvözete az egészséghét, valamint a
tábor.
A projekt során olyan klubszerű foglalkozások kerülnek
megvalósításra, melyek az egyes alkalmakon a választott
központi témát igyekeznek minél részletesebben körüljárni,
népszerűsíteni, ismeretet elsajátíttatni. A foglalkozásokon a
legnagyobb hangsúly az egészséges táplálkozásra, illetve a
rendszeres testmozgásra, mint preventív egészség-megőrzési
tevékenységre kerül, de emellett minden klubfoglalkozás
sorozatban megjelennek az elsősegély-nyújtási ismeretek, a
lelki egészséggel kapcsolatos- és a szenvedélybetegségek
megelőzést célzó események is. A projekt időtartama alatt
összesen 555 klubfoglalkozás kerül megtartásra.
A
nagyrendezvényekből
36
kerül
megrendezésre
egészségnapok formájában. Ezek közül 12 alkalommal az
egészséghéthez kapcsolódik majd, amelyekhez kapcsolódóan
a nagyobb települések oktatási intézményeiben, nagyobb
munkahelyei és civilszerveteknél előre meghatározott
egészségmegőrző
programokat
valósítanak
meg.
Megrendezésre kerülnek önálló egészségnapok, szintén 12
alkalommal, melyek különböző modulokból épülnek fel,
ilyenek az elsősegély-nyújtási ismeretek bemutatója és
gyakorlási lehetősége; a sport és mozgásos programok
versenyek, vetélkedők; az egészséges táplálkozást és az
energiaegyensúly elérést célzó bemutató, főzőverseny,
tanácsadás; a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos kiállítás;
gyermekfoglalkoztató; valamint kiállítások és előadások. A
tematikus nagyrendezvények a térségben rendszeresen
megtartott programokhoz csatlakoznak, kiegészítve vagy
áttematizálva azokat az egészségnevelési projekt céljaihoz
kapcsolódó elemekkel. (pl. Kistérségi Szakmai Nap, Falunap,
Bódva-völgyi Maraton, stb)
Az egészséges életmód megismertetését kiadványok is segítik.
A projekt során elvégzett felmérések jól szolgálják a kistérség
egészségtervének az elkészítését is, mely a programsorozat

Meleg Attila református lelkész
továbbviteléhez is támpontot ad. A megvalósuló
tevékenységek, a preventív egészég-megőrzési tevékenységek
mindennapokban történő beépítését célozzák meg.
A projekt egyaránt tartalmaz sportolással, a mozgás örömének
megismertetésével kapcsolatos elemeket; a helyes és
egészséges táplálkozásra serkentő programelemeket, illetve
olyanokat, amik az elsősegélynyújtás ismereteinek bővítését
szolgálják. Ezenkívül előadásokat, állapotfelmérést célzó
vizsgálatokat, amelyek a szenvedélybetegségek elterjedését
hivatottak meggátolni, de a megvalósítás során lehetőség
nyílik a családi életre történő nevelés, és a szexuális életre
nevelés terén a fiatal és gyermekkorúak fejlesztésére is. A
fenti elemek komplex módon közelítik meg az
egészségmegőrzés problémakörét.
A 2013 januárjában záruló projekt várható eredménye a
kistérségben élők általános egészségi állapotának javulása, az
egészséges életmód meghonosulása, az egészségnek, mint
értéknek, az értékek rangsorában való előkelő helyre
emelkedése.
További információ: Fazekas Péter projektmenedzser
20-913-1026
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása
3780, Edelény, Bányász u 2.
Tel.: +36 (48) 525-270
lepessorozat@gmail.com
www.lepessorozat.hu

Szépkorúak köszöntése
Az idén február 18-án került megrendezésre a nyugdíjas
találkozó, ahová meghívást kaptak a 60. életévüket betöltő,
nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő
hidvégardóiak. A bevezető gondolatokat követően került sor a
település legidősebb lakóinak köszöntésére.
Akiket köszöntöttünk: Kalász
Benjáminné az idén tölti be 100.
életévét,
sajnos
egészségi
állapota miatt nem tudott
megjelenni, ezért otthonába
kerestük föl és köszöntöttük
Margit nénit kívánva neki
további erőt, jó egészséget és
sok
boldogságot
az
őszi
viszontlátás reményében – 100.
születésnapján.
A település legidősebb férfi lakótársa Matusz János (84 éves),
aki meghatódva fogadta a szívhez szóló szavakat és mondott
köszönetet a megemlékezésért. Ezután a Bódvaszilasi Körzeti
Általános Iskola tanulói rövid műsorral kedveskedtek az
időseknek, majd az Ardói Pacsirták Dalkör dr. Mázik Mihály
vezetésével színes dalcsokorral örvendeztette meg a
jelenlévőket. Végül a korábbi évekhez hasonlóan a Dobi
házaspár gondoskodott a felhőtlen szórakozásról, sokan
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kedvet kaptak és együtt énekeltek velük. A műsort követően a
finom estebéd tette felejthetetlenné a napot.
Ez a néhány óra legyen kellemes
minden kedves szóra jól figyeljenek,
az időseinkről gondot viselünk
remegő szívekből hálát lehelünk!

Raoul Wallenberg – díj
Hidvégardó Önkormányzatának
Raoul
Wallenberg,
Budapest
díszpolgára,
magyar
állampolgárok tízezreinek megmentője 2012-ben lenne 100
éves. A Magyar Köztársaság Kormánya 2011. november 2-i
ülésén hozott határozatával döntött arról, hogy a centenárium
alkalmából Magyarország, a Raoul Wallenberg Év keretében,
méltóképpen
megemlékezik
az
embermentő
svéd
diplomatáról, a „humánum lovagjáról”.
Ezen alkalomhoz kapcsolódva a Raoul Wallenberg Alapítvány
és Egyesület Bíráló Bizottsága – az elmúlt évek hagyományát
követve – Raoul Wallenberg díj elismerésében részesíti idén is
az arra érdemes személyeket és szervezeteket. A Bizottság
2012. január 5-én ülést tartott és – a beérkezett javaslatok
alapján – döntött a Díj odaítéléséről, mely szerint
A törvényben biztosított emberi és állampolgári jogok
érvényesítéséért, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek
harmonikus együttéléséért végzett áldozatos munkája
elismeréseként Raoul Wallenberg – Díjat adományozta
Hidvégardó Község Önkormányzata részére. A díj
átadására Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeumban
megtartott Raoul Wallenberg – év nyitórendezvényén
2012. január 17-én került sor.
A megtisztelő eseményre Magyarország külügyminisztere,
Martonyi János és Svédország külügyminisztere Carl Bildt
hívta meg Hidvégardó 3 fős delegációját Berki Tibort a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, Kristóf István
alpolgármestert és Matusz Tamás polgármestert, aki az
Önkormányzat
képviseletében átvette a díjat.
Köszönet illeti mindazokat,
akik az elmúlt évtizedek
során sokat tettek annak
érdekében,
hogy
Hidvégardóban
egyre
harmonikusabb legyen a
kisebbségi és többségi társadalom békés együttélése.

FELHÍVÁS
Tegyünk többet a virágos Hidvégardóért!
Hidvégardó Község Önkormányzata,
valamint a Hidvégardóért Közalapítvány meghirdeti
a „Virágos Hidvégardóért” pályázatot.
A pályázatra olyan hidvégardói családi házak tulajdonosai,
bérlői és intézmények/cégek nevezhetnek, amelyek az
ingatlanuk előtti, illetve az azt körülvevő terület (kert, tornác,
ablakpárkány) virágosításáért, a zöldfelület gondozásáért sokat
tesznek, tudatosan alakítva ezzel szebbé környezetüket.
A pályázók között az első három helyezettet tárgyjutalomban
részesítjük. A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el.
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Nevezni név, lakcím, telefonszám feltüntetése mellett 3 db
fényképpel lehet, amelyeken a pályázó bemutatja a lakó- vagy
munkahelyi környezetének szebbé, virágosabbá tételének
érdekében tett erőfeszítéseit és annak eredményét.
A pályázatokat 2012. július 16-ig várjuk az alábbi címen:
Községi Önormányzat, 3768 Hidvégardó, Tornai út 106.
Az ünnepélyes eredményhirdetést 2012. őszén tartjuk, melyről
a pályázókat előzetesen értesítjük.

Betekintés a Képviselőtestület munkájába
Hidvégardó Községi Önkormányzat képviselőtestülete 2012be a Krónika megjelenéséig két alkalommal ülésezett.
2012. január 16. napján megtartott nyilvános ülés
Az első napirend keretében a testület önkormányzati utak
felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról tárgyalt.
Javasolta, hogy a Szabadság, Árpád és a Jókai Mór út bal
oldalának felújítására pályázat legyen benyújtva, mely a
szennyvízberuházást követően kialakult úthibák miatt nagyon
fontos lenne.
A következőkben a Képviselőtestület megalkotta 1/2012.(I.17)
önkormányzati rendeletét a szociális igazgatásról szóló
rendelete módosításáról. A rendelet módosítását a szociális
célú tűzifa juttatások elosztásának szabályozása indokolta, így
vissza nem térítendő segélyként természetbeni juttatás
formájában kaphatták a legrászorultabb (lakásfenntartási és /
vagy gyermekvédelmi támogatott) családok a tűzifát.
A képviselők igényt nyújtottak be az állami földterületekre az
Önkormányzat részéről a Startmunka programhoz.
Ezt követően a testület a tulajdonát képező önkormányzati
lakások lakbérének egységesen 20 %-kal történő felemeléséről
döntött 2012.01.01-i hatállyal.
Végezetül az aktuális kérdések keretében szó volt az új
önkormányzati törvény elfogadásából adódó kihívásokról, az
önkormányzatnak megítélt Raoul Wallenberg díjról, a
polgárőrség újjászervezésének kérdéséről és a helyi Dalkör
50.000.-Ft-os támogatásáról.
2012. február 28. napján megtartott nyilvános ülés
A testületi ülés első részében a 2012. évi költségvetés és a
hozzá kapcsolódó közös intézményi foglakoztatás került
megtárgyalásra. Matusz Tamás polgármester hozzászólásában
elmondta, hogy az ülést megelőzően az érintett
intézményvezetőkkel és polgármesterekkel egyeztetésre került
sor.
A közös intézményi fenntartást és a zöldfelület gondozást a
társult önkormányzatok egymás között felosztották,
figyelemmel arra, hogy a közös intézményi közfoglalkoztatás
és annak járulékos kiadásai szinte kizárólag Hidvégardó
Önkormányzatára hárulnak. Ez alapján Tornaszentjakab (az
étkezde és óvoda esetében), Becskeháza (az orvosi rendelő és
lakás esetében), Bódvalenke pedig (a tagiskola esetében)
vállalta a fent leírt munkák elvégzését. Hidvégardó feladata a
Tanácsadó, Szolgáltatóház, Körjegyzőség és a régi
iskolaépület fenntartása, az udvarok rendben tartása, valamint
az összes közös intézmény előtti közterület rendszeres
tisztántartása, zöldfelület gondozása.
A polgármester hangsúlyozta, hogy a helyi költségvetésben
szereplő 16 milliós működési forráshiány kezelhetetlennek
látszik és félő, hogy kénytelen lesz az Önkormányzat eltérni a
közös intézmények finanszírozásánál a meghatározott tervtől.
Hidvégardó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a
továbbiakban határozott az adóságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi pénzügyi kötelezettségvállalás max.
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mértékéről 8.865.000.-Ft összegben (ennek meghatározása
jogszabályi kötelezettség) valamint a munkabérhitel keretének
összegéről.
A Leader-Sport pályázat Közbeszerzési Bíráló Bizottság
tagságába Kristóf István alpolgármestert, ifj. Saláta László
Sportegyesületi elnököt és Balabán Gábor közbeszerzési
tanácsadót választotta a testület.
A Képviselőtestület üléséről készült jegyzőkönyvek az
érdeklődők számára munkaidőben megtekinthetők a
Polgármesteri Hivatalban.
Hidvégardó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
5/2011. (VI.17. ) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási
és eljárási szabályokról
Hidvégardó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az
Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján továbbá a
környezetterhelési díjról szóló 2004. évi CI. törvénnyel
módosított 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdése
alapján a talajterhelési díjról a következő rendeletet alkotja.
„a szennyvízcsatorna hálózatra nem csatlakozott
(szennyvizet KIBOCSÁTÓ) egyénekre és közületekre
vonatkozóan”
1.

A rendelet hatálya
§ A rendelet hatálya Hidvégardó község közigazgatási
területére terjed ki.

A talajterhelési díj alapja
2. § A talajterhelési díj alapját mérési lehetőség hiányában a
47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet 3. számú melléklete
alapján megállapítandó átalány szerint kell meghatározni.
A talajterhelési díj befizetése
3. § A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a
kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie
(önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig.
(1) Az (1) bekezdésben rögzített kibocsátó a talajterhelési
díjat az önkormányzat 11734080-15348063-03920000
számú talajterhelési díj beszedési számla javára köteles
megfizetni.
(2) Az (1) bekezdésben rögzített kibocsátó által befizetett
talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi
alapjának bevételét képezi.
(3) Az önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt
az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a talaj,
valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi
védelmére használja fel.
(4) A (4) bekezdés szerinti felhasználásnak minősül
különösen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázis
védelem, a tartós környezetkárosodások kármentesítésére,
a potenciális és tényleges szennyező források
szennyezésének megfelelő, illetve utólagos műszaki
védelme.
(5) A közszolgáltató helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe
tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési
díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat
az önkormányzat rendelkezésre bocsátja.
(6) A közműves ivóvíz szolgáltatója a tárgyévet követő év
február 15-ig szolgáltat adatot a tárgyévi felhasznált
ivóvíz mennyiségéről.
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4. §
Adatszolgáltatás
(1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségéről évente, a
tárgyévet követő év március 31-ig tesz bevallást, az 1. sz.
melléklet szerinti nyomtatványon az abban feltüntetett
adatokkal.
(2) A kibocsátó köteles a vízfogyasztást, illetve szennyvíz
elszállítást igazoló számlákat a tárgyévet követő 5. év
végéig megőrizni, és ellenőrzés esetén bemutatni.
(3) A bevallásra került adatokat az adóhatóság a közműves
ivóvízszolgáltató által biztosított adatok alapján ellenőrzi.

5. §
Eljárási szabályok
(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal
kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati
adóhatóság látja el.
(2) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez
kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításához a
beszedéséhez való jog elévülésére, a pénzügyi
ellenőrzésre, valamint végrehajtására az e rendeletben
nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
6. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
(2) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a
közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.
„tehát már 2012. január 1-től”
Hidvégardó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
6/2011. (VI.17.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat tulajdonát képező közüzemi
hálózatokhoz történő csatlakozásról
Hidvégardó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az
Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében valamint a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat
tulajdonát
képező
közüzemi
hálózatokhoz
történő
csatlakozások szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
Bevezető és értelmező rendelkezések
(1) E rendelet tárgyi és személyi hatálya Hidvégardó község
közigazgatási területére, illetve ott lakás és egyéb
ingatlanok tulajdonosaira terjed.
(2) E rendelet alkalmazásában:
a. közüzemi hálózat: az önkormányzat tulajdonát képező
víz-és szennyvízhálózat (gerincvezeték)
b. egyéb ingatlan: az a. pontban lévő gerincvezetékre
ráköthető, vagy rákötött nem lakás célú ingatlan.
2. §
A rákötés szabályai
(1) Az önkormányzati tulajdonban álló közüzemi hálózatra
csak a tulajdonos önkormányzat és az üzemeltető
szervezet által – kérelemre – kiadott írásos engedéllyel
lehet.
(2) A csatlakozás kiépítését csak szakember végezheti, az
üzemeltetőtől szakfelügyeletet kell megrendelni, illetve
igényelni.
(3) Szennyvíz bekötés esetén az ivóvízmérő óra állását
rögzíteni kell.
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3. §
Szabálysértési rendelkezések
(1) Aki az önkormányzat tulajdonában lévő közüzemi
hálózatokra engedély nélkül ráköt, vagy az ingatlanhoz
kiépített szennyvíz csonk rákötése nélkül a hálózatba
bármely módon szennyvizet juttat, szabálysértést követ el.
(2) Az előző bekezdésben foglalt szabálysértés elkövetőjével
szemben az önkormányzati szabálysértési hatóság
ötvenezer forintig terjedő pénzbírságot szabhat ki a
közüzemi hálózat engedély nélküli használata miatt.
4. §
Záró rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

HASZNOS TANÁCSOK A SIKERES
ÁLLÁSKERESÉSHEZ
"Minden amit érdemes birtokolnunk az életben,
Érdemes arra, hogy dolgozzunk érte!"
(Andrew Carnagie)
Hogyan találhatod és szerezheted meg a számodra
legmegfelelőbb állást a lehető legrövidebb időn belül?
Ehhez adunk néhány hasznos tanácsot.
Gondold végig, melyek azok a munkahelyek, ahol szívesen
dolgoznál!
Jelölj ki pontos célt, amit el szeretnél érni!
Készíts személyes leltárt: rendszerezd iskolai és egyéb
tanulmányaid során szerzett ismereteidet, szakmai gyakorlaton
szerzett
tapasztalataidat,
képességeidet,
amiket
munkavégzésedben hasznosíthatsz.
Írd meg szakmai önéletrajzodat!
Hozd
összhangba
álláskeresési
módszereidet
a
munkáltatók alkalmazási szokásaival!
A munkaadók az állások alig 20%-át hirdetik meg, a többit
ismerősök, ott dolgozók ajánlása, a munkáltatók egymás
közötti kapcsolata és az álláskeresők munkáltatóval történt
spontán kapcsolatfelvétele útján töltik be.
Hogyan kutathatod fel a meg nem hirdetett
álláslehetőségeket? Használd ki személyes kapcsolataidat.
(család, barátok, volt tanárok, iskolatársak stb.)
Ne feledd! Ma már az információ is hatalom.
Keress meg telefonon és személyesen olyan munkáltatókat,
akiknél aktuális álláslehetőség van, és olyan munkáltatókat,
akiknél nem tudod, hogy van-e üres állás, de a Te
elképzeléseidnek megfelelő munkakörök vannak. Minél több
munkáltatóval veszed fel a kapcsolatot, annál előbb jutsz
álláshoz! Ne várd meg míg meghirdetik az állást! Már akkor
keresd, amikor még a cég sem tudja, hogy éppen Rád van
szüksége! Kérj lehetőséget tájékozódó beszélgetésre/szakmai
bemutatkozásra!
Kísérd figyelemmel az újságokban megjelenő aktuális
állásajánlatokat!
A munkaügyi központ kirendeltségeinek állásajánlatai és az
újsághirdetések mellett más információs források is
rendelkezésedre
állnak:
magán
munkaerő-közvetítők,
fejvadászcégek, üzleti és kereskedelmi publikációk, egyéb
szervezetek
által
rendezett
állásbörzék,
vállalaton,
intézményen belüli meg nem hirdetett igények, Internet,
spontán álláskeresés, ismerősök
Mire figyelj a telefonos kapcsolatfelvételnél?
Mielőtt telefonálsz, tedd meg a megfelelő előkészületeket,
hiszen hangszíned és főleg a logikusan rendezett
mondanivalód alapján ítélnek meg:
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•
•

Döntsd el mit akarsz!
Készülj fel a rövid beszélgetésre! (Akár előre le is
írhatod, hogy mit szeretnél mondani.)
• Udvarias, határozott, céltudatos legyél, mellyel felkelted a
munkáltató érdeklődését!
• Kérj
tőle
lehetőséget
személyes
találkozóra!
Hangsúlyozd, hogy tájékozódó beszélgetést szeretnél.
• Jegyezd fel a fontos neveket, címeket, időpontokat!
Készülj fel a személyes találkozóra!
Tájékozódj leendő munkáltatódról, munkakörödről
A rutinos álláskereső tudja, hogy érdemes a kiszemelt cégről
minél több információt összegyűjteni, a munkáltatók pedig
szeretik, ha tájékozott vagy velük kapcsolatban. Ne csak állás
lehetőségről érdeklődj, hanem például arról is: mióta működik
a cég, milyen területen tevékenykednek, hány dolgozót
foglalkoztatnak, milyen sikereik vannak termékeikkel a
piacon.
Mire figyelj a személyes találkozón?
• Alaposan készülj fel Önmagadból!
• Érkezz pontosan a megbeszélt időre!
• Minden felvételi beszélgetésre vigyél magaddal
önéletrajzot, amit a találkozó elején adj át!
Figyelj az első benyomásra!
Az első benyomás egyszeri és megismételhetetlen.
Megjelenésed és az általad elmondott néhány mondat után
elválik, hogy szimpatikus vagy-e a munkáltató számára,
szívesen dolgozna-e Veled. Néhány tanács, amellyel
befolyásolhatod a kedvező kép kialakítását:
• Mosolyogj, mert egy barátságos arc mindig kellemesebb
látvány, mint egy komor!
• Érthetően köszönj és mutatkozz be!
• Akkor fogj kezet, ha a munkáltató kezdeményezi!
• Csak akkor ülj le, ha hellyel kínálnak!
• Nézz beszélgetőpartneredre!
• Ne végezz pótcselekvést (pl.: ne babrálj az ékszereiddel,
ne dobolj az ujjaiddal...)!
• Ne dohányozz, ne rágógumizz!
• Légy figyelmes, mutass érdeklődést!
• Érződjön rajtad, hogy a munka fontos a számodra!
• Röviden, világosan válaszolj a feltett kérdésekre,
fölöslegesen információt ne adj ki magadról!
• Öltözködésed az alkalomhoz illő legyen!
• Legyél ápolt, ruházatod legyen tiszta, rendezett!
Várható kérdések az interjú során:
Beszéljen magáról! Mit mondana el magáról?
Mondd el magadról mindazt, amit fontosnak tartasz!
(Évszámot NE említs! Amint kimondasz egy évszámot egy
darabig nem figyelnek rád, számolgatnak, mettől-meddig is
tartott, pedig számodra ott a lényeg mit is csináltál akkor. Ha
lényeges, akkor mennyiséget mondj pl:2 évig...)
Beszélj
bővebben
képzettségedről,
érdeklődésedről,
képességeidről, eredményeidről, személyes tulajdonságaidról,
különleges hobbidról. A munkáltató arra kíváncsi, Te mit
tartasz fontosnak elmondani önmagadról, kialakítja rólad
személyes benyomását. (Vedd figyelembe, hogy fel is kell
fognia az interjúztatónak a hallottakat tehát ne legyen túl
hosszú! A profik előre megírják és megtanulják!)
• Miért kíván ennél a cégnél dolgozni? Két oldalról kell
válaszolni: Mondd el, hogy képességeid alapján mit tudsz
nyújtani a cégnek, miért lenne jó, ha Téged
választanának. Finoman, de illik dicsérni a potenciális
munkaadót. Hangsúlyozni, hogy Te miért őket
választottad.
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•

•

•

Miért pont Önt kellene alkalmaznunk? Sorold fel
pozitív tulajdonságaidat, amelyek alkalmassá tesznek a
munkakör betöltésére! A munkáltató elvárása az, hogy a
munkavállaló maga döntse el, hogy alkalmas-e az adott
állásra. Akár hangsúlyozhatod, hogy pályakezdőként a
legfrissebb ismeretekkel rendelkezel, nagy benned a
bizonyítási vágy.
Milyen tapasztalatokkal rendelkezik? Mondd el
röviden a munkához kapcsolódó szakmai gyakorlatodat és
minden egyéb magánéletben szerzett tapasztalatot is.
(Baráti segítség, hobbi, karitativ tevékenység. Nem a hol
a lényeg, hanem a mit.)
Mik az erősségei? Ne vidd túlzásba erősségeid említését,
viszont ha a munkabírás, csapatmunka, alkalmazkodó
képesség az erősségeid közé tartozik, emeld ki! (Kösd
valamilyen korábbi feladatvégzéshez, mely igazolja, hogy
valóban ilyen vagy, mondj példákat.)

Milyen tervei vannak a jövőben? Mondd el röviden milyen
szakmai céljaid vannak, mit szeretnél megvalósítani a cég
javára, illetve saját magad számára!
• Milyen fizetést szeretne? Ne ess túlzásba, de önmagad se
értékeld le! Ne kerüld ki a választ! Ne kérdezz vissza,
hogy "Ön mennyit ajánl"!
• Mikortól tud munkába állni? Ne vonakodj a
mihamarabbi munkakezdéstől, jelezd, hogy bármikor
szívesen munkába állsz! Ne feledd! A munkaadónak
lehet, hogy azonnal kell a munkaerő.
A munkáltatók szeretik, ha érdeklődést mutatsz, és kérdéseket
teszel fel a munkahellyel, az állással kapcsolatban.
Mik lehetnek ezek a kérdések?
• Melyek a vállalat jellemzői?
• Milyen területre terjed ki a piacuk?
• A keresett munkakörben melyek a legfőbb feladatok?
• Milyen munkarendben dolgoznak?
• Túlnyomórészt egyedül vagy csoportban kell-e dolgozni?
• Van-e továbbképzési programjuk?
• Milyenek az előrelépési lehetőségek?
Ha már megszerezted az elképzeléseidnek legmegfelelőbb
állást, a sikeres beilleszkedés érdekében figyelj a
következőkre:
• képességeid szerint dolgozz úgy, ahogy az a munkaadó
elvárásainak leginkább megfelel,
• legyél pontos (munkaidőben, munkavégzésben egyaránt),
• igyekezz jó kapcsolatot kialakítani munkatársaiddal,
• tartsd be az érvényes szabályokat (pl. dohányzás),
• öltözz a munkahelyi elvárásoknak megfelelően.
• Ne feledd! Egy napon szükséged lehet jelenlegi
alkalmazód ajánló levelére!
Milyen a jó önéletrajz?
Az önéletrajz az álláskeresés legfontosabb írásos eszköze.
A személyes találkozó előszobája!
A munkáltatók részéről kiválasztási eszköz, egyfajta szűrő,
míg Te, mint álláskereső pályázatként használhatod
álláshirdetésnél, a munkáltatóval történő kapcsolatfelvételnél.
Mivel az önéletrajzban az állás betöltéséhez kapcsolódó
szükséges információkat fogalmazod meg a leendő munkaadó
számára, fontos, hogy kellemes benyomást kelts benne.
Néhány fontos szabály:
• A jó önéletrajz rövid, tömör, legfeljebb 2 oldal. Csak
akkor kell kézzel írni, ha azt a pályázatot kiíró kéri, de
akkor is legyen tagolt, jól olvasható, áttekinthető!
• A/4-es fehér lapra írd!
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Soha ne hajtsd össze!
Ügyelj a külalakra, a helyesírásra!
Emeld ki a fontos részeket!
Ha a munkáltató fényképet is kér tőled, igazolványképet
küldj, és az önéletrajzod jobb felső sarkába tűzd!(vagy
úgy nyomtasd ki, ne fénymásold)
Postán ajánlva add fel, vagy személyesen vidd el!
írj magadról a keresett állásnak megfelelően, fogalmazz
pontosan, világosan!
Ne írj olyat, ami nem felel meg a valóságnak! Legyél
őszinte, de pozitív kicsengésű!
Az első és utolsó mondatra különösen figyelj!
Önéletrajzod legyen határozott célokat tükröző,
figyelemfelkeltő!
Tabuszavak: nem, nincs, csak, sajnos

Forrás: BAZ. megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
ÚTKERESŐ című kiadványa. Felelős kiadó: Lórántné
Orosz Edit Igazgató, a Képzési Bizottság Elnöke.

Bemutatkozik a „Több lábon” program
Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása a leghátrányosabb
helyzetű kistérségek felzárkózását célzó program keretében
elkülönített európai uniós forrásból, komplex foglalkoztatási
és fejlesztési projektet indított 2011. július 1-jén.
A „Több lábon” – Foglalkoztatási program keretében nyújtott
segítség az Edelényi Kistérségben megnevezésű, TÁMOP5.1.1-09/6-2010-0011 azonosítójú projektben 2011 júliusa és
2012 augusztusa között, 43 fő, az edelényi kistérség területén
élő, pályakezdő vagy tartós munkanélküli, diplomát adó
képzésben részt vett személy foglalkoztatása valósul meg. A
projekt, a nevében szereplő „Több láb” egyikeként a bevont
személyek számára biztosít munkatapasztalat szerzés
lehetőséget, a kistérség önkormányzatainál, illetve az
önkormányzatok által fenntartott intézményeknél. Ugyanakkor
másik lábként, a foglalkoztatottak jelentős szellemi kapacitása
a kistérség felzárkóztatásához közvetlenül is hozzájárul.
Képzettségüknek megfelelően öt ágazati munkacsoportot
alkotnak a gazdaságfejlesztés és energetika, agrárium és
környezetvédelem, turizmus, kommunikáció, oktatás és
szociális fejlesztés területein. Az intézményeknél kihelyezett
gyakorlat
mellett
intenzív
munkát
végeznek
a
munkacsoportokon belül is. Ennek eredményeként aktualizált
fejlesztési stratégiák készülnek, illetve konkrét projektek
kerülnek megfogalmazásra kidolgozásra. Ezekből kaphattak
az érdeklődők ízelítőt 2012. április 5-én, Szendrőn, az Apáczai
Csere János Általános Iskolában megrendezett konferencián,
ahol a projektben résztvevő foglalkoztatottak, illetve szakmai
segítőik bemutatták a nyilvánosságnak eddigi munkáik
eredményeit. A projekttervek a továbbiakban, a megjelenő
pályázati kiírásokhoz igazodó kész pályázati anyagokban
öltenek testet, amelyek magukban hordozhatják a további
foglakoztatás lehetőségeit.
További információ kérhető:
Osgyáni Gábor szakmai vezető 30-539-5687
osgyani.gabor@gmail.com
Móré István Projektmenedzser 30-373-6331
more.istvan@gmail.com

„Több lábon”
– Foglalkoztatási program
keretében nyújtott segítség
az Edelényi Kistérségben
TAMOP-5.1.1-09/6-2010-0011
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vízkészletek és a fogyasztások térbeli és időbeni eltérése
közötti egyensúly megteremtését. A rendszer-kapcsolatok
bővítésével tehát az ellátás biztonságát és színvonalát,
valamint az ellátási területeket is képes növelni a cég.

Anyakönyvi hírek
( a Krónika előző száma óta eltelt időszaktól)
Születés: Dányi Klaudiának és Berki Péternek
Péter nevű gyermeke,
Ficzu Rozáliának és Csemer Józsefnek
Adrián nevű gyermeke született.
Házasságkötés: Spisák Mária és Timkó Bálint (egyházi)
Elhalálozás: Tóth Sándorné, Tóth Jánosné,Béres Józsefné,
Kalász Jánosné

Bemutatkozik az ÉRV ZRt.
Az Észak-magyarországi Regionális vízművek zártkörűen
működő részvénytársaság (ÉRV ZRt) fél évszázados
szakmai múltjával, magas működési színvonalával és
kiemelkedő eredményeivel az északkelet-magyarországi
régió meghatározó víziközmű szolgáltatója, egyben a
térség egyik legnagyobb állami vállalata. Az idén jubiláló
cég ,,50 év 50 érv" címmel egész éves programsorozatot
indított, amely a víziközmű szakma mérföldkövei, nagyjai
előtti főhajtás mellett, a társadalmi felelősségvállalás
jegyében a jövő gondos és tudatos tervezésére épül.
A borsodi térség természeti kincsekben gazdag területén a
háborút követő években gyorsan fejlődő ipari üzemek
keletkeztek - kezdi a történeti szál felgöngyölítését Ritter
Géza, az ÉRV ZRt. vezérigazgatója. ,Az ipari létesítményeknek, valamint az itt lévő településeknek a vízellátását
kezdetben helyi jellegű kis vízművek biztosították.. Ezek
azonban rendkívül kis kapacitásúak voltak, ráadásul a
megfelelő vízminőséget sem tudták biztosítani. Mivel ÉszakMagyarország friss vízben viszonylag szegény, az 1950-es
évektől kezdődően kisebb-nagyobb ipari- és ivóvízgondok
merültek fel, többek között Kazincbarcika, Berente
térségében. Ebben az időben kezdődött a Hőerőmű, a Borsodi
Kokszművek,
a
Sajómenti
Vegyiművek,
valamint
Kazincbarcika város építése.
Regionális vízellátási rendszer - az országban elsőként
Mivel az egyre növekvő ipari - és ivóvízigényt helyi
vízkészletekből már nem lehetett kielégíteni, a megoldás a
regionális jellegű vízellátási rendszer kiépítése volt. Az ország
első regionális vízművének tervezése, építése 1955-ben
kezdődött, amelynek létesítményei több ütemben valósultak
meg. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a borsodi vízellátási
rendszer üzemeltetésére Sajómenti Vízművek néven 1962.
január l-jei hatállyal önálló vállalat, alapítását rendelte el,
kazincbarcikai székhellyel, így létrejött a mai ÉRV ZRt.
jogelődje. A Társaság területén az elmúlt évtizedekben létesült
9 regionális vízmű rendszer kapcsolata rendkívüli
jelentőséggel bír. Lehetővé teszi ugyanis a vízkészletekkel
való optimális gazdálkodást, a vízelosztás gazdaságos
üzemvitelét, a több oldalról történő vízszolgáltatást, a
vízhiányos körzetek vízellátásának a megoldását, illetve a

600 000 ember egészséges ivóvizéről gondoskodva
Fél évszázad elteltével, a víziközmű-szolgáltatásunk
színvonalának
folyamatos
emelésével,
technológiánk
fejlesztésével, szakembereink képzésével, környezet - és
vízbázis védelmi intézkedéseinkkel, a partnerközpontúságra
törekvésünkkel,
valamint
a
költségtakarékos
gazdálkodásunkkal mára elértük, hogy a cég neve nemcsak a
szakmában, de a fogyasztók körében is garanciát jelent összegez az ÉRV első számú vezetője.
Működési területünk most már Heves, Nógrád és BorsodAbaúj-Zemplén megyére is kiterjed. Az integrációban
felvállalt törekvéseink eredményeként a közvetlenül ellátott
települések száma folyamatosan növekszik. Jelenleg közel 200
településen szolgáltatunk ivóvizet és csaknem 100 település
szennyvízelvezetési problémáját oldjuk meg. Ezen túlmenően
10 társ vízmű részére adunk át tisztított ivóvizet
továbbszolgáltatás céljából. Összességében mintegy 600 000
ember egészséges ivóvízzel való ellátásáról gondoskodunk.
Integráció - díjak optimalizálása
A cég sikeres vezetését a szakmailag kiválóan felkészült
menedzsment összehangolt munkája biztosítja, a kiemelkedő
színvonalú szolgáltatás kulcsa pedig a közel 700 fő alkalmazottból álló kollektíva nagyfokú hozzáértése, vállalat iránti
elkötelezettsége.
Eredményeinkre méltán lehetünk büszkék, ezekből kell
építkeznünk a jövőben is. Sok feladat vár ránk, hiszen a vízi
közmű szakma átszervezésének közepén járunk, és ennek
sikeres végrehajtásában - a múlt eredményeinek köszönhetően
- kulcsfontosságú szerepet kap az ÉRV ZRt. is. Megítélésem
szerint a víziközmű-szektorban is igaz az a gazdasági
alaptétel, mely szerint a költségek racionalizálása az
üzemméret növelésével és a belső hatékonyság további
javításával lehetséges. Ezért munkatársaimmal együtt minden
erőnkkel és szakmai tudásunkkal támogatjuk a víziközművek
integrációjával kapcsolatos kormányzati szándékot, hiszen
alapvető társadalmi érdek, hogy a régiónk valamennyi
fogyasztója egységes, magas színvonalú szolgáltatásban részesüljön, a díjak optimalizálása mellett.
2011. októbertől Hidvégardóban az ÉRV ZRt lett a szolgáltató
Társaságunk a jövőben kölcsönös előnyökön alapuló
kapcsolatokat kialakítva, a legteljesebb társadalmi felelősségvállalás mellett Északkelet - Magyarország piacvezető,
kiválóan működő legmagasabb minőségi színvonalú
víziközmű szolgáltatójává kíván válni, valamennyi érdekelt fél
elégedettségét növelve.
Ritter
Géza vezérigazgató

Süteményes üzem fejlesztése
Európai Uniós forrásból kezdődik a süteményes üzem
bővítése, fejlesztése
Az évek óta dinamikusan fejlődő vállalkozás a környező
településeken kívül, a határmenti Rozsnyó-Kassa vonalon is
számos ügyféllel, partnerrel rendelkezik. Az általuk kínált
termékpaletta pillanatnyilag kielégíti a piaci keresletet, de az
érdeklődés egyre gyakrabban kiterjed olyan süteményfajtákra,
amit jelenleg nem tudnak előállítani, ezért van szükség egy új
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üzem kialakítására és modern berendezések beszerzésére,
melyek segítségével a pékség ki tudja elégíteni a piac
legkülönfélébb igényeit is.
Projekt során a jelenleg használaton kívüli több mint 270
négyzetméter alapterületű volt pékség üzemét korszerűsítik és
a sütemények előállításához nélkülözhetetlen forgóállványos
kemence valamint egy ipari habverő gép kerül beszerzésre. Az
épületek fűtési és használati melegvíz igényét a beépítendő
napkollektorok biztosítják.
A beruházás megvalósításával növekszik a jelenlegi telephely
kihasználtsága, modernebb lesz, az alternatív energiaforrások
használatával csökkennek költségek, így javul a cég piaci
helyzete, nő a versenyképessége.
A beruházás költségeinek 30%-át a kedvezményezett önerőből
finanszírozza, a fennmaradó 30 995 667 Forintot az Új
Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Programból
nyert Európai Uniós támogatás fedezi. A projekt tervezett
összköltsége 44 279 525 Ft.
A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával
valósul meg.

„… mindnyájan elváltozunk.”
Hazudnék, ha meggyőződéssel állítanám, jó dolog idősnek
lenni, hiszen magam is tapasztalom: az öregkort nem megélni,
hanem elviselni nehéz. Hiszem ugyanakkor, hogy a tetteket a
mindenkori ifjúságtól, tanácsot viszont az öregektől kell kérni.
Kijelentem továbbá: az idő előtti öregedés elleni legjobb
önvédelem az erények gyakorlása, a boldog családi élet, a
tudományokkal, a közügyekkel, az aktuális társadalmi
problémákkal való foglalkozás. Sok példa bizonyítja ugyanis:
ha minden időnkben ezt és így tesszük, akkor és csak akkor
élhetünk hosszú, megbecsültséggel illetett életet.
Ilyen
gondolatok
foglalkoztattak, amikor –
mintegy
ezt
megerősítendő
–
találkozást s beszélgetést
kértem Horváth Gáborné,
Ilonka nénitől. Ő ugyanis
azon
kevesek
közé
tartozik, akinek „nem ma
születetten” is szépek az
estéi.
Ilonka néni 1921-ben, néhai Tóth János és Leskó Anna öt
fia mellé, egyetlen leányként született. Szüleiről
elérzékenyülten és elismeréssel szól, mert kétkezi
munkájukkal tisztes szegénységet, fiaiknak szakma
tanulásának lehetőségét, leányuknak kelengyét biztosítottak.
Egész életükben hirdették és gyakorolták a szerénység, a
jókedvű adakozás, az erény, a jószívűség, a mértékletesség, a
türelmesség, a szorgalom és a szeretet erényét.
A Tóth-családban is beigazolódott: helyes, ha a
szocializálódás és a munkamegosztás, a lakótársakkal és a
helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés szabályait
és formáit az apa határozza meg, ám ezek elfogadtatásában és
megszoktatásában az édesanyának vannak/kell legyenek
semmivel és senkivel sem pótolható érdemei.
Emlékei szerint lelki gondozói, tanítói (hitéleti) nevelőoktató munkájában folyamatosan felismerhető volt a
tudatosságuk: hosszú az út a szabályokon és a követeléseken
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át, rövid és hatékony a személyes példamutatáson keresztül.
Állítja, gyermekkorában a faluban, az utcában lakó emberek
felvállalták a rendbontó fiatalok figyelmeztetését, kioktatását.
Tehették ezt büntetlenül, mert az életről vallott nézeteik
egybeestek a szülőkével, a papéval, a tanítóéval.
Volt férje személyében olyan társra talált, aki – bár városi
környezetben szocializálódott – gyorsan beilleszkedett a
faluközösségbe, földi pályáján féltő szeretettel és soha nem
fogyó türelemmel nevelte a házasságaiból származó
gyermekeiket. A kétkezi munka ezernyi fortélyát ismerte, nem
voltak haragosai, a fizetőképtelen megrendelőnek önzetlenül
nyújtotta a segítséget, röviden összegezve: egy életen át
elkerülte a jóra való restség.
Néhai hűséges párja mellett tudatosan hasznosította a
szüleitől átörökített háztartásvezetési, a szomszédban ellesett
varrónői ismereteket. Sokat olvasott, célzatosan hallgatta
kortársait,
az
idősebbeket,
mert
megtapasztalta:
legbiztosabbak azok az ismeretei, amelyek örökérvényű
elvekre, helyesen értelmezett ok-okozati összefüggésekre
épülnek, hiszen ezek birtoklása teszi képessé az embert a
belőlük következő többi dolog elővételezésére, helyes
értelmezésére.
Aggodalommal látja a világ általános romlását, szülőfaluja
elöregedését, a helyi fiatalok féktelen bulizását, az illemtudás
hiányáról tanúskodó, önpusztító, értékromboló életvitelét. Ez
utóbbiért elsősorban a szülőket hibáztatja, akik nem a tőlük
elvárható tudatossággal és gondossággal szervezik családjuk
belső életét, szocializációs tevékenységét.
Felelősséget, egészséges életmódot, értelmi, érzelmi és
fizikai aktivitást, az elesettekkel való együttérzést, az őket
befogadó közösségben a társakkal való együttműködésre
képességet és hajlandóságot javasol a fiataloknak. Úgy véli, jó
azoknak az ifjaknak az életprogramja, akik húszévesen az
akarat, harmincévesen az ész, negyvenévesen a megfontolás,
az ötvenen túl a mások elfogadására és szolgálatára alapozott
szeretet bázisán kívánják szervezni életüket.

Mi egyebet tudnék én, zöldfülű hatvanegynéhány évesen
ezekhez a magvas gondolatokhoz hozzátenni?
Talán egy magam gyártotta profán (1) és egy evangéliumból
vett (2) gondolatot.
Íme:
(1) Ebet alomból, barátot pozitív értéket valló és gyakorló
közösségből, hites társat jó családból válassz!
(2) „Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak
(és önbecsüléssel rendelkező nők), legyetek erősek!” (Pál
I. levele a korinthusbeliekhez, 16,13)
Tóth Pál

A forradalmi márciusra emlékezve
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164 évvel ezelőtt március idusán történelmet írtak a
magyarok. Tankönyvek lapjairól, filmekből és számtalan
forrásból ismerjük elődeink tetteit.
A 19. század közepe táján Európaszerte felkelések zavarták
meg a vélt vagy valós nyugalmat. 1848. március 15-én Pesten
is kitört a forradalom. Magyarország ezzel hatalmas lépést tett
a független, polgárosodó nemzetállam megteremtése felé.
Megalakult az első felelős magyar kormány, a nemzet kezébe
vette sorsát, ügyeit a Habsburg Birodalomtól elszakadva
kívánta intézni. Mindezt a császári udvar nem nézte ölbe tett
kézzel, és seregeket küldött a magyar szabadság
vérbefojtására. 1849. augusztus 13-án végül a hatalmas
túlerővel megbirkózni már képtelen magyar seregek
Világosnál letették a fegyver. Lezárult a több mint egy évig
tartó hősi küzdelem, s a fegyverletételt súlyos megtorlás
követte.
Hagyomány, hogy nemzeti ünnepünkhöz közeledve koszorút
helyezünk el az első és második világháborúban elesett
hidvégardói Hősi Halottak emlékművénél.

Meghosszabbíthatjuk életünket
Felnőttkorban nehezebb áttérni,
mint fiatalon az egészséges életmódra
A legújabb kutatások szerint, ha egészségesen élünk, életünket
legalább 14 esztendővel meghosszabbíthatjuk. Az egészséges
életmód könnyen betartható, ha odafigyelünk arra, hogy
egészségesen táplálkozunk, naponta legalább félórát mozgunk,
nem dohányzunk, és mérsékeljük az alkoholfogyasztást.
Nem könnyű feladni a szokásainkat és lemondani a kedvenc
ételeinkről. Azonban az egészséges életmód alapköve az, hogy
szembesülünk a gyenge pontjainkkal, míg az egészséges
életmód feltétele az, hogy leküzdjük a kísértést!
A táplálkozás fontossága
Naponta együnk legalább 5 zöldséget és gyümölcsöt, igyunk
sok folyadékot (elsősorban vizet és gyógyteákat), együnk egy
marék diót vagy mogyorót. Húst és tejtermékeket is szabad
fogyasztani, de keveset és zsírszegényt, gabonafélékből pedig
csakis teljes kiőrlésűt együnk. Süssünk, főzzünk hidegen
sajtolt növényi olajokkal vagy vajjal. Továbbá rendszeresen
méregtelenítsünk. Kedvező az egészségi hatása a diónak, a
mogyorónak, bizonyos zöldségeknek és gyümölcsöknek.
A fejlett országokban élő emberek többsége mozgásszegény életmódot él, annak ellenére, hogy a rendszeres
testmozgás előnyeivel tisztában van. Azonban abszolút nem
szükséges egy fitneszklubba beiratkozni - otthon, munka
közben, vagy útközben hazafelé könnyen tudunk: naponta
többet mozogni!
A bőr a legnagyobb szerv a testünkben - így nem mindegy. hogy mivel ápoljunk, hiszen sok minden felszívódik a
vérkeringésbe. A természetes testápolás ezért nagyon
ajánlott, továbbá a rendszeres szaunázás, masszázs és egyéb
wellness terápiák karbantartják a lelkünk templomát.
Az egészségünket a környezetünk is befolyásolja. Ezért
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érdemes odafigyelnünk arra, hogy mivel mosunk és takarítunk, milyen edényekben főzünk, milyen bútorokkal és
dekorációs elemekkel vesszük körbe magunkat.
Az egészséges életmódra felnőttkorban nehezebb áttérni, mint
fiatalon. Így szoktassuk gyermekeinket a rendszeres
testmozgásra, zöldség- és gyümölcsevésre és természetes
testápolásra már babakoruktól. Így számukra ez lesz a
megszokott életmód!
Az egészséges életmód egy hosszú távú program, de ha
betartjuk, azaz odafigyelünk arra, hogy mivel ápoljuk és
tápláljuk a testünket a pozitív hatását is hosszú távon
élvezhetjük!

Szabaduljunk meg a mérgektől!
A kalóriadús téli táplálkozás, a fűtés égéstermékeivel
szennyezett levegő, a kevesebb mozgás megterheli a
szervezetet. A máj raktározó sejtjeiben és az
emésztőrendszerben felhalmozódnak a méreganyagok,
amelyek sokféle panaszt okozhatnak a puffadástól, fejfájástól,
általános rossz közérzettől kezdve egészen a bőrpanaszokig.
A természet megújulását hozó tavaszi hónapok közeledtével
ideje foglalkoznunk saját testünk belső megtisztításával,
regenerálásával is. A téli hónapokban lerakódott
méreganyagok eltávolításával hatékony segítséget nyújtunk az
emésztőszervek megújulásának, hatékonyabbá tesszük a
tápanyagok feldolgozását, javul az anyagcserénk, ezzel együtt
erősödik az immunrendszerünk is. A felesleges salakanyagok
eltávolításával szinte megfiatalítjuk a szervezetünket.
Az emberi testben egy év alatt több kilogrammnyi
méreganyag halmozódik fel, amelyek a tartósítószerekből, a
vegyszerekkel kezelt növényekből, az ivóvízből, a felhasznált
háztartási és kozmetikai szerekből, valamint a levegőből
erednek. Jelenlétüket a testben számtalan módon hozhatják a
tudomásunkra: általános fáradtságérzés, gyomor- és bél
panaszok vagy éppen múlni nem akaró pattanások formájában.
Habár a test méregtelenítésében folyamatosan közreműködik a
máj, a vese, a tüdő, a belek, a bőr, a téli hónapok alatt
felhalmozott nagy mennyiségű méreggel ezek sem bírnak.
Érdemes külső segítséget is nyújtani, hogy sikeresen
megtisztuljunk a méreganyagoktól.
Tisztítókúraként ma már számos eljárás, recept fellelhető, ám
jelentős részük rendkívül radikális - mint a tartós léböjtkúra, a
kolon-hidroterápia, a hosszabb ideig tartó koplaló kúra -, ezért
érdernes csínján bánni az alkalmazásukkal. Aki mégis
rászánná magát. csak szakember felügyeletével vállalja! Az
egyszerűen, kockázatok nélkül, házilag is végrehajtható, szelíd
méregtelenítő eljárások lényege a csökkentett kalóriabevitel
mellett nagy mennyiségű folyadék fogyasztása. A
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kúra ideje alatt lehetőleg
tartózkodjuk a húsfogyasztástól, különösen érvényes ez a
nehéz vörös húsokra, a füstölt, tartósított készítményekre. Cél
a rostban gazdag zöldségek, gyümölcsök, illetve a különféle
magvak, gabonakorpát tartalmazó élelmiszerek fogyasztása.
Folyadékként pedig a májtisztító, detoxikáló hatású
gyógyteák, frissen facsart, cukor nélküli rostos gyümölcslevek
jöhetnek szóba. Az elfogyasztott zöldségeknél nem árt
figyelembe venni, hogy a szervezet szempontjából
leghatásosabbak az idényjellegű, itthon termelt fajták. A
gyümölcs- és zöldségleveknél érdemes arra is figyelni, hogy
alacsony savtartalmúak legyenek, mert így a sav nem növeli
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az étvágyat, vagyis könnyebb betartani a diétát. Kiváló ivólé
nyerhető például céklából, búzafűből, sárgarépából. Jól
használható méregtelenítésre a zöld tea, a gyermekláncfűvagy a csalántea. A méregtelenítés eredményét javíthatjuk
szaunázással, a tüdőt pedig a friss levegőn végzett intenzív
mozgással (gyors ütemű gyaloglás, stb.) tisztíthatjuk meg. A
méregtelenítés eredményét különböző természetes alapú
készítménnyel is javíthatjuk. Ilyen például a máriatövis-olaj, a
lucernából kivont klorofillt tartalmazó készítmény vagy a
különféle májtisztító szerek. Ezek hatékony segítséget
kínálnak nemcsak a belek, hanem az epe, a máj, a vizeletkiválasztó- és nyirokrendszer méregtelenítésében is.
A pár napon vagy legfeljebb egy héten keresztül folytatott
csökkentett kalóriás diéta, illetve az ivókúra meglepően jó
eredményt hozhat. A mérgektől megtisztított szervezet
regenerációs folyamatai felgyorsulnak, erősödik az
immunrendszer, fittebbnek érezzük magunkat. Megszűnik a
rossz közérzet, elmúlik a puffadás, az emésztési zavar, a
fejfájás és az ízületi bántalmak, nő a test teljesítménye, és a
pszichés állapot is javul. Arra sem árt odafigyelni, hogy az
intenzív tisztító folyamat nemcsak a káros, mérgező hatású
salakanyagokat, de a bélben található hasznos baktériumflórát
is kisöpörheti a belekből. Mivel az emésztőrendszer
egészséges működéséhez feltétlen szükség van a
bélbaktériumokra, azokat mindenképpen pótolni kell. A
bélflóra újjáépítésében fontos szerepet kapnak a pre- és
probiotikumok. A detoxikálás során a szervezet számára
hasznos ásványi anyagok, vitaminok is megfogyatkoznak,
ezért a kúra befejezése után azokat érdemes táplálékkiegészítő készítményekkel pótolni.

Öt tanácsa a biztonságos gépjárművezetés
érdekében
1. Lassítsunk a kereszteződések megközelítésekor!
A statisztikák adatai szerint két gépkocsi derékszögben történő
ütközésénél – amely általában kereszteződésekben történik – a
legnagyobb a valószínűsége a komoly vagy halálos
baleseteknek. Ne hagyatkozzunk senkire sem! A
gépkocsivezetők időnként a piros jelzés ellenére is áthajtanak
a kereszteződésen. Ne feledje, hogy a piros lámpa fénye vagy
a stopjelzés a járművet nem állítja meg, ezt csak a volán
mögött ülő vezető teheti meg a fékpedál lenyomásával.
Amennyiben tehát kereszteződéshez közeledünk, lassítsunk,
és először nézzünk balra, utána jobbra, majd ezután ismét
balra, annak érdekében, hogy megbizonyosodjuk arról: a
kereszteződésen biztonságosan át tudunk haladni.
2. Kereszteződésben ne váltsunk sávot!
Szokjuk meg azt a „vasszabályt”, hogy a kereszteződésben
elvből NEM VÁLTUNK forgalmi sávot. Vegyük figyelembe,
hogy mi minden történhet egy kereszteződésben: piros
jelzésen áthajtó járművezetők, figyelmetlen gyalogosok… Az
egyébként is veszélyes útkereszteződésekben ne hajtsunk
végre egy újabb veszélyes manővert – a sávváltást.
3. Jobbra fordulásnál NÉZZÜNK jobbra!
A gépkocsivezetők a jobbra fordulásnál hajlamosak csak bal
felé tekinteni, ugyanis ebből az irányból közeledhet jármű
(elképzelésük szerint). Emiatt a jobbra forduló járművek a
legnagyobb veszélyt jelentik a kerékpárosok és a gyalogosok
részére. Semmit se tartsunk magától érthetődőnek. Mindig
tekintsünk mindkét irányba, hogy az úttesten történő
eseményeket folyamatosan az ellenőrzésünk alatt tarthassuk.
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4. Az úton ügyeljünk a követési távolság betartására!
A parkolóból kihajtva, a forgalomba való besoroláskor vagy
sűrű forgalomban, balra történő elfordulásnál az autóvezetők
gyakran minden lehetőséget megragadnak arra, hogy hirtelen
megindulva minden, a forgalomban adódó kis rést
kihasználjanak. Az ilyen magatartás konfliktushelyzeteket
teremt és növeli az ütközés valószínűségét. Ilyen esetekben a
lehető legnagyobb mértékben legyünk figyelmesek. És
minden manővert kétszer is gondoljunk meg.
5. Tanuljunk meg defenzív módon megállni!
Az ütközések veszélyét jelentősen csökkenthetjük azzal, ha
megtanulunk defenzív módon megállni járművünkkel. Először
győződjünk meg arról, hogy a megállás előtti lassítással nem
lepjük-e meg a mögöttünk haladó gépkocsi vezetőjét. Ezt
követően figyeljünk arra, hogy HOL állunk meg, és hagyjunk
elegendő helyet az autónk előtt.

Kerékpározás szezonjára készülve
Itt a tavasz, ami azt is jelenti, hogy előkerülnek a kerékpárok
Mégis; a téli álom után, fontos átvizsgálni bringánkat:
elsősorban a KRESZ-tartozékokra kell odafigyelni, illetve
természetesen a fékekre, a gumiabroncsok állapotára, a
váltórendszerekre.
Kétfelé oszlanak az igények ebben az évszakban. Egyrészt a
sportolni vágyókra: azokra, akik kemény terepen használják
kerékpárjukat. Ők végignézik, hogy mi az, ami okvetlen
cserére, felújításra szorul, s lehetőségeikhez mérten áldoznak
is rá. A másik a gyermekek igénye, amelyet ilyenkor tavasszal
a szülők igyekeznek valóra váltani.
Lámpa, mellény, sisak
A KRESZ szerint lámpát, prizmákat, és csengőt
mindenképpen szereltessünk kerékpárunkra. Ugyanakkor, ha
lakott területen kívül is tekerünk, akkor láthatósági mellényről
és fejvédőről, bukósisakról se feledkezzünk meg. Kerékpárt
egyébként harmincegynéhány ezer forinttól vásárolhatunk, s a
határ némi túlzással a csillagos ég, hiszen milliós
nagyságrendű bringával is meglephetjük magunkat. Érdemes
viszont akkor is megejteni egy alapos tavaszi átvizsgálást, ha
azt gondoljuk, hogy semmi gond nincs a kerékpárunkkal.
Vannak olyan kerékpár szaküzletek, ahol szemrevételezés és
úgymond egy szolidabb vizsgálat után adnak egy árajánlatot
alkatrészre és munkadíjra, és egy-két munkanapon belül el is
végezik a szükséges szereléseket.

Húsvéti asztal ünnepi ruhája
A húsvét megünneplésének mikéntje ősi hagyományokban,
szokásokban gyökerezik. A friss virág, a barka, a nyuszi és a
hímes tojás mind-mind olyan szimbólum, mely régóta
jelképezi ezt az ünnepet. A színpompás dekoráció, a tarkabarka tojások az újraéledő természetet idézik, ám a
hagyományok tisztelete mellett megengedhetjük magunknak,
hogy olykor-olykor a szokásostól eltérő módon díszítsük fel
otthonunkat.
Az ünnepi asztal díszei:
Finoman elegáns és harmonikus lesz az ünnepre terített asztal,
ha a sokféle szín helyett egyetlen hozzánk közel állót
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választunk, és ennek különböző árnyalatait használjuk a
díszítéskor.
A díszbe öltöztetett ebédlőasztal mellett ízléses tálalásban
jobban esik az étel, és jobban élvezzük az együttléteket is.
Terítékünk akkor lesz hangulatos, ha az étkészlet mellé
stílusban és színvilágban harmonizáló asztali díszeket
választunk. Gondoljuk át, milyen terítőink, textilszalvétáink,
tányérjaink vannak, és ezekhez előre tervezzük meg az ünnepi
kiegészítőket. Érdemes a terítéket néhány saját kezűleg
készített aprósággal csinosabbá tenni.
Ha a pénztárcánk megengedi, és van elég időnk, néhány
újdonságot is vásárolhatunk. A meghitt hangulat
megteremtéséhez azonban nem szükséges méreg drága
étkészletet venni. Színes textileket, szalagokat olcsón
beszerezhetünk, üvegpoharakból látványos mécsestartót
készíthetünk, a tavaszi sétákon gyűjtött faágakból, gallyakból
húsvéti koszorút fonhatunk. A vidám ünnepi hangulat titka az
anyagok és színek harmóniája. A vékony pamutvásznak,
könnyű selymek és a világos de nem harsány színek
találkozása derűt és nyugalmat hoz otthonunkba.
Forrás: www.abroszguru.hu/triteken-a-terites/husvet/

Jó pozícióban a helyi labdarúgás
A megyei III. osztály kazincbarcikai csoportjának élén
Hidvégardó csapata telelt.
Az észak borsodiak több mint egy évtizeddel ezelőtt már
szerepeltek a megyei II. osztályban, ahová most újra eséllyel
pályáznak.
Településünk mindössze hétszáz lelket számlál – mondta
Saláta László, a klub nemrégen megválasztott elnöke.

Nálunk most minden adott az előrelépéshez. Állítom, hogy a
környék legjobb pályájával rendelkezünk, anyagi gondjaink
nincsenek, hála az Önkormányzatnak és a többi
támogatónknak. A hivatal saját busszal rendelkezik, ezzel
szállítanak minket, így is segítik a munkánkat. Játékosaink
helyiek, vagy környékbeliek, de van Szlovákiából is focistánk.
Átlagéletkorunk nem haladja meg a nagyon egészségesnek
mondható 22 esztendőt, legidősebb csapattagunk 29 éves. A
hidvégardóiak szezonkezdetkor két ponttal előzték meg a
második helyezett trizsieket, akiket a tavaszi idényben hazai
környezetben fogadnak. Az első fordulóban már 5 pontra
növelték előnyüket.
Az egyesület első embere szerint első helyüket fiatalos
lelkesedésüknek,
szorgalmuknak
és
akaraterejüknek
köszönhetik.
- Aztán hozzáteszem, hogy technikás focit nyújtunk, van
stílusunk - folytatta a sportvezető. - A gárda mellett nagyon jó
munkát végzett Nagy Attila, aki sokáig Bódvaszilason
foglalkozott a sportággal, továbbá Giba Béla másodedző is.
Ha valami nagy baj nem történik, akkor mi leszünk a
bajnokok és lépünk majd feljebb. Remélem azok a fiúk, akik
az őszi idényben vezéregyéniségek voltak - gondolok
elsősorban Ragyina Róbertre, Turcsik Barnabásra, Kalász
Endrére, Lóczi Zoltánra -, tavasszal is kitesznek magukért,
míg a társaik ugyancsak átlagon felüli produkcióval rukkolnak
majd ki. Házi gólkirályunk, Lóczi Zoli esetében meg kell
említenem, hogy hét találata mellett akár további húszat is
szerezhetett volna, de sok helyzetet kihagyott. A folytatásban
jobban kell koncentrálnia neki is és akkor a bajnokság végén
reménykedhetünk az aranyéremben és a feljutásban.
A szakmai sikereken túl pályázati örömök is érték a
közelmúltban a hidvégardóiakat. Sporttelepük kerítésének
felépítésére kétmillió forintot nyertek, míg sportfelszerelések
vásárlására háromszázezer forintot kaptak, melyet az
Önkormányzat hétszázezer forint önerővel egészít ki.
Örömmel mondom, hogy az anyagi, a személyi és a tárgyi
feltételek oldaláról nézve egyaránt jól állunk - összegzett az
elöljáró. Ilyenekkel kevesen dicsekedhetnek a végeken, így
már minden a csapaton, a fiúkon múlik. Településünk aprajanagyja reménykedik az aranyéremben és a vele járó megyei II.
osztályú tagságban.
(Részlet az Észak-Magyarország napilapban 2012.01.19-én
Kolodzey Tamás újságíró által írt cikkből)

Labdarúgás
Megyei III. osztály, Kazincbarcikai csoport 2011/2012 tavaszi sorsolása
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Zubogy – Hidvégardó

Idegen
Itthon
Idegen
Itthon
Idegen
Itthon
Itthon
Itthon
Idegen

15.00
16.00
16.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

13.00
--13.30
--15.00
------15.00

Mérkőzés
eredménye
0:3

Megyei III. osztály Kazincbarcika IFJÚSÁGI CSOPORT
Forduló

Időpont (2012. év)

Mérkőzés

Helyszín

Kezdés

Indulás

Mérkőzés

HIDVÉGARDÓI KRÓNIKA

13
eredménye

1.

04.08. (vasárnap)

2.

04.15. (vasárnap)

3.

04.22. (vasárnap)

4.

05.06. (vasárnap)

5.

05.13. (vasárnap)

6.

05.27. (vasárnap)

Zubogy – Hidvégardó
Felsőtelekes – Hidvégardó
Felsőtelekes – Hidvégardó
Zubogy – Hidvégardó
Hidvégardó – Felsőtelekes
Hidvégardó – Zubogy
Hidvégardó – Zubogy
Felsőtelekes – Hidvégardó
Felsőtelekes – Hidvégardó
Zubogy – Hidvégardó
Hidvégardó – Felsőtelekes
Hidvégardó – Zubogy

Felsőtelekes
Zubogy
Itthon
Felsőtelekes
Zubogy
Itthon

11.00
13.00
11.00
13.00
09.00
13.00
12.00
14.00
12.00
14.00
10.00
14.00

9.30
9.00
--10.30
10.00
---

Hidvégardói Krónika
Időszakos közéleti újság mely ingyenes. Felelős 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)
Főszerkesztő: Kovács Lászlóné. A szerkesztésben közreműködött: Matusz Tamás és Viszóczky László.
A nyomtatást készítette: a TELEHÁZ Hidvégardó, Tornai út 54. Készült 400 példányban.

