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Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet Kívánok
minden kedves Olvasónak, a település lakóinak, az Önkormányzat képviselői és a
Polgármesteri Hivatal dolgozói nevében
Berg Csaba polgármester
Ady Endre: Karácsonyi rege
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

Karácsony: szeretet és békesség
Sok-sok esztendő óta karácsony a megpihenés napja, a befelé fordulásé, a család és
a gyermek ünnepe. Karácsony előestéjén elcsendesednek az utcák, a zajos
szórakozóhelyek, hazatérnek az emberek, hogy otthon, családi körben üljék meg az
ünnepet. Eloltják a lámpát, meggyújtják a gyertyát, s annak fényében
sugárkoszorút von a szeretet a karácsonyfa köré gyűlt családra és az ajándékokra.
Az ünnep ez alkalommal annak is próbája, hogy felnőtten él-e bennünk a
gyermekkor, hogy az ajándékozásban mi a fontosabb számunkra, a kapni-e, vagy
az adni-e, hogy az ajándék ér-e többet nekünk, vagy
az örömszerzés, a nagybetűs szeretet? Lehet az
ember csodatévő, áldozatkész, sőt önfeláldozó, de
igaz szeretet nélkül mindez semmit sem ér. Feszített
tempójú világunkban megszerezhet magának az
ember szinte mindent, csak éppen szeretetet nem
vásárolhat, s nem lophat. Szeretetet csak adni és
kapni lehet: örömszerző ajándékként.
A szeretet együtt jár a békességgel, hiszen csak a béke teszi lehetővé, hogy
gyermekeink felnőhessenek, s családot alapítva tegyenek meg mindent azért, hogy
a boldogság szelleme ragyogjon minden ház ablakán, hogy szeretet kapcsolja
egymáshoz az embereket, az emberiséget.
A karácsonyfák csillogó fénye alatt ne azt vegyük számba, hogy mit kaptunk,
inkább azt, hogy mit tudtunk adni egymásnak. E szerint ez ünnep alkalom lehet a
kapcsolat tartalmára, minősítésére. Lehet az ajándék formális, amennyiben az
egymáshoz való viszony is az, lehet csupán külsőség. Örömöt igazából annak tud
az ember adni, akit (jól) ismer, akit becsül, akit szeret.
A szeretet egy olyan meg nem fogható különleges dolog, önzetlen jó akaratban
megnyilatkozó érzelem, amely annál jobban gyarapodik, minél többet nyújt
magából, minél tékozlóbb, annál gazdagabb lesz, ő maga. Álljunk meg tehát e
bensőséges, szent ünnepen egy kis időre, hogy meggyőződhessünk róla, tudunk-e
tiszta szívből szeretni, tudunk-e, örülni egymásnak, és ha igen, akkor más dolgunk
nem lehet a világon, küzdeni a legnemesebbért: EGYMÁSÉRT.
Szerk.
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90. születésnap ünneplése
A Polgármesteri Hivatal képviseletében Berg Csaba polgármester a
Miniszterelnök által aláírt Emléklap átadásával és köszöntővel
fejezte ki tiszteletét 2015. október 27. –én, Kapoli Mihályné Hidas,
Petőfi Sándor utcai lakosnak 90. születésnapja alkalmából. Teri
néninek további jó egészséget kívánunk.
Szerk.

Megemlékezések
A
Hidasi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat, a Hidasi
Tájházért
Egyesület,
valamint Hidasi Község
Önkormányzata 2015.
október
29. napján
koszorúzással
egybekötött
megemlékezést tartott az
I és II. világháborúban elhunytak emlékére emelt Hősök
Szobránál.
Szerk.
Hidasi

Német

Nemzetiségi

Önkormányzat

a

történelmi múltra emlékezve, az 1946-os évek
elején kitelepített és orosz kényszermunkára
ítélt német származású helyi lakosok emlékére
emelt emléktáblát koszorúzta meg, 2015. november
22-én, az evangélikus templomkertben.

Szerk.

Újszülöttek köszöntése
Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2015. január 1. után született
újszülöttek részére, a költségvetés terhére
facsemetéket vásárol, s azok a település
különböző pontjain elültetésre kerülnek. Ez
évben 2015. november 13-án, Hidas alsónál
(a Békét hirdető kereszttel szemben)
megtörtén a második facsemete ültetés. A
hét újszülött ( két lány és öt fiú) szüleinek
Berg Csaba polgármester a facsemeték
ültetését követően átadta az Emléklapot.
(az első lány és az első fiú újszülött fája)
Szerk.
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Tanoda lehetőségének létrehozása

Településünkön 2016. júniusi kezdéssel lehetőség van TANOTA létrehozására a Művelődési Ház épületében.
2015. november 5-én, a Polgármesteri Hivatal
dísztermében, diavetítéssel egybekötött tájékoztatót
tartott az Aparhanti Független Roma Egyesület, mint
projektgazda.
Cél, hogy a diákok megtalálják az érdeklődési körüknek,
képességüknek
legmegfelelőbb
továbbtanulási
lehetőséget, s hogy a sikeres felvételi után megállják a
helyüket
a
középiskolában,
ismerkednek
a
hagyományokkal, kultúrával, zenei, nyelvi, tárgyi
öltözködésbeli világgal.
A tanoda lehetőséget biztosít a szabadidő hasznos
eltöltésére, s hogy olyan szórakozási lehetőséget ismerjenek, szeressenek meg, amelyek szorosan
összefüggnek a középiskolás diákélettel. A TANODA segíti, hogy az ide járó gyerekeknek a tanulmányi
eredményük ne essen vissza, a magasabb osztályokban, iskolafokokban, sőt javuljon.
Nem egyszerűen korrepetáló jellegű, hanem műveltségi területenként megszervezett fejlesztő és ismeretbővítő
foglalkozásokkal kívánják felhívni a gyerekek figyelmét a körülöttük lévő világ ismeretforrásainak
gazdagságára, a tudásnak, mint értéknek a jelentőségére. A tanoda rásegítő programokat nyújt, ilyen például a
zenetanulás, számítógép elé ülhetnek a gyerekek, fejlesztő társasjátékkal játszhatnak. Ez egy délután
tehetséggondozás vagy korrepetálás. Mindezek a dolgok melyek valamilyen okból – akár szociális, akár
kulturális- kimaradtak a gyermek életéből, viszont eredményesek a tanuláshoz, majd a továbbtanuláshoz
nélkülözhetetlen. E módszer alkalmas a differenciált fejlesztésre, az egyénre szabott tanulásszervezés
kialakítására. A tanulók induláskor mentort választhatnak, az így kialakult csoportok foglalkozásokat tartanak
a tanulókat érintő témákban. A különböző szakkörök munkájában a tanulók önként vehetnek részt. A
programokban benne van az értékközvetítés, képességfejlesztés, a tanulási-művelődési technikák kialakítása, a
szabadidő-kultúra gazdagítása. Tanodai programok lehetnek még a vetélkedők, tanodai farsangok,
fenyőünnepek, mikulás ünnepek, családi napok, jelen ünnepekre való megemlékezések, cirkusz, ki mit tud?
Továbbá versenyek, színházlátogatások, kirándulások, táborozások , jutalmak kiosztása stb. A tanulássegítés
és a szabadidős programok komplex egészet alkotnak, hiszen mindkettő a látókör szélesítését szolgálja.
Berg Csaba polgármester

„Források a Völgység tanulmányozásához”

Videcz Ferencné nyugdíjas pedagógust, a Hidasi Tájházért Egyesület Elnökét az a
megtisztelés érte, hogy helytörténészi munkáját elismerve, előadóként meghívást kapott a
2015. október 30-án megtartott VI. Völgységi Konferenciára. Előadása – az első szekcióban –, Források a
Kardoss család történetéhez címet viselte. A konferencia fő védnöke és a szekció vezetője Dr. Vonyó József
címzetes egyetemi tanár volt. Videcz Ferencné előadásának értékeléséről álljon itt néhány mondata:
„Videcz Ferencné egy család, és Kardoss Kálmán történetéről, azok forrásairól tartotta előadását. Abból a
szempontból volt módszertanilag nagyon tanulságos, hogy végigvitt minden forrástípust, ami fölhasználható;
az írásos forrásokat, az országgyűlési naplótól kezdve (lévén Kardoss orsz. gyűlési alelnök is), édesanyjának
az emlékkönyvéig és a levelezéséig terjedő skálán. Ugyan ilyen nagy szerepet szánt a képi ábrázolásoknak,
fotó anyagoknak, és amiről történészek sokszor megfeledkeznek, a tárgyi anyagról, mint forrásról. Rámutatott,
hogy mennyi problémát okoznak hiányzó információk, és hogy ezeket hogyan lehet pótolni analógiával,
következtetésekkel. Erre kaptunk egy nagyon érzékletes és valóban módszertanilag tanulságos példát.
Gratulálok! Csak így tovább! „
Szerk.
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Ajándékműsor

Kutnyánszkiné Szép Ilona „Ajándékműsorral” kedveskedett az érdeklődő közönségnek 2015.
október 30-án, a Hargita Étteremben. Az est légkörét az idősekről és a szeretetről való megemlékezés vette
körül. Amint a természetben is van tavasz, nyár, ősz és tél, az ember életében is ez a folyamat megy végbe. Az
idős kor az Élet rendje, az éretté válás korszaka, életbölcsességgel, gazdag tapasztalatokkal. Egy bölcs mondás
szerint pedig: A világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb kötőképessége, és a legnagyobb
ereje. Meghívott fellépők: Gyenge Károly református lelkész és az ifisek, a Seven Club Singers énekegyüttes.
Szerk.

Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat hírei
Az
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma
által
kiírt
ROM-RKT-15 c. pályázat
sikeresen befogadásra került, a
nemzetiségi
önkormányzat
pályázata nyert. Ennek fejében
hét pályázati programterv
kidolgozását kellett vállalni
2015- 2016. évben. Ennek
egyik programja a 2015.
november 13-án, az Idősek Klubjában megrendezett műsor, melyen
Dr. Orsós Anna a Pécsi Tudomány Egyetem Romológia és
Nevelésszociológia Tanszék egyetemi docense (szakterülete
a beás nyelv és irodalom, valamint az alkalmazott
nyelvészet) tartott előadást a cigányság életéről,
hagyományairól, szokásairól. Az előadást diavetéssel
színesítette.
A pályázatban vállalt feladatok következő programja a 2015.
november 20-án a Művelődési Házban megtartott
festménykiállítás
volt.
A
Cigány Kulturális
és
Közművelődési Egyesület, Országos cigány festőművészeti
kiállításon Berg Csaba polgármester köszöntése után Dr.
Kosztics István tartott előadást.
Szerk.
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Nem repült el a Páva!
Rendkívül hízelgő lenne, de nem ezért teljesült három évvel ezelőtt írt hasonló témájú cikkem
végkívánsága, mert gondoltam rá, hanem azért, mert mások, sokan így érezték és tenni is tudtak
érte.
Még örömtelibb, hogy a legfiatalabbaknál kezdték. Dicséret illeti őket azért is, mert a helyi,
körzeti vetélkedőket is bemutatta a tévé, látva azokat is, akik nem jutottak tovább (leírva érzem,
mennyire nem idevaló kifejezés), mert ők a jövő döntősei, helyezettjei, csak addig gyakorolni kell
egy kicsit.
Látszik rajtuk, hogy a bemutatkozás már önmagában örömet szerez. Meglepő érettséggel közlik
gondolataikat, leegyszerűsítve, ahogy azt a gyerekek szokták.
Riporterkérdés: miért szeretsz idejárni? „mert tehetséges vagyok” – jön az önbizalomtól duzzadó
válasz. A kérdezett lehet vagy nyolc éves –alig látszik ki kedvenc kalapja alól-, tudjuk mindent
meg fog tenni a győzelemért, ha nem sikerül –némi pityergés után- majd jövőre.
Láttam elkötelezett természetvédőt, tudóskeretes szemüvege mögül – a mit szeretnél? című
szokványkérdésre teljes másodikos komolysággal jelenti ki, „ ne vágják ki a fákat, mert akkor nem
lesz élet”. Felnőttek figyelem!
Bemutatkozik egy nyurga, kamasz cigányfiú, aki bámulatra késztető eltökéltséggel beszél szándékáról, hogy
„rácz aladári” szintre emelné a néha érdemtelenül hátrasorolt cimbalmot (a „magyar zongorát”), amelyen
Bachot, Lisztet, Bartókot is lehet játszani.
Azt mondják a világkörüli út az első lépéssel kezdődik, a tudós is az „a” betű kerekítésével sokat bajlódott, a
mai szólótáncos legnagyobb gondja, a jobb-bal megkülönböztetése volt.
Ezeket az első lépéseket teszi meg a gyermek, amikor elérve az „óvodaérett” kort (de csúnya kifejezés), belép
egy közösségbe, ahol nem ő a központ, az elsőszámú. Az együttélés tanulása itt kezdődik, az élet bármely
területén –néhány kivétel azért van- csak akkor lehetünk sikeresek, ha környezetünk is az. Azt se felejtsük, a
nagy összesség alapja a család, oda is be kell illeszkedni, adott esetben még „fő”- nek is lenni.
Megjöttek az új óvodások, mint a kosárból kirakott naposcsibék, riadtan néznek egymásra, az idegen
felnőttekre, és csipogva keresik a megszokottat.
Pár nap, és kézen fogva, rácsodálkozva a másikra –igaz nem mindig egyszerre, de sikeresen-, „egy kis dombra
lecsücsülünk”. Innentől nincs megállás, ha egy ideig nem látjuk őket, igazán szembeszökő a változás.
Karácsonyra a bájosan összevissza toporgó gyermek „produkcióval” lép fel a hálás nagyközönség előtt,
színpadon. A gyermek csillapíthatatlan mozgásigényét jó érzékkel, szelíd rávezetéssel, határozott keretbe
foglalva, megjelenik az együtt végzett mozdulatok sora, a „koreográfia”. Biztonságnövelőnek még ott a
körben az óvó néni, aki el nem apadó türelemmel terelgeti kezdő próbálkozásaikat.
Az idő múlásával, sok gyakorlással veszi tudomásul munkája eredményeként már elég a háttérből figyelni az
egykor riadt csibék felnőttes szárnypróbálgatásait. Tudja, előbb-utóbb eljön a szomorú-vidám elválás ideje, de
félre a kesergéssel, mert itt a következő „kotlósalja”, és kezdődik a meg nem unható folytatás.
A szárnyra bocsájtottak, kitartásuknak, tehetségüknek, szülői ráhatásnak köszönhetően táncegyüttesekben,
szólótáncosként teljesíthetik ki képességeiket.
Ifjakat láthatunk akik –megengedve a nagy szavakat- visszaadják a „mai fiatalok”-ba vetett hitünket. Öröm
ilyet is látni. Ezek is Ők!
Legyen öröm azoknak is, akik a kezdő lépések elindítói voltak. Mindenki tudja, kultúránkat külföldön is
méltón képviselő előadóink hol kezdték.
A vetélkedőkről, a helyezettekről akarattal nem írok, ezt látni kell. A tetszés-nem tetszés ízlés dolga, a sorrend
megállapítását bízzuk a hozzáértőkre, ők talán tudnak elfogulatlanok lenni.
Nem írok, mert lehetetlen visszaadni azt a hatást, amelyet egy tánccsoport, zenekar, énekes, szólózenész kelt.
Jókai szókincse is szegényes lenne, az egyszerűségében is látványos csángó, a színekben tobzódó matyó,
kalocsai viselet leírásához. Ha valaki elmulasztotta megnézni, figyeljen, biztosan megismétlik, újralátni is
érdemes.
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A szereplők méltatásánál egy esetben mégis kivételt kell tennem. Kiáll a színpadra két
emberke,egy alig iskoláskorú kislány- arcán korának minden huncut pajkossága-, egy, még
óvodáskorú fiatalember, kerek hat éves és mindenki szájtátva bámul (elnézést a kifejezésért).
Tudósok állítják, az ember fejlődésére hatással vannak a magzati korban kapott élmények. Némi
kétkedés után kezdek hinni benne. Ez a két ifjú előbb kezdett el táncolni, énekelni, mint járni és
beszélni, különben hat-hét éves korra ilyen színvonalat képtelenség elérni. Külön tanulmányt
érdemelne az a magabiztos előadás, arckifejezés, hit, amellyel tudatják, ők ezt nagyon komolyan
gondolják. Remélhető, később is jó kezekbe kerülnek.
Pár szó a kapcsolódó gondolatokról.
Ha egy dunántúli kislány székely népdalt énekel előbb-útóbb kíváncsi lesz, hol élnek (földrajz),
hogyan alakult sorsuk (történelem), a fülünknek különös kiejtés mitől lett olyan, az ismeretek
bővülnek. A zene, a tánc, az éneklés „pallérozza az elmét” és egyéb megismernivalók is
fogékony talajra hullnak.
Bízvást kevesebb lesz aki bájos mosoly kíséretében az „aradi tizenhármak” közé sorolja Kossuth
Lajost.
A sikeres jövő megteremtéséhez kevesebb „ismert” (celeb) is elég lenne és több „elismert”
kellene, mindannyiunk hasznára és örömére.
A gyermek és a Karácsony kézen fogva járnak. Ha bármelyikben örömünket leljük, kiteljesedik
a Karácsony Ünnepe és bízunk abban, hogy az Új Esztendő még eredményesebb lesz. A leírtak erre reményt adnak.
Eszenyi János

Közérdekű
Szociális célú tűzifa vásárlás
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló
57/2013.(X.04.) BM rendelet melléklete tartalmazza a települési önkormányzatok támogatását, azaz
12.000Ft/erdei m3 + ÁFA tűzifát. Ebből Hidas 59 erdei m3 tűzifa támogatásban részesült. Az önkormányzat
1.000,-Ft/erdei m3 + ÁFA önrészt vállalt fel, hogy részesei lehessünk a támogatásnak. Az önkormányzat
szociális bizottsága a jogszabályi előírások figyelembe vételével november hóban már megkezdte a
támogatások odaítélését.
70 éven felüliek ajándékozása
Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testületének szociális bizottsága 2015. évben is a
település 70 éven felüli lakosai részére karácsonyi ajándékcsomag összeállításáról döntött.
A csomagok beszerzésében, összeállításában, szétosztásában a Szociális Bizottság és a
hivatal dolgozói működtek közre.
A Szivárvány Bölcsöde és Óvodában 2015. december 12-én Karácsonyváró teadélután keretében
ismerkedhettek a kicsik, az óvó nénikkel, dadusokkal és a többi gyerekkel. Színezhettek, rajzolhattak,
karácsonyi díszeket készíthettek.
A védőnői szolgálat (Schmieder Valéria védőnő) az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív
Program támogatási rendszeréhez benyújtásra került TÁMOP-6.1.4./12/1-2012-0001 számú kiemelt projekt
keretén belül Acer Aspire Notebook munkaállomást (laptopot) nyert, mely a továbbiakban megkönnyíti a
védőnői szolgálat irodai tevékenységét.
Szerk.

A Dél-balatoni és Sió-völgyi Szilárd Kommunális Hulladékgazdálkodási Program keretén belül Hidas
község részére több száz kék színű szelektív hulladékgyűjtő edény került kiszállításra. A szelektív
hulladékgyűjtő edények a lakosság részére ingyenesen lettek átadva, illetve a szelektív hulladék elszállítása
is ingyenes lesz. A szelektív edények ürítése 2016. január 1. napjától havonta egy alkalommal történik. Az
ürítési napokról a lakosság tájékoztatva lesz.
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Ami kimaradt a „Hát maga honnanvalósi…? című írásból
Mindig nagy figyelemmel és meglepetéssel olvastam Eszenyi János úrnak a Hidasi Hírmondóban megjelent
figyelemfelkeltő, emlékeztető tanulságos gondolatait. Örülök, hogy községünkben van olyan polgártársunk,
aki rendszeresen, írásaival hozzájárul községi lapunk színvonalának az emeléséhez.
Legutóbb a 4. évfolyam 5. számában földrajzi és történelmi témájú visszatekintéssel fordult olvasóihoz „Hát
maga honnanvalósi…? című tanulmányában. Az írásban foglaltak szakmai hitelességével nem kívánok
foglalkozni, mert azok lényegében megfelelnek a történelmi realitásoknak. Én azokra a történelmi dolgokra
reflektálnék vázlatosan, amelyek a témához kapcsolódó olvasnivalóból kimaradtak. Biztosan nem
tájékozatlanságból, és talán nem is véletlenül. Ugyanis a történelemben szintén megvannak az ok-okozati
összefüggések és kapcsolatok, avagy közhelyként szokták mondani az érem másik oldala. Az írás fókuszában
a többnyelvű ország és a többnyelvűséghez vezető betelepülések előnyei és fontosságai állnak.
Az alábbi idézetet egy német szerzetes jegyezte le:
„ légy irgalmas az erőszak szenvedőkhöz, jövevényeket jóindulatúan gyámolítsd, becsben tartsad, hogy nálad
szívesebben tartózkodjanak, mert az egynyelvű egyszokású nép gyenge és esendő”.
Ezt István király idézte fiához Imre herceghez, aki a trón várományosa volt. Ha bele tudjuk magunkat
képzelni a XI. százas első részébe, akkor láthatjuk, hogy az új rend és államépítés hívei véres polgárháborúban
álltak a régebbi szokásokhoz, életmódhoz kötődőkkel, az úgynevezett pogány lázadókkal, mint Koppány,
Gyula, Ajtony. Vazul herceget megvakították, hogy trónra alkalmatlan legyen. István királynak az új rend,
államalapítás kivitelezésében és megvédésében nélkülözhetetlen szüksége volt a feleségével, Gizellával
hazánkba érkező bajor, német páncélos lovagok hathatós segítségére. István király még 1010 körül nem
láthatott a 900 évvel későbbi szomorú jövőbe, amikor az 1918-20-as évek között a Történelmi Magyarország
több, mint 50 % -át kitevő idegen nyelvű és idegen identitású lakói a párizsi békediktátum urainak
hozzájárulásával és hathatós segítségével István királyunk hajdani MŰVÉT a Történelmi Magyarországot 7
részre szakították, mely napjainkra 9 részre aprózódott. Homogén, többnyire egy nyelvű és hazához hű
nemzettel ez az óriás tragédia nem történhetett volna meg, mint ahogy rajtunk kívül Európában nincs is
ilyenre példa.
Továbbá olvashatjuk, hogy „A hódítók elől menekülve barátságos népek is jöttek –kunok, jászok, horvátok,
szerbek…..” Én még hozzáteszem: románok és még sok kisebb etnikum. Csak egy-egy gondolat erejéig
nézzünk bele „barátságosabb” betelepülők, a többségi magyarokhoz és a magyar hazához történő
visszanyúlásába. A kunok betelepülése egy más vallású, fejlettebb gazdasági viszonyok közé történt, amihez a
jövevények nem tudtak megfelelően alkalmazkodni, ami véres súrlódásokhoz vezetett, aminek a
következménye kiűzésük lett, majd a tatár dúlás után a visszatelepítés. Barátságos mivoltuk jeléül 1290-ben
meggyilkolták IV. László magyar királyt. A szintén barátságos horvátok 1848. szeptember 11-én Jellasics
horvát bán, a császári udvar bíztatására horvát sereggel megindult Buda és Pest elfoglalására a forradalmi
vívmányok megsemmisítése céljából. Még szerencse, hogy a sebtében toborzott honvég sereg jóvoltából
„csak” Pákozdig jutott (szeptember 29.). A Délvidékre nyugodtabb élet reményében betelepült szerbek
(rácok) 1848-ban önálló tartományt, azaz vajdaságot követeltek. A szerb és horvát martalócok sok magyar
többségű települést dúltak fel, irtva azok lakóit.
(Elnézést a személyes jellegű példáért: Szülőfalum -Báta- lakói 1849. július 22-én a Duna menti mocsaras,
ingoványos ártéri erdőbe menekültek a támadók elől, amely területet a helybéliek máig „Jajtanyának”
neveznek. 248 házat gyújtottak fel.)
Vasvári Pál a márciusi ifjak egyik kiemelkedő személyisége a fellázadt románok elleni harcokban halt hősi
halált. De az erdélyi szász városokról sem lehet elmondani, hogy lelkesítette őket a magyar forradalom és
szabadságharc.
A Történelmi Magyarország magyar ajkú és idegen nyelvű és érzelmű lakosságának a viselkedéséről, egymás
elleni küzdelmeiről, szeparatista törekvéseiről és ténykedéseiről könyvtári irodalom áll rendelkezésre.
Hogyan jutott idáig az országunk? Sajnos a nemzeti történelmünk folyamán tatár, török háborúk,
parasztfelkelések, szabadságharcok, polgárháborúk nagy emberveszteséggel jártak. Ezek következményeiként
országszerte lakossági vákumok alakultak ki.
7

4. évfolyam 6. szám

Hirdetési és információs lap

2015. november -december

Ezt kihasználva, főként a szomszéd országokból folyamatosan volt a hívatlan betelepülés is. De több
százezren érkeztek hívott, szervezetten érkező emberek, különösen, főként a német nyelvjárású területekről.
Ezeknek egyenes következménye, hogy a XIX. századra Magyarország népességének 55-60 %-a nem magyar
anyanyelvű, és az esetek többségében nem is magyar érzelmű.
Meggyőződésem, ha az első világháború végén hazánk állampolgárai 85-90 %-ban magyar anyanyelvűek és
magyar identitásúak, akkor nem lehetett volna Szent István államát majdnem teljesen megsemmisíteni.
Nagy Magyarországon eltérő létszámban nyolcféle nagyobb nemzetiséget tartottak nyilván. Továbbá kétféle
olyan etnikum is létezett jelentős létszámmal, amelyeket nem tekintettek nemzetiségnek. Mindenki előtt
köztudott, hogy az etnikumok lakói is kivették az országépítésből a részüket, csak messze nem egyenlő
hatékonysággal. Különösen a németek hoztak magukkal magas munkakultúrát és fáradhatatlan szorgalmat.
Eszenyi János úr írásában említést tesz olyan betelepülőkről és leszármazottakról, akik társadalom és
országépítésen jeleskedtek. Ez megkérdőjelezhetetlenül igaz! Rájuk őszinte tisztelettel és köszönettel tekint
vissza az utókor. Ők ezt az országot nemcsak lakhelyüknek, hanem „édes hazájuknak” tekintették, de sajnos
sok kritikus történelmi helyzetben, ahol fontos dolgokról döntenek háttérbe szorultak. A hírességekhez
hasonló, társadalom formáló nagyságokat a magyarság is fel tud sorakoztatni. Messze a teljesség igénye
nélkül ki lehet emelni Arany Jánost, Ady Endrét, Bartók Bélát, Bolyai Farkast és Jánost stb. ( ha a felsoroltak
az utóbbi száz évben születnek, akkor hazájukban bozgorok, azaz szülőföldjükön hazátlan magyarok).
Ezt a sokak számára bizonyára érdektelen, igen vázlatos történelmi visszapillantást azért mertem papírra vetni,
mert a „Hát maga honnanvalósi” című írásban véleményem szerint a betelepülésekről és telepítésekről
egyoldalú megvilágítást kaptunk. De sajnos, mint mindenütt az éremnek van egy mások oldala is, ami bizony
egyre és másra figyelmeztet bennünket! A másik pedig a sorok között olvasva az írás időpontjára és annak
tartalmára, beállítottságára utalva, vitathatatlanul aktuálpolitikai kicsengése van, ami napjainkban orientáló
hatással bír és alkalmas embert és embert elhatárolni egymástól.
Megosztó gondolatokból éppen eleget kapunk az országos médiákból mint az
egyik, mint a mások oldal részéről!
A lehetőséget felhasználva, kívánok mindenkinek boldog Karácsonyi
Ünnepeket, Családot és Hidas községet építő és szépítő békés Újévet!
Tisztelettel: Szántó István

Falusi Mikulás Ünnep!
A Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola torna termében
2015. december 5-én, a délutáni órákban Mikulás-váró, ajándékozó
mulatságot szervezett Győrfi Tímea programfelelős a Képviselőtestület Szociális Bizottságával karöltve. Az ünnepségen Berg Csaba
polgármester is fogadta a szülőkkel, hozzátartozókkal megjelent
gyermekeket, akik ajándékot kaptak a Mikulástól.
A jóságos püspökre, Szent Miklósra emlékezünk minden december 6án, amikor is az ablakba állítjuk fényesre pucolt cipőinket, hogy
másnap reggel ajándékokkal telve találjuk.
Szerk.

A Szivárvány
Bölcsőde és
Óvoda kis
Mikulásai
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Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi működéséről
Megemlékezéseket tartottunk az alábbi alkalmakkor: Halottak Napja,
Kényszermunkára hurcoltak Napja, Kitelepítettek Napja, Hősök Napja,
Bányásznap, Bartók szobor koszorúzása.
A hidasi német nemzetiség kulturális anyagainak oktatási célú, elektronikus
terjesztésére az „Örökség-Kultúra” Oktatási E-könyvtár programjához
csatlakoztunk, ahol a hidasi Tájház német nemzetiséget bemutató anyaga került fel az e-könyvtárba,
valamint Videcz Ferencné: Fejezetek Hidas történetéhez c. művének a néme tekkel foglalkozó része is
megtalálható a honlapon, mely mindenki számára elérhető. Felkérték önkormányzatunkat, hogy készítsen
egy 2 oldalas írásos anyagot a megalakulásuktól mostanáig.
Első alkalommal került megrendezésre a Benedek Elek Általános Iskolában a német versmondó verseny. A
sikeren felbátorodva a következő évben is terv e műsor megrendezése.
Együttműködési Megállapodásokat az alábbiak partnerekkel kötöttünk: Hidas Község Önkormányzata,
Örökség-Kultúra Oktatási E-Tudásbázis Szerkesztősége, Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola,
Bonyhád-Hidas-Kismányok Evangélikus Egyházközösséggel, Ófalu Község Önkormányzata, Idősek Klubja,
Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, Német Önkormányzat Ófalu, Hidasi Polgárőr Egyesület, Hidasi
Tájházért Egyesület, Total Art Nemzetközi Kulturális Egyesület (Pécs).
Pályázatot nyújtottunk be az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz a Hidasi Német Nemzetiségi Napra.
Pályázatunk eredményes, 100.000,- összegű támogatást nyertünk el, melynek elszámolása folyamatban van.
Az elmúlt időszakban 2 alkalommal szerveztünk színházlátogatást a szekszárdi Német Színházba. Vendégül
láttuk a Sárszentlőrincről érkezett evangélikus zarándokokat, október 18-án mi voltunk vendégségben a
Sárszentlőrincen megtartott német-roma nap találkozón.
A nyolcadikos ballagó diákok könyvajándékban részesültek. Az Önkormányzat ugráló vár vásárlását
támogatta a német nemzetiségi önkormányzat.
A Szivárvány Óvoda használatába adtunk 8 db nemzetiségi ruhát, továbbá árnyékoló tető készült a
homokozó fölé.
Pályázatot nyújtottunk be BMI (Német Belügyminisztériumhoz) német nyelvű ifjúsági tábor
megvalósítására. Pályázatunkkal 359.000,- Ft nyertünk, melynek elszámolása megtörtént.
Pályázatot nyújtottunk be a Baranya Megyei Önkormányzathoz a Hidasi Bányásznapok keretein belül
megvalósuló „Nemzetiségek matinéja” címmel, mely megvalósításra került.
A regisztrált német nemzetiségi szülők beiskolázási támogatásban részesültek.
Szeptember 25-én kiállítás nyílt a „Német értékek Baranyában” címmel (ahol településünk is megtalálható )
a Total Art Kulturális Egyesület szervezésében Pécsen. E kiállítást október 20-án meg is tekintették a
jelentkezők, érdeklődők.
Október 3-án a Hidas Község Önkormányzatával közösen a Művelődési Házban megrendezésre került az
Idősek Napja.
Megkezdődtek a kivitelezési munkák az emlékmű tervezett helyszínén, a Művelődési Ház parkjában.
December közepére kell elkészülnie a komplett kivitelezésnek. Az avatási
ünnepség a 2016. évi Német Nemzetiségi Napra tervezzük.
A települési önkormányzatot „bakancsos ház” vásárlását, a német nemzetiségi
Önkormányzat anyagilag is támogatta.
Az éves közmeghallgatást 2015. november 9-én megtartottuk. Adventi koszorút
állítottunk, és minden vasárnap gyertya gyújtáskor a jelen lévőkkel közös műsor
( éneklés, vers stb.) volt a koszorúnál.
Mózesné Németi Rita elnök
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Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi működéséről

Együttműködési megállapodások kötöttünk az alábbi nemzetiségi önkormányzattal, és
civil szervezettel:
Cigány Kulturális és közművelődési Egyesület Pécs, Váralja Roma Nemzetiségi
Önkormányzat, Komló Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, Fekete Láng
Érdekvédelmi Egyesület Komló, Generáció Egyesület, Pécs, 10. sz. P.Á.R. „ Gróf Széchenyi István”
Cserkész csapat Pécs, Együtt a fiatalokért civil szervezet Pécs, és végül Hidas Község Önkormányzatával.
A Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Gyermek Nap programjait a hidasi sportpályán tartotta meg,
ahol volt arcfestés, állatsimogató, kézműves foglalkozás, akadály versenyek, illetve Dr. Orsós Anna a
Romológia tanszék vezetője, nyelvész, Beás nyelvű mesedélutánja.
Hozzájárulás, Hidas Község Óvodai tevékenységének bővítésére, bölcsődei ellátás biztosítására.
Sikeres volt a TÁMOP-2.2.4 „Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és felnőttképzés területén”
pályázatban való részvétel. Türr István Képző és Kutató központ OKJ képzésén házi beteg ápoló képzés
folyt, a településről 2 fő vett részt, tett sikeres vizsgát. A program ideje alatt (2 hónap) 157. 000 Ft
megélhetési támogatásban részesültek a tanfolyamon résztvevők.
Az önkormányzat támogatta a települési önkormányzat légvár vásárlását.
Színezd Át! Ingyenes családi napon való részvétel volt ez évben Pécsett (Somnakaj Musical).
Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület meghívásának eleget téve képviseltettük magunkat a Cigány
Lakodalmason,
Alsószentmárton településen. Részt vettem a Komló Város Cigány Nemzetiségi
Önkormányzatának közös konferenciáján, a Komlói Rendőrkapitányság együttműködést segítő fórumán, a
Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviseletében. Cigány Kulturális és közművelődési Egyesület, „
Új Pálya, Új esély” megváltozott munkaképességűek rehabilitációs pályázatának meghirdetése a
településen, záró konferencián való részvétel. Idén is volt beás nyelv és roma kultúra oktatása c. tanfolyam,
120-120 órában. Dr. Orsós Anna Romológia és Nevelésszociológia Tanszék egyetemi docense tartott
előadást. Az önkormányzat részt vett Komlón, a Roma Summer Fest első nyári cigány zenei és gasztro
fesztiválon. Benyújtottuk a Baranya megyei Önkormányzat által kiírt kulturális pályázatot Roma Nap c.
programra, melyet megvalósítottunk. Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részt vett a 71. Nemzetközi
Holocaust megemlékezésen Pécsett, Budapesten, ahol koszorúzás is történt. Kirándulást szerveztünk a
Katica tanyára (Kaposvár mellett). A beás nyelv és roma kultúra oktatása c. tanfolyam zárásaként jutalom
kirándulás volt ez a 14 gyermek részére. Ösztöndíjpályázatot szerveztünk a 2015. szeptemberi óvodai és
iskolai kezdésre való tekintettel. 17 gyermek részesült pályázati támogatásban.
Részt vettünk a Falusi Vasárnap egyik kiemelkedő eseményén, a Bányász Emlékmű koszorúzáson.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának, Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt
pályázatának beadása 2015 évben megtörtént a „Roma Kulturális események megvalósításának, Kulturális
tartalmak és termékek elérhetővé tétele” címmel (kiírt ROM-RKT-15). A pályázat sikeres volt, az elnyert
támogatás 450.000,-Ft. A komponens 7 program megvalósítását írja elő, a pályázat keretein belül. Ezek a
következők:
- Cigányság jelképének megépítése Hidas, kemence építés, ami aztán a falu minden programján szabadon
használható mindenki részére.
- Roma Nemzetiségi Nap és Gasztro Fesztivál
- Dr. Orsós Anna előadásai a cigányságról, Beás nyelvű mese délután, tolmács segítségével, film vetítés (
- Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, Országos cigány festőművészeti kiállítása. Dr. Kosztics
István előadása
- Mikulás ünnepség, beás nyelvű mese délután, „Mesélő életek” c. gyűjtemény
levetítése. Hidason élt, illetve környező településen élő / élt idős cigányok meséinek
gyűjteményéből készült film levetítése.
- Évzáró Roma bál Limba Nostru beás zenekar jóvoltából.
- Médiával való együttműködés (Hidas Hírmondó)
Orsós Anna elnök-helyettes
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Márton Nap
Luca Nap
A Hidasi Tájházért
Egyesület tagjai, mint
minden évben idén is
mindkét eseményt a helyi
általános iskolában tartotta
meg a gyermekekkel
közösen.
Az egyesületi tagok zsíros kenyérrel és
teával kedveskedtek a gyerekeknek.
E napon fő téma Szent Márton legendája, melyben
főszerepet kap még a lúd is.

Felidézték a Luca szokásokat, megismerkedtek az időjárás
jóslással, gombócot főztek, hogy megtudják –a babona
szerint- ki lesz a párjuk.
Szerk.

Adventi vasárnapok

A Hidasi Német Nemzetiségi
Önkormányzat (képviselője:
Mózesné Németi Rita elnök)
és a helyi kultúrműsorokat
szervező
Győrfi
Tímea
december hóban, az Adventi

vasárnapokon,

minden délután a Művelődési Ház parkjában kulturális programot szervezett, melyen az
érdeklődők hallhatták a négy adventi gyertya történetét, karácsonyi énekeket, verseket, felnőttek, gyermekek
előadásában.
Szerk..
.

Adventi vásár (december 19-20)
A Hidasi Néptánc Egyesület ez évben is megszervezte a település köztéri
közösségi színterén az ADVENTI VÁSÁRT, melyen a kézművesek
árulták a szebbnél-szebb portékáikat. A közteret a kürtöskalács és a
mézes tea (forralt bor) illata lengte körül, melyhez a zene, a tánc
biztosította a vidám hangulatot. A falu karácsonyfájának felállítása,
díszítése már a közelgő Karácsony Ünnepi hangulatát érzékeltette.
Kicsik és nagyok nézelődhettek, vásárolhattak, s élvezhették a késő
délután
kezdődő
szombati
és
vasárnapi
nyüzsgést.
Szerk.

Karácsonyi Ünnepi műsor!
Helyszín: Művelődési Ház
Időpont: 2015. december 20.
A kultúrműsorok délután 16
órakor kezdődnek.
Mindenkit szeretettel várnak az
előadók és szervezők!
11
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Ismét sikeresen pályázott a Polgárőr Egyesület
A 2011-es Leader pályázat eredményes végrehajtása után, melynek során
egyesületünk 1 046 055 Ft összeget nyert eszközbeszerzésre, lehetőségünk nyílott
újabb forrásokat mozgósítani tevékenységünk érdekében. Az egyesület fontos
célkitűzése látszott megvalósulni, mikor pályázatot nyújtott be, a(z) 21/2015 MvM
rendelet alapján, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások jogcímre,
2015.05.07-én. Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap és a Magyar
Állam együttes támogatásából gépjárműbeszerzésre igényelhető összeg 6 327 050 Ft
,ami 100% teljesítésű volt, tehát önerő nem kellett a sikeres pályázathoz. Az
eredményesség érdekében egyesületünk kamatmentes banki hitelből tudta
előfinanszírozni a beszerzést mely során 2015.10.26-án, Suzuki Vitara GL terepjáró
személygépkocsit vehettünk át a szekszárdi Barta Autó 2000 Kft. képviselőjétől.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2015.11.20-án küldött határozata helyt
adott a feltételek teljesülése alapján benyújtott kifizetési kérelmünknek, így
eredményesen, sikerrel zárult egyesületünk pályázata. A Polgárőrség felszereltsége így szinte teljessé vált, kevés
egyesület mondhatja ugyanezt magáról, Baranya megyében. Fontos lenne, hogy a tagságunk is bővüljön. Továbbra is
várja egyesületünk mindazok jelentkezését, akik tevékenyen szeretnének részt venni
településünk életében.
László Árpád

Hidas Község Önkormányzat 2015. évi működéséről
A Polgármesteri Hivatalban 2015. december 8-án megtartott közmeghallgatáson hallhatták az
érdeklődők a település 2015. évi működéséről szóló összefoglalót, melyek a kövekezők:
Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalakulását követően 2015. január havi
ülésén fogadta el Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116.§-ában foglalt
előírások figyelembe vételével az önkormányzat öt évre szóló Gazdasági Programját. E program tartalmazza mindazon
fejlesztési célokat, feladatokat, amelyek az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok
biztosítását, fejlesztését szolgálják. Különösen a fejlesztési elképzeléseket, a településfejlesztési politika, az adó politika
célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására vonatkozó elképzeléseket. A 2015. évben felmerülő konkrét
feladatok megvalósítását, határidők betartását, megvalósításhoz szükséges pénzforrások hozzárendelését pedig a
képviselő-testület az ülésein tárgyalta, illetve döntött. A 2015. évi munkálatokat az alábbiak szerint összegezném:
Településfejlesztés területén:
- A 2015. évi Közművelődési Munkatervben meghatározott kulturális események szinte mindegyike megvalósult,
ezáltal élénkült a település kulturális élete.
- Az önkormányzat testvér-települési kapcsolatot létesítését kezdeményezte a Romániában, Kovászna megyében
található, Gelence településsel, illetve a Kassai kerület Kassa-vidéki járásban található Buzita településsel. A képviselőtestület a szándéknyilatkozatok aláírásáról a 2015. november 24-én megtartott ülésén döntött.
- Kistérségi partnerkapcsolat erősítése érdekében Együttműködési Megállapodást írtam alá a pécsváradi kistérség
polgármestereivel együtt Unterschleissheim településsel.
- A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Komlói Kirendeltségével együttműködve értékteremtő
közhasznú pályázatok igénybevételével 2015. évben összesen 30 fő aktív korú személyt vontunk be a
közfoglalkoztatásba.
- Elültetésre került több mint 10.000 db orvosi zsályapalánta, mely begyűjtés után elszállítva feldolgozásra
- A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde előtt elkészült a forgalomlassító (fekvőrendőr)
- Településünk lakóinak régi vágya teljesült azáltal, hogy 2015. május 9-én, Székely kapu avatására került sor a
Művelődési Ház (Erkel Ferenc utca) parkjában, a székelyek betelepedésének 70. évfordulója alkalmából. A Művelődési
Ház további parkosításához hozzátartózik, hogy megépítésre került a roma nemzetiséget is jelképező kemence, melyet
sajnos másnap szétromboltak. A kemence újjáépítésén munkálkodik a Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A
parkban kerül még elhelyezésre (jövő évi avatással) a Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat jelképe is, egy fából
faragott sváb batyus ember, mely a kitelepítésre utal.
- Megvalósult a 6-os főközlekedési út mellett, a központi buszmegálló környékén a parkoló kialakítása.
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- Folyamatosak voltak az utak, járdák, csapadékvíz elvezetők tisztán tartása. November hóban új utat kapott az Eötvös
utca vége.
- A település kamerarendszerének bővítése 2015. évben megtörtént.
- A településen közvilágítás korszerűsítése ügyében energiatakarékos LED fényforrások kialakításáról
határozott az önkormányzat.
- Az önkormányzat ez évben döntött egy Bakancsos ház kialakításáról.
Településüzemeltetés területén:
- Megvalósultak az évközi lomtalanítási akciók, a közterületek virágosítása, fásítása
- A 2015. évben született újszülött gyermekek tiszteletére ez évben két alkalommal történt facsemete ültetés, összesen
16 gyermek részére.
- Közművelődési intézményünknek, a Művelődési Házunknak a belső felújítása pályázat útján történik, a munkálatok
áthúzódnak a 2016. évre.
- Egészségügyi komplexum belső felújítási munkálatairól határozott a képviselő-testület (festés, mázolás), az
igényeknek elvárható szinten.
- Az önkormányzat mikrobusz beszerzésére beadott pályázata nyert, így az önkormányzat a 6.715.000,- Ft igényelt
támogatással Volkswagen Transporter típusú mikrobuszt vásárolhatott.
- Működtette az Idősek Klubját, támogatta a költségvetésre terhére a helyi egyesületeket.
Szociálpolitika, családok támogatása területen:
- A település kötelező egészségügyi és szociális alapellátása biztosított (háziorvosi ellátás, gyermekorvosi ellátás, iskola
egészségügy, összevont orvosi ügyelet, védőnői ellátás, fogorvosi ellátás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás).
- Az önkormányzat biztosította a lakosság részére a pénzbeli és természetbeni ellátásokat, a felsőoktatásban tanulók
részére a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot. A 2015. évben összesen 19 gyermek részére 10 hónapon
keresztül, havi 4.000,-Ft összegben.
- A településen sor került szűrővizsgálat megszervezésére, véradás megszervezésére is.
- Az év utolsó harmadában megnyílt a település számára a bölcsőde szolgáltatás igénybevételének
lehetősége.
- Megalakult a településen a BABA-MAMA klub a helyi általános iskola helyiségében.
Adópolitika területén:
- A képviselő-testület éves szinten tájékoztatás kap, kapott az adózás alakulásáról.
- 2015. évben a képviselő-testület az adórendeletek közül a kommunális adó rendelet és az iparűzési adó rendeletet
változatlanformában hagyta, az adó mértékét nem emelte.
Kultúra, művészet, sport, civil kapcsolatok területén:
- Minden alkalommal megemlékeztünk Nemzeti ünnepeinkről a helyi általános iskola diákjainak közreműködésével.
- Az önkormányzat a sport tevékenységgel kapcsolatos közszolgáltatásokat biztosította.
- A Művelődési Házban 2015 évben több program is megrendezésre került: Nemzetiségi Napok, galambkiállítás,
festménykiállítás, Bányásznap programjai, Adventi napok, szilveszteri bál, nemzetiségek műsorai az év végéig.
- Megrendezésre került a Kardoss Fesztivál, ez év végig pedig tervben van az Adventi Vásár.
Pályázatok:
- KEOP 5.5.0/A/12-2013-0417
2014. 07. 19-én kezdődtek meg a KEOP 5.5.0/A/12-2013-0417 azonosítószámú, „Szivárvány Óvoda épületenergetikai
fejlesztése Hidason”című pályázat
1.)Vis maior pályázatok (Árpád u. 38. szám előtti ismeretlen üregbeszakadás, Kölcsey u. 3. partfalomlás, Deák u. 4.)
2.) Mikrobusz pályázat
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások jogcímén 2015. 05. 07-én mikrobusz beszerzésére adtunk be pályázatot.
3.) Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása.
4.) Önkormányzati épület energetikai felújítása (nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, tetőtér szigetelés)
5.) Az önkormányzat és az óvoda épületén napelemes rendszer kiépítése.
6.)Közvilágítás korszerűsítés
A programok, tervek megvalósításának feltételei egy kiszámítható költségvetési gazdálkodás, a lakossággal,
intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, közösséggel való folyamatos kommunikáció, s egy jól működő
önkormányzati intézményrendszer.
Berg Csaba polgármester
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Gondolatok az utolsó oldalra
Tisztelettel köszöntöm a kedves Olvasókat, településünk Lakosságát!
Az adventi várakozás kapuján kilépve és belépve a csodálatos karácsonyi színek forgatagába, mint minden évben
ismét ünneplőbe öltözik az emberek szíve. Ez idő tájt jobban vágyunk a nyugalomra és a csendre egyaránt.
Bevallom Önöknek, hogy így 50 év felett is gyermeki izgalommal és kitörölhetetlen gyermekkori emlékkel állok az
ünnepek elé. Az adventi várakozásról, és az ezt követő beteljesülésről, a gond nélküli gyermekkor jut eszembe.
Jézus születésével nem csak a megváltó jött el közénk, hanem a csodaszép szavak is.
Mint a szeretet, mosoly, gyermek, család, ölelés.
Sajnos a rohanó világ eredménye, hogy később előterébe kerültek a számunkra nem túl kedvező szavak is.
Háború, gyűlölet, fájdalom és szánalom.
Szívem minden szeretetével mondhatom, hogy az egész éves munka után jó egy kicsit megpihenni Önökkel.
A gyerekekhez külön szeretnék szólni, mikor is, ha nem Karácsonykor.
Drága gyerekek!
Településvezetőként egyből egy kéréssel fordulok felétek. Mondhatjátok, nem egy lovagias dolog, hogy így a
karácsonyi ünnep előtt még én kérek Tőletek. A kérésem nem nagy, s már hasonlót hallottatok is tőlem. Legyetek
büszkék a településetekre, óvodátokra, iskolátokra, szüleitekre és tiszteljétek településünk lakóit.
Hogy mit adunk cserébe?
Szépen felújított és már bölcsödével bővült óvodát, gondozott iskolát, felkészült pedagógusokat és hatalmas
szeretetet szüleitektől és Hidas község lakóitól egyaránt.
Biztosíthatlak benneteket, hogy nekünk Ti hidasi bölcsisek, ovisok és iskolások vagytok a reményekkel teli jövő.
Ezért is hangsúlyozom, hogy bármit szeretnétek, keressetek bennünket bátran és bizalommal.
Tisztelt Lakosság!
A gyertya fényessége és melegsége semmiképpen sem nevezhető tűznek, de benne van az ünnep minden
kívánsága.
A szeretet és fényesség kísérjen minket még hosszú évekig, megértésben, jóban és rosszban egyaránt.
Sajnos sokan egyedül töltik a Karácsonyt.
Nekik külön kívánok sok erőt, és gondoljanak arra, hogy ez a nagyszerű közösség, amit mi alkotunk, így közösen,
mindig velük van és segítő kérésüknek eleget téve próbáljuk segíteni a mindennapjaikat.
Ebben a gomb nélküli telefon és kilincs nélküli ajtó világban megkoptak az emberi érzések és halványabbak a
fények, ezért is tartom fontosnak a helyi összefogást egyesületekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal és a
lakossággal egyaránt. Karácsonykor még az elhunyt szeretteinkért gyújtott gyertya lángja is erősebb és ez kell,
hogy erőt adjon nekünk a folytatáshoz. Igen, a folytatáshoz, amelyhez a mindennapi gondok leküzdéséhez a tigris
ereje és az ember okossága szükséges. Ez az erő és a jó szándék kell, hogy felülmúlja a szánalmat és a nélkülözést
egyaránt. Meggyőződésem, hogy ilyenkor térünk vissza azokhoz az értékeinkhez, amelyről sajnos a rohanó
világunkban megfeledkezünk. A székely kapu előtt meggyújtott negyedik adventi gyertya lángja adja az égiek
tudtára, hogy Hidas községben is vége az adventi időszaknak, s e nagyszerű közösség is várja a Karácsony
eljövetelét és a megváltó születését.
Engedjék meg, hogy ezúton is köszönetet mondjak a segítő kezekért, amit az év folyamán kaptam, elsősorban
családomtól, képviselő társaimtól, hivatali kollégáktól, egyesületektől, nemzetiségi önkormányzatainktól, az
egyházaktól és Önöktől kedves hidasi Lakosság!

Kívánok Önöknek boldogságos Karácsonyt, egészségben és mosolyban gazdag Új évet családom, Hidas
község képviselő-testülete és az Polgármesteri Hivatal dolgozói nevében.
Berg Csaba polgármester
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