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Hidasi
Hírmondó
Hidas község hirdetési és információs lapja
Előző év végén nem sok hó hullott, a tél igazán ez évben kezdődött. A téli hónapok tele vannak mulatsággal,
farsangoló hagyományőrző rendezvénnyel, bálokkal, gasztronómiai fesztiválokkal, s ilyenkor szoktunk gondoskodni
a madárkákról is. Amíg nem olvad el a hó, élvezhetjük a téli sportolási lehetőségeket, a szánkózást, a síelést.
Gyönyörködhetünk a természetben! Február második vasárnapja a Házasság Világnapja. Február tehát a szerelmesek
hónapja, s annyi hely van, ahol Valentin napon egy kicsit el lehetett bújni a világ elől……….!
Január
Február
Etetőben kicsi cinke,
Február, február,
Borzas, tollas, oly picinke.
A fakanál is bálba jár.
Rögvest szalad hozzá Vince,
Februárban jó a farsang,
Evett már vagy reggelizne?
S máris
Táncba hív a
itt az asztal dísze,
muzsikahang.
Lencse, tökmag lett a kincse.
Január jégen jár,
Magocskái finom íze,
Február a nyomán.
Barátokat csábít ide.

Vízkereszt
A nyugati kereszténységben január 6-án van vízkereszt, avagy a háromkirályok ünnepe, ez a karácsonyi
ünnepek zárónapja, a farsangi időszak kezdete.
A farsang Magyarországon vízkereszttől a húsvét vasárnapot megelőző 40 napos böjt kezdetéig tart, azaz "húshagyó
keddig", vagy "hamvazószerdáig".
A farsang zajos mulatságait egy ősi hiedelem hívta életre. A középkorban azt hitték az emberek, hogy a tél utolsó
napjaiban - amikor rövidek a nappalok és hosszúak az éjszakák - a Nap elgyengül, és a gonosz szellemek életre
kelnek. Vigalommal, jelmezes karneváli felvonulással, boszorkánybábu elégetésével akarták elűzni ezeket. Egyes
helyeken tüzes kerekeket görgettek, mert azt remélték, hogy a földi tűz segíti a napot, hogy újra erőre kapjon. Régen
farsang idején a fonóházakban minden este zajlott valamilyen vidám esemény, énekeltek, táncoltak, játszottak. A
mulatozások "húshagyókeddig" tartottak, amikor az utolsó fonóházi összejövetelre a "fonóvégzésre" került sor, amely
felért egy kisebb lakodalommal. Ezt követően az egész falut megmozgató nagy népi mulatsággal a
"farsangtemetéssel" vagy "téltemetéssel" búcsúztatták az elmúlt vidám heteket.
A farsangi ételek közül a legnevezetesebb a farsangi fánk. Magyar Elek, a neves ínyenc-mester szerint "A farsangi
fánk legyen könnyű, miként a hab, omlós, hogy szinte elolvadjon az ember szájában. A színe pedig legyen
aranysárga".
Településünkön a február 16-án megtartott farsangi bálnak a helyi Művelődési Ház adott helyet. A szórakozásról a
rendezők és a Cocktail Band együttes gondoskodott.
Szerk.
Hidasi Hírmondó
Lap tulajdonságai:
ingyenes kézbesítés
hagyományos külalak ( A3, papír )
fekete-fehér nyomtatás, sokszorosított
Szerkesztés és híranyag:, Fekete Sándorné
Polgármesteri Hivatal
( 7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 50/II )
e-mail cím: hidas@axelero.hu
Tel/fax: 72/457-101

Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadási ideje:
Hétfő:
de. 7.30-15 óráig
Kedd:
de. 7.30-15 óráig
Szerda:
ügyfélfogadás
szünetel
Csütörtök:
de. 7.30-15 óráig
Péntek:
de. 7.30-12 óráig
Ebédidő: minden nap
12-12.30 óráig
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Intézmények életéből
Iskolai farsangi képek

Óvodai életképek
Lakodalmas játék: Évről évre kedvelt játéka a csoportoknak a lakodalmas játék. Minden csoport választ
menyasszonyt ( akár többet is ), és vőlegényt. Hagyomány már, hogy a menyasszonyt és a vőlegényt a nagycsoportos
gyermekek közül választunk. Ezután megkezdődik a készülődés. Fokozatosan elkészítjük a gyermekekkel a
dekorációt, előkészítjük a menyasszonyi, alkalmi ruhákat, kis táskákat, csokrokat. Készítünk zeneszerszámokat a
zenészeknek, lisztgyurmából sütemények is készülnek. Munka közben ismerkedünk a játékhoz kapcsolódó dalokkal,
csújjogatókkal. Készítünk falatkákat, ünnepi asztalt terítünk, berendezzük a játékhoz a termünket. A menyasszonynak,
koszorúslányoknak frizurát készítünk. Minden szereplő felölti a játékhoz illő ruháját. Vannak szakácsok, zenészek,
örömapa, örömanya, pap. A játékba mi óvó nénik is bekapcsolódunk. A játék egy dramatizálással indul „Ilók és
Mihók” című mesét játsszuk el, majd elindul a vőlegény menete a lányos házhoz, ahol már szépítik a menyasszonyt,
miközben énekelnek. Itt történik meg a kikérés. Ezután a menet csújjogatókat mondva elindul a”templomba”, ahol
összeadják a párokat. Utána a vidám menet a terített asztalhoz ül, ahol a szakások sürgölődnek, és kis mondókákkal
kínálják az étkeket. A játék a néptánccal ér véget, ahol Krisztián bácsi és a népzenészek jól megtáncoltatják a
násznépet. Minden évben nagy élményt jelent gyermekeinek számára ez a nap.
Cirkuszos játék: A téli betegségekre való tekintettel ebben az évben is áprilisban tervezzük gyermekeink számára a
tavaszvárót, ahol jelmezekbe öltözve táncolunk, vígadunk. Azért a
farsang sem maradt el óvodánkban! Egy jó kis cirkuszos játék
keretében került sor a beöltözésre, mókázásra! A ráhangolódást
segítette a néptánc foglalkozás, ahol Krisztián bácsi farsangi
dalokkal, tánccal hangolta rá gyermekeinket az eseményre. Az óvó
nénik árnyjátékkal „ állatok farsangja” kedveskedtek a három
csoport gyermekeinek Mint minden eseménynél dalokkal, versekkel,
kézimunkázással, vidám dalok hallgatásával, tánccal, terem
díszítéssel készültünk a vidám napra. A nagycsoportosok cirkuszos
játékot tanultak be, ami a többi gyermek számára meglepetés volt. A
játék napján minden
gyermek beöltözött
abba a jelmezbe,
amibe szeretett volna. Sminkeltünk, frizurákat készítettünk. Mi óvó
nénik is jelmezt öltöttünk. A játékra a tornateremben került sor, ami
átalakult cirkuszi poronddá. A kicsik elfoglalták a helyüket, és a
nagyok előadták a produkcióikat. Volt ott zsonglőr, erőművész,
egyensúlyozó művész, hastáncosok, kígyóbűvölő, bohóc, majom,
elefánt aki vizet spriccelt, bűvész aki cukrot varázsolt a
gyerekeknek, és kormossá varázsolta az arcukat. A sok móka után
minden gyermek a saját csoportjában elfogyasztotta a
gyümölcssalátáját, és a farsangi fánkot.
Lukács Józsefné
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Amiről sokan nem tudunk!
Talán sokan nem is tudják, hogy óvoda vezetőnk Lukács Józsefné ( és kolléganője Ferenz Éva bonyhádi óvónő) az
intézményi teendőkön túl milyen figyelemre méltó szakmai munkát végez. Összesen 10 könyvük jelent már meg, és
még mindig fáradhatatlanok. A szakmai munka iránti érdeklődésre, kérdésekre Lukács Józsefné az alábbi tájékoztatást
adta:
„ Jómagam Hidason, kollégám egy bonyhádi óvodában dolgozik. Életünk sok helyütt összetalálkozott – egy városban
élünk, tanfolyamokon találkoztunk, fejlesztőpedagógusi szakvizsgát is egy helyütt szereztük- így szakmai barátság
alakult ki köztünk. Mindketten belevetettük magunkat a fejlesztőmunkába, dyslexiás egyesületet alapítottunk és a
szakmai munkánk gyakorlatait sokszor kicseréltük egymással. A matematikai fejlesztéseknél elakadtunk – sok más
óvónővel együtt ezt a területet tartjuk a legproblémásabbnak és a legnehezebb munkának. Úgy éreztük, jó lenne
rendszert kiépíteni a fejünkben a matematikai képességfejlesztés területén is. Kezdetben a saját magunk számára
kezdtük el a gyűjtőmunkát, ami egyre csak bővült, bővült. Így születetett meg első könyvünk „A játék nem csak
játék”c. matematikai módszertankönyv. Az éves tematika is sok változáson ment át, hisz a gyakorlat sokszor mást
mutatott, mint az elmélet. Írásunkban olyan, kipróbált, tervezhető matematikai tartalmú nevelési tervet adunk közre,
ami az óvodai matematikai nevelés cél-és feladatrendszerét, a korcsoportokban elérendő év végi követelményszintet is
felöleli.
A Flaccus Kiadó megkeresett minket, hogy szívesen terjesztené matematika könyvünket. Így kezdődött a
kiadóval kapcsolatunk. További ötleteink, munkáink már a Flaccus kiadó gondozásában kerültek kiadásra.
„Ősztől őszig” címmel jelentek meg a négykötetes fejlesztőjátékokat tartalmazó könyveink. Az itt lévő fejlesztőjátékok
a helyi óvodai nevelési programokban megjelenő nevelési területek megvalósítását egészíthetik ki. Az említett
könyvekben közölt játékokon túl, rengeteg új játékot kötöttünk egy csokorba úgy, ahogy azt mi a saját óvodai
csoportunkban használjuk egy-egy heti téma lezárásaként, illetve részletekben eljátszva mindennapi testnevelésen
vagy játékidőben.
A fejlesztőjátékokat tartalmazó könyveink után kiadásra kerültek a csoportos fejlesztőjáték gyűjteményeink is, melyek
az „Ősztől őszig” című négy kötetes könyveink gyakorlati útmutatójaként szolgálnak. A csoportos fejlesztőkönyvek
szintén négy kötetből állnak. Olyan fejlesztő játékokat gyűjtöttünk ott egybe, amelyek az összes óvodai témát átölelik
az évszakokra építve. Az évszak-irányultság a tervezési alap, mely biztosítja a koncentrációt, lehetőséget ad az
állandó ismétlésre és kapcsolja a régihez az új ismeretet. Az általunk gyűjtött játékokkal lehetőséget kapunk arra,
hogy a tématerveket még játékosabban dolgozzuk fel. A játékok a gyerekek képességszintjéhez igazodva kínálnak
fejlesztési lehetőségeket, mint egyénileg, mint pedig együttes, közös játékkal.
2012 őszén megjelent az első környezetmódszertan könyvünk, mely a „Kerek egy esztendő” címet viseli. Szintén négy
kötetből fog állni. Évszakalapú környezet módszertani könyvünket óvónőknek, tanítónőknek, anyukáknak szántuk.
Célunk, hogy segítséget nyújtsunk számukra abban, hogy a gyermekeket játékosan megismertessék az őket körülvevő
világgal. A könyv fejezetei az óvodai környezeti témák köré épülnek, melynek alapja az Országos Óvodai Nevelési
Program. A környezeti témák követik az évszakokat, felölelik a jeles napokat, néphagyományokat, környezetvédelmi,
egészségmegőrző napokat”.
A megjelent könyveket nemcsak a helyi, hanem a környékbeli pedagógusok is előszeretettel használják, forgatják. A
lelkes szakmai munkákhoz ezúton is kívánunk erőt, kitartást és sok sikert!
Szerk.

Fontosabb telefonszámok, aktuális események:

Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsváradi Járási
Hivatal
telefonszámai:
72/565-043
72/465-745

Fogászati rendelés!
Dr. Ascsillán Andrea
Dr. Zeller Zsófia
Pécsvárad
Tel: 20/921-3550
Hétfő-csüt: 8-19-ig
Péntek: 8-13-ig
Bejelentkezés
72/465-595

Körzeti megbízott iroda:
72/463-039
közp.ügyelet
30/226 8918
Polgárvédelem
03-30-8347437
Komló Földhivatal
72/483-110
Háziorvos
06-21-2029861

2013. március 14-én,
délután 16 órai kezdettel

„Tavaszváró a szeretet
jegyében”
címmel előadást tart
Kutnyánszkyné Szép
Ilona, az iskola
épületében.
Szervező: Berg Csaba
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Állampolgársági eskü letétele a hivatalban
A magyar Országgyűlés 2010. május 26-án fogadta el a magyar
állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítását, bevezetve az
egyszerűsített honosítási eljárást.
Az egyszerűsített honosítási eljárás lényege, hogy nem kell
Magyarországon letelepedni a határon túli magyaroknak a magyar
állampolgárság megszerzéséhez, nem kell állampolgársági vizsgát tenni,
elegendő a magyar nyelv ismerete és nem kell a magyarországi
lakóhelyet és megélhetést igazolni.
A
honosított
személy
választása
szerint
állampolgársági esküt vagy
fogadalmat tesz. Az esküt
vagy a fogadalmat a honosított vagy magyarországi polgármester előtt,
vagy a magyar külképviselet vezetője előtt teszi.
A Polgármesteri Hivatal dísztermében 2013. január 16-án állampolgársági
eskü letétele zajlott. Az anyakönyv-vezető tájékoztatta a jelen lévőket a
honosítással kapcsolatos joghatásokról, majd Dr. Szelle Tibor
polgármester köszöntése után megtörtént az állampolgársági eskü és
fogadalom letétele. Ezt követően Demjen Margaréta magyar állampolgár
részére átadásra került a Honosítási Okirat és Emléklap.
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne!” (Tamási Áron)
Szerk.

Egyházi hírek

Életének 83. esztendejében elhunyt id. Dr. Hegedűs Loránt a Dunamelléki Református
Egyházkerület nyugalmazott püspöke. Dr. Hegedűs Loránt egyházának – népbennemzetben gondolkodó – felelős őrállójaként nagy súlyt helyezett a magyarság súlyos
sorskérdéseinek
megoldására,
a
világ
magyarságának
egyetemes
érvényű
„lelkigondozására”, a magyarságtudat, s az egyházhoz való tartozás tudatának megőrzésére,
az anyanyelv s a magyar kultúra eredményeinek megmaradására bárhol a világon, ahol
magyar diaszpóra él. Életének meghatározó élménye volt, hidasi lelkipásztorságának 20
éve, ahol egy bukovinai református telepes-gyülekezet lelkigondozója, majd lelkipásztora
volt 1963-tól 1983-ig. Búcsúztatása a református egyház szertartása szerint 2013. február 16-án volt Budapesten, a
Fiumei úti nemzeti Sírkertben, ahol a hidasi gyülekezet is lerótta tiszteletét. Igaz tanító és tudós lelkipásztor volt!
Szerk
.

Statisztikai adatok ( helyi nyilvántartások alapján)
Állandó lakosságszám alakulása
2008. év
2009. év
2010. év
2011. év
2012. év
2270 fő
2238 fő
2229
2224
2206
Községben anyakönyvezett események
Házasságkötések száma
2008 évben
2009. évben
2010. évben
2011. évben
2012. évben
8
7
6
8
10
Halálozások száma
2008. évben
2009. évben
2010. évben
2011. évben
2012. évben
16
6
12
11
12
Helyben történt születés anyakönyvezése hosszú évek óta nem volt.
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Közérdekű információk
Szociális célú tűzifa támogatás
Ez évben is lehetősége volt a települési önkormányzatoknak szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő,
vissza nem térítendő támogatásra. A szociális rászorultság szempontjait a képviselő-testület szociális bizottsága
vizsgálta, figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény előírásaira. A helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 59/2012.(XI.28.) BM
rendelet melléklete tartalmazza a települési önkormányzatok támogatását, azaz 12.000Ft/erdei m3-ÁFA tűzifát. Ebből
Hidas 18 erdei m3 tűzifa támogatásban részesült. A támogatás feltétele az volt, hogy a melléklet szerinti mértéken
felül 2000,-Ft/erdei m3 +ÁFA önrészt kell vállalnia az önkormányzatnak. Mindezeket figyelembe véve az
önkormányzat szociális bizottsága 30 fő személynek biztosított tűzifa támogatást.

2013. évi díjfizetések:
kommunális adó:
Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogviszonyként:
a.) lakás, családi ház
3.500,-Ft
b.) lakásbérleti jogviszony
3.500,-Ft
c.) üzlet, műhely-amennyiben
önálló helyrajzi számmal rendelkezik
3.500,-Ft
A c.) pontja alá tartózik a vállalkozóknak az ipari, kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű üzlethelyisége, műhelye,
orvosi rendelője stb. , vagyis vállalkozás céljára szolgáló helyiségek és helyiségcsoportok.
Hulladékszállítás díja:
A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlantulajdonosokat 2013. évben az alábbi díjfizetési kötelezettség terheli:
263,- Ft/ürítés + ÁFA évi 52 alkalommal, melyből az ingatlantulajdonos a díj 85 %-át ( 223,5,- Ft/ürítés+ÁFA) fizeti
meg. Negyedéves díj. 3.691,-Ft/szerződés
A díj 15 %-át (39,5,-Ft/ürítés+ÁFA) az önkormányzat az ingatlantulajdonos helyett fizeti meg a közszolgáltatónak,
mely 1.890.504,-Ft-ot jelent.
A személyes gondoskodásban részesülő felnőtt étkezők térítési díja:
562,50 Ft

+ 25% ÁFA

=

705,-Ft

nyersanyagktg. egy ellátottra
önkormányzati kiegészítés
jutó napi összege
/szűlők által fiz./ 48 % (bruttó egységár)
52 %
320,-Ft
345,-Ft
350,-Ft
375,-Ft

Teljes költség
/ vállalkozónak fizetendő /
100 %
665,-Ft
óvoda
725,-Ft
iskola

Talajterhelési díj:
(1) A talajterhelési díj (a továbbiakban: díj) tárgy évre eső mértékét a Környezetvédelmi törvény (Ktd. )11. § - 14. §,
valamint 27. §-ban meghatározottak szerint kell megállapítani, melynek mértékéről Hidas Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala a Kibocsátót fizetési meghagyásban értesíti. ( 3.600 x elfogyasztott vízköbméter
mennyiség/év)
(2) A Kibocsátó a tárgy évre megállapított díj negyedévre eső díjelőlegét a negyedév utolsó napjáig fizetheti meg.
(3) A Kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-éig a tárgyévi tényleges kibocsátás alapján számított díj és a (2)
bekezdés alapján befizetett díjelőleg különbözetét megfizeti, illetve a túlfizetés összegét a tárgyévet követő év első
negyedévi díjelőlegének megfizetésekor beszámíttathatja vagy visszaigényelheti.
(4) Ha a Kibocsátó év közben köt rá a közcsatornára, díjfizetési kötelezettsége a hivatalnál történő bejelentést követő
hónap első napjától szűnik meg.
(5) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a Kibocsátót, aki a Ktd. 13. §-.ának (2) bekezdésében foglalt feltételeknek
megfelel.
Iparűzési adó:
Az adó évi összege az önkormányzati rendelet szerint számított árbevétel 1,7 százaléka.
Hidas község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi adókról szóló 11/2012./XI.28./ számú rendelete, tartalma
terjedelmessége miatt megtekinthető a hivatalban, illetve valamennyi rendelete a www.hidas.hu honlapon.

5

2. évfolyam 1. szám

Hirdetési és információs lap

2013. január-február

Kultúra
Nehogy elszálljon a Páva.
Karácsony előtt fejeződött be a Duna-tévén az utóbbi
évek méltán legszínvonalasabb műsorsorozata.
Időmilliomos
lévén
kényelmesen,
hátradőlve
végigélvezhettem, mert mindenkinek egyformán
szurkoltam.
Hajdan volt ifjúkoromban –valamikor a múlt század
hatvanas éveinek küszöbén- magam is tettem néhány
tétova lépést a kedves emlékű Bogár Pista bácsi
vezette sárpilisi együttesben. Botladozásaimat zajos
siker nem kísérte, viszont megszerettem, amit és
ahogyan tették. (persze a lányok is nagyon csinosak
voltak.) Ennek a rokonszenvnek a társaságában ültem
le minden alkalommal (a másik fotel sem volt üres) és
amíg néztem, csodáltam, élveztem az előadásokat,
akaratlanul is gondolataim ébredtek, és ha nem tűnik
tolakodásnak megosztanám azt olvasóval. Ha
visszagondolok középiskolai történelem ismereteimre,
a reformkori történésekre, világosság válik a
függetlenségnek, az önállósodásnak, a nemzeti öntudat
felélesztésének az alapfeltétele volt a nyelv, a kultúra a
maga teljes mélységében. Nemzeti viselet, tánc, zene,
a dalok, hogy csak azokat említsem, amelyek
gyönyörűen bemutatkoztak ezen az ünnepségen.
Akarva nem írtam vetélkedőt, mert ez nem a
versengésről szólt. A múlt század elején Kodály,
Bartók együtt és külön is vette a nyakába a Kárpátmedence tájait és még időben megmentette az
utókornak azt a csak a nép emlékezetében, nyelvében
élő kincset, amit aztán követői rendezve, feldolgozva
hozzáférhetővé tettek.
Örömmel láttam, hogy méltán szakértő bírálóknak
komoly fejtörést okozott az előadottak sorrendjének
megállapítása, pedig ők igazán „vájtfülűek” voltak.
Nekem csak tetszett. Volt ott mezőségi, horvát,
csallóközi, csángó, felvidéki, csíki, szerb, bunyevác,
román és a teljes belmagyar választékot felvonultató
előadás, benne egy hátborzongató balladai mélységű
cigány életkép. Ami számomra különösen figyelemre
méltó volt, hogy más nemzet táncát, nótáit, énekét adta
elő a fellépő, teljes azonosulással. Egy salgótarjáni úgy
adta elő a csángó népdalt, mint aki ott született, de
ugyanez volt tapasztalható a táncot előadóknál is. Még
valami, ami még talán ennél is lényegesebb. A
hihetetlen sokszínűség. Talán megengedhető annyi
elfogultság, hogy kimondjuk: nem hiszen, hogy van a
világon még egy ország, amely ilyen kicsi és mégis
ilyen változatos népi kultúrája van (ha mégis elnézést
kérek). Megfogalmazódott bennem, mennyire jó, hogy

ilyen sokfélék vagyunk, hogy mások vagyunk, de az is,
miért nézünk néha sandán arra, aki más. Gondoljuk el,
milyen unalmas lenne a teljes egyformaság, a teljes
nézetazonosság. Mennyivel jobb, ha bemutathatom,
hogy más vagyok, de meghallgatok, megnézek
másokat is, így lesz teljes az egész. Külön jelentőséget
adott, hogy településünkön is van egy közösség,
amelynek tagjai, vezetői hasonló elkötelezettséggel és
elszántsággal végzik munkájukat. Nem veszem a
bátorságot, hogy munkájukat bármilyen szempontból
elemezzem, egyrészt mert nem értek hozzá, másrészt
nincs is miért, mert jól csinálják. Ahhoz, hogy a
gúlának csúcsa legyen, komoly alap és merítési
lehetőség kell. Persze jó lett volna izgulni valamelyik
fordulóban (hajrá Hidas!), de látni kell saját
korlátainkat is, ami nem az elhivatottság hiányában
keresendő. Amióta a föníciaiak feltalálták a pénzt,
mindent ehhez viszonyítunk, mert mindent meghatároz
és semmi nincs nélküle. Valamikor, demokráciánk
hajnalán az önkormányzatok feladatává tették a helyi
kultúra támogatását. Ezzel nincs is semmi baj, hiszen
itteni és saját kezdeményezés eredménye lehet egy
kulturális egyesület megalakulása, legyen feladata
bármelyik szelete is egy ilyen tevékenységnek
(néptánc, tájház, stb.). A hiba ott rejtőzik, ha már
megalakult a továbbiakban is az önkormányzatra
bízták, természetesen saját forrásból, ráfogva, hogy
szabadon választott, tehát ha van rávaló, legyen,
működjön, ha nincs, hát sajnáljuk. Talán érdekes lenne
elgondolkodni, hogy népi kultúránk jelentős részét –
csaknem az egészet- szabad-e rábízni, „jut-nem jut”
alapon azokra, akik a többi – ma kötelezően előírtfeladataikat is igencsak pénzszűkében tudják
teljesíteni. Reményt adhat, hogy a díjátadón és a
döntőn meghatározó kormányzati tényezők is jelen
voltak. Nem sajátítom ki magamnak annak
felismerését, hogy komoly állami segítségre is szükség
van. Módját biztos meg lehet találni (minősítések,
bemutatók). Nem sötétebbre festve a jövőt, látni kell,
ha nem történik előrelépés, az elődök elismerésre
méltó,
tudományos
megalapozottságú
gyűjtő,
feldolgozó, népszerűsítő munkája elvész és a nép
művészete elszakad a néptől. Marad néhány hivatásos
együttes, akik rendkívül magas színvonalat
képviselnek, de az utánpótlás itt van, az alapoknál. Ha
ez nincs a csúcs is egyre alacsonyabb lesz. Örüljünk,
hogy a Páva felszállt, de ne engedjük elrepülni.
Mindannyian sokat veszítenénk.
Eszenyi János
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2013. ÉVI RENDEZVÉNY-NAPTÁR TERVEZET
Időpont
Február 16.
Március 14.
Március 16.
Március 23.
Április 20.
Április 27.
Június 1.
Június 1.
Június 15.
Július 13.
Szeptember 1.
Szeptember 1.
Október 5.
November 2.
November 11.
December 7.
December 13.
December 21.

Rendezvény
Farsangi bál
Tavaszváró a szeretet jegyében
Hidasi borverseny
Borverseny eredmények
Német Nemzetiségi Napok
Tavaszváró (óvoda)
Kardoss Fesztivál
Koszorúzás, megemlékezés
Kardos Emlékszoba
Nyárindító Bál (Tiki-Taki)
Jótékonysági Retró discó (Vöröskereszt)
Bányásznap
Koszorúzás
Szüreti mulatság
Halottak Napja megemlékezés
Márton nap
Adventi vásár
Luca nap
Nagykarácsony ünnepe

Helyszín
Művelődési Ház
Általános Iskola (előadás)
Egyesületek Háza
Hargita Étterem
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Tájház udvara
Polgármesteri Hivatal
épülete előtt
Szabadtéri színpad
Művelődési Ház
Műv.Ház Sportpálya
Bányász Emlékműnél
Tájház udvara, Művelődési Ház
Hősök szobránál
Általános iskola
Polgármesteri Hivatal előtt
Általános iskola
Művelődési Ház

A szervezők az egyes időpontok változtatásának jogát fenntartják

Közfoglalkoztatás 2012. évben
A 2012. évben a közfoglalkoztatás alapvetően három területen valósult meg: kistérségi mintaprogramok, az
önkormányzat által szervezett hagyományos közfoglalkoztatási és az országos közfoglalkoztatási programok.
I. Startmunka program
Önkormányzatunk a közfoglalkoztatás támogatására a Starmunka program keretén belül a belvízelvezetés, csatornakarbantartás tevékenységi területre adta be pályázatát.
Közfoglalkoztatottak munkaköre: segédmunka, napi munkaidő: 8 óra
Foglalkoztatott létszám: 2 fő
Foglalkoztatás időtartama: 2012.04.01- től - 2012.09.30-ig
Kapott támogatás:
1.249.740,-Ft
A támogatás mértéke 100 %.
II. Szociális segítő közfoglalkoztatási program
Hidas Község Önkormányzata a Munkaerő-piaci Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2011 előirányzatának terhére
indított hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 1 fő létszámra pályázott.
A közfoglalkoztatott munkaköre: szociális segítő ( nő )
Foglalkoztatott létszám: 1 fő
Kapott támogatás:
136.731,-Ft
Támogatás mértéke 85 %.
A munkaerő-piaci Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2012. évi előirányzatának terhére indított hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás támogatására az alábbi pályázatok lettek benyújtva.
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III. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
1.)
A közfoglalkoztatottak munkaköre: kisegítő tevékenység, napi munkaidő: 6 óra
Foglalkoztatott létszám: 2 fő
Foglalkoztatás időtartama: 2012.03.26.-tól – 2012. május 25-ig
Kapott támogatás:
195.580,-Ft
Támogatás mértéke: 80 %
2.)
A közfoglalkoztatottak munkaköre: segédmunka, napi munkaidő 6 óra
Foglalkoztatott létszám: 7 fő
Foglalkoztatás időtartama: 2012.07.01.-től – 2012.09.14-ig
Kapott támogatás:
855.676,-Ft
Támogatás mértéke: 80 %
3.)
A közfoglalkoztatott munkaköre segédmunka, napi munkaidő: 6 óra
Foglalkoztatott létszám: 7 fő
Foglalkoztatás időtartama: 2012.09.15.-től – 2012.11.30-ig
Kapott támogatás:
855.676,-Ft
Támogatás mértéke: 80 %
4.)
A közfoglalkoztatott munkaköre: kisegítő tevékenység, napi munkaidő: 6 óra
Foglalkoztatott létszám: 4 fő
Foglalkoztatás időtartama: 2012.10.01.-től – 2013.01.30-ig
Kapott támogatás:
97.790,-Ft
Támogatás mértéke: 80 %
5.)
A közfoglalkoztatott munkaköre: kisegítő tevékenység, napi munkaidő: 6 óra
Foglalkoztatott létszám: 4 fő
Foglalkoztatás időtartama: 2012.03.05.-től – 2012.05.04-ig
Kapott támogatás:
396.060,-Ft
Támogatás mértéke: 90 %

Közfoglalkoztatás 2013. évre
Startmunka program
Még előző év végén megkezdődött a 2013. évi Startmunka program kidolgozása, a pályázati kérelem beadása.
Önkormányzatunk
- belvízelvezésre
- téli és egyéb értékteremtő támogatásra
- illegális hulladék-felszámolására nyújtott be kérelmet
A kért támogatás 10.227.626,-Ft. Tervezett létszám: 22 fő
Támogatás mértéke: 100 %.
Dr. Szelle Tibor polgármester

Gondolatok az utolsó oldalra
Elérkeztünk egy reményteli Új Év kezdetéhez, talán a babonások számára nem igen jól hangzó 2013-as évhez.
Remélhetőleg az év végi szeretet áradatból sokaknak sikerült egy részt átmenteni az újesztendőre is. Mindenki a
lehetősége szerint próbálja meg segíteni az egyedül élőket, az elesetteket, a gyermekeket és sajnos a mind nagyobb
számban elszegényedő családokat is. A lakosságtól továbbra is várjuk észrevételeiket és a jogos kritikákat egyaránt.
Természetesen jól esik, ha munkánkat, lehet az polgármesteri vagy képviselői munka is, de elismerik, és jó ötleteikkel
segítik is.
Ebben bízva kívánok mindenkinek:
Jó egészséget és sok mosolyt!
Berg Csaba
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