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Hidas község hirdetési és információs lapja 

                                                                                                                                                                                                           

Tavaszvárás a Szivárvány Óvoda képeivel 

Március 21.: Benedek napja a “hivatalos” tavaszkezdés, azaz a tavaszi nap-éj egyenlőség napja. 

 

Kiszézés:Tél temetés 
Papírbabákat készítettünk újságpapírból. Tavaszt 

váró dalokat, mondókákat tanultunk. A témához illeszkedő mesékkel, versekkel ismerkedtek meg a 
gyerekek. A dadus nénik készítettek egy nagy bábut, amit szalmával kitömtek majd miután a gyerekek 
elégették a kisze bábjukat, a szalmabábot is elégettük. A  szalmababát körbetáncoltuk, körjátékoztunk, 
mondókáztunk. Így űztük el a telet. 

Víz Világnapja: (március 22.) 
Beszélgettünk  a gyerekekkel e nap fontosságáról. Képeket, könyveket nézegettünk, tablót készítettünk a 
témával kapcsolatban. Kísérleteztünk, megismerkedtünk a víz színével, szagával, alakjával, Vízmintát 
vettünk a csapvízből és a patakból. Azt összehasonlítottuk. A gyerekek megismerkedtek vízről szóló 
dalokkal, mondókákkal, versekkel, mesékkel, mozgásos játékokkal. A víz hangjával megismerkedtünk 
játékosan, cd-n is. A vizet hangszerként is használtuk, festettünk tengert és halakat, miközben hallgattuk 
Swetana Moldváját. Az udvaron vizes játékokat játszottunk (csónakúsztatás, vízhordás kanálban, töltögetős 
játékok).  Meglocsoltuk  a növényeinket az udvaron és a csoportszobában.  Ültettünk magokat, gondoztuk 
őket, eljátszottuk egy magocska fejlődését. Célunk: A vízszennyeződés és az ember és kapcsolatának 
feltárása. Környezet és vízvédelem tudatosítása, megóvása. Fenntarthatóságra nevelés. Tudatosodjon a 
gyermekekben, hogy az ember, állat, növény fenntartható életéhez szükséges elem a víz. A víz mértékletes 
felhasználására törekvés. Céljainkat, feladatainkat komplexen, játékos tapasztalatszerzéssel valósítottuk meg.      

(Lukács Józsefné) 

 
 
 
 
 

Hírmondó 
Hidasi   

H i d a s i  H í r m o n d ó 
Lap tulajdonságai: 

    ingyenes kézbesítés 
hagyományos külalak ( A3, papír ) 

fekete-fehér nyomtatás, sokszorosított 
Szerkesztés és híranyag: 

 Fekete Sándorné 
Polgármesteri Hivatal  

(7696 Hidas, Kossuth L. utca 50/II ) 
e-mail cím: hidas@axelero.hu 

Tel/fax: 72/457-101 
 

Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélfogadási ideje: 

Hétfő:   de. 7.30-15  
Kedd:  de. 7.30-15  
Szerda:  félfogadás      szünetel 
Csütörtök:   de. 7.30-15  
Péntek:    de. 7.30-12  
Ebédidő: 
minden nap      12-12.30  
 

Berg Csaba alpolgármester a 
Polgármesteri Hivatalban minden 
héten csütörtökön és pénteken 

érhető el személyesen vagy telefonon. 
Telefon: 72/457-101 
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Kultúra, m űvészet 
 
Videcz Ferenc: Tavasz 
 
Asztalt terít új  asszonyként  a rét, 
Gyertyát gyújt a fűz pattogó csokorba. 
Habókos király, kincsét szórja szét 
A kankalin s sok szárnyas szív akkordja.
Részeg forrás locsogja titkait, 
Szűzi ibolya ledéren kitárul. 
Terhes rügyeknek körtáncot tanít; 
Újszülött barka szél karjába ájul. 

Sziromjelmezben parádézik minden. 
Ágaskodó, sörényes hegygerincen 
Dévaj pipafüstként száll fel a pára. 

S a nap, mely völgyből éppen égre kelt, 
Pajkos, fényszálból szőtt csókot lehelt 
Egy őzgida nedves homlokára. 

 

2014. február 22-én a keszthelyi 
Vadászati Múzeumban Puska és toll 
címmel irodalomtörténeti kiállítás nyílt. 
A megnyitón Oláh Csaba a Vadászati 
Kulturális Egyesület elnöke bemutatta a 
kilenc természetírót, akik között Videcz  
Ferenc (1944-2011) is helyett kapott. 
Néhányan a nagy nevek közül: Bársony 
István, gr. Széchenyi Zsigmond, Nádler 
Herbert, Studinka László, Fekete István, 
Páll Endre.  Videcz Ferenc személyes 
tárgyait a bonyhádi könyvtárban lévő, állandó kiállításáról vettük kölcsön a keszthelyi kiállítás időtartamára.       
                                                                                                                                            (Videcz Ferencné) (képek: Videcz Tibor) 

„A vadászíróként és költőként ismert hidasi tanár, számos novellás és verseskötet szerzője. A vadászati 

kultúra és etika védelme, fejlesztése érdekében kifejtett tevékenységéért megkapta a  Tolna Megye 

Művészetéért Díjat,  a Vadászati Kulturális Egyesület Aranyfácán-toll Díját, a Hubertus kereszt arany 

fokozatát.”                   
(Vadászati Kulturális Egyesület) 

 

    
2014 február második hétvégéjén  Bárdi Laura,  Laura Ruiz Ferreres mesterkurzusán vett részt Frankfurtban. 2014. 

február 21-23-án  rendezték meg Szabadkán a FEMUS nemzetközi klarinét-fuvola-szakszofon versenyt, 

ahol Bárdi Laura a Pécsi  Művészeti  Gimnázium  és  Szakközépiskola  10. osztályos tanulója 2. helyezést ért el.  

A háromtagú zsűri a kitűnő eredményt „Diploma” –val, oklevéllel jutalmazta. Tanára, Radics Miroszláv, a legjobb 
klarinét tanárnak járó kitüntető oklevelet vehette át. Gratulálunk a szép eredményhez és mind a tanuláshoz, mind a 
versenyezéshez további sikereket kívánunk Laurának.    

(Szerk.)                                                                                               
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Népi lakodalmasNépi lakodalmasNépi lakodalmasNépi lakodalmas    
    

Népi gyermeklakodalmas játékot tartott a hidasi 
Szivárvány Óvoda mindhárom csoportja. Már hetekkel 
korábban elkezdődött a készülődés, ahol a gyerekek 
kiválasztották a szereplőket. Találkozhattak a 
menyasszonnyal, vőlegénnyel, örömanyával, örömapával, 
vőféllyel, násznéppel. Az óvodások a szüleiknek 
mutathatták be a lakodalmashoz tartozó játékokat. A 

ceremóniák után zenével, tánccal ünnepeltek, illetve az 
eseményhez illően díszített asztalon kóstolhatták a 
süteményfinomságokat. Az asztal díszítése például kiváló 
alkalom volt a gyermekek formaérzék fejlesztésére. Az 
előkészületek során, legyen az bármilyen eseménnyel, 
ünnepkörrel kapcsolatos, lehetőség nyílik arra, hogy a 
gyerekek megismerkedjenek különféle anyagokkal, és 
ezekkel tervezzenek. Az együttes tervezgetés, a közös 
munka pedig motiválja szóbeli kommunikálásukat és 
munkájuk eredményességét. Ilyen előzményekkel 
párhuzamosan pedig megteremthetjük a szükséges 
feltételeket ahhoz, hogy a szerepjátékokkal, újabb 
eszközökkel, a népi hagyományok beleszövésével bővítsük 
és gazdagítsuk egyéniségüket. A népi kultúra tárgyai és a 
népköltészeti alkotások csakis így épülhetnek be a gyermek 
ízlésvilágába.                                                                           
                                                                                                                                  (Szerk.) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Nemzeti Ünnepünk: március 15. 

Nemzeti Ünnep: Az 1848-49-es magyar forradalom és 

szabadságharc ünnepe. Ezen a napon a magyar szabadságharc 
kezdetét ünnepeljük. Jelképpé vált, nemzetünk szabadság 
szeretetét fejezi ki. Március 15-én minden megemlékező 
kokárdát tűz ruhájára. Ez a hagyomány a francia forradalom 
nyomán keletkezett, a magyar szabadságharcosok viseltek 
először nemzeti színű szalagot. 1848-ban ezen a napon tört ki a 
forradalom Pesten, és ekkor nyomtatták ki az első szabad  

sajtó termékeit, a 12 pontot és a Nemzeti Dalt.  
                                                                                                    

(Szerk.) 

Szabadság! 
Szabadság! Milyen jó kimondani . 
Megértük, hogy van már szabadságunk.  
Petőfi csak álmodozott róla,  
Nekünk teljesült ez a nagy vágyunk. 
Utazhatunk szerte a világban,  
de előbb ismerjük meg Hazánkat.  
Hiszen itt is akad ezer csoda. 
Abaliget, Aggtelek és Miskolc- 
Tapolcán a barlang és a fürdő, 
a Balaton, a Duna a Tisza 
és Hortobágy, nem délibábként tűn. 
Itt van mind és jelen van csodásan.  
Legyünk büszkék gyönyörű  Hazánkra! 

(Szabó Antalné, Irénke) 
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 Szivárvány Óvoda: Szivárvány Óvoda: Szivárvány Óvoda: Szivárvány Óvoda: A A A A Nemzeti ünnepünkre  

készülődés, a ráhangolódás összevont csoportban történt 
a gyermekek nagyszámú megbetegedése miatt. Könyveket 
nézegettünk a  témával kapcsolatban. Megismerkedtünk 
nemzeti jelképeinkkel. Festettünk kokárdát, zászlót. 
Megismerkedtünk a témához kapcsolódó dalokkal, 
versekkel, mondókákkal, mesékkel, meneteltünk, 
eljátszottuk  a katonák élettét mozgásos játékokkal, 
 ( lovagoltunk, kardoztunk, várat foglaltunk ). Hallgattunk 
katona indulókat, építettünk többféle várat. Elbáboztuk  a 
gyerekeknek az „Ember a legerősebb” népmesét. Célunk: 
A gyermekek Nemzeti identitástudatának erősítése, 
múltunk tiszteletére nevelés. Ismerkedés a magyar nép 

kultúrájával, hagyományaival. Ismeretek bővítése, mélyítése. 
(Lukács Józsefné) 

Benedek Elek Német NemzetiséBenedek Elek Német NemzetiséBenedek Elek Német NemzetiséBenedek Elek Német Nemzetiségi gi gi gi 
Általános IskolaÁltalános IskolaÁltalános IskolaÁltalános Iskola     is megemlékezett NNNNemzeti 

ÜÜÜÜnnepünkről diákjaival és pedagógusaival.  
Az általános iskola nyílt napot tartott április 1-én.  Az 
első osztályban játékos bemutató, a tortanteremben 
kézműves foglalkozás várta az érdeklődő szülőket és 
óvodásokat. A bemutató nap 
lehetőséget kínált arra, hogy 
megismerjék az iskolát, a benne 
folyó iskolai életet, a 
tornatermet, a tanító néniket, a 
tanévvel kapcsolatos 
tájékoztatót. 

                                                                                                                    
(Bachesz Csaba)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
A település költségvetési adatai 

 
Hidas Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló  5/2014.(II.22) számú rendelete alapján az 
önkormányzat, beleértve a költségvetési szerveit is, 2014. évi költségvetésének 

a,) kiadási főösszegét    190.226.000 Ft-ban  
b.) bevételi főösszegét  190 226.000 Ft-ban állapította meg.   

(Szerk.)                                                                                                                             

Egészségrovat 
Egy régi mondás szerint egyél meg naponta egy almát, és megőrződ egészséged. Ez ma is így van, de napjainkban 

már nem elegendő egyetlen alma, annak ellenére, hogy rengetek értékes vitamin (A- és C-vitamin, kalcium, kálium, 

vas) és különböző enzimek, rostanyagok is megtalálhatók benne. Az almaecet számos zsírbontó és fogyasztó 

tulajdonsággal rendelkezik, ősi csodaszerként tartják számon. Serkenti az anyagcserét, vérkeringést és az emésztést, 

belülről tisztítja a szervezetet, csökkenti a koleszterinszintet, fokozza a bélműködést, és elősegíti a salakanyagok 

távozását. Emellett salátáknak nagyon finom ízt ad, érdemes kipróbálni.            

 (Szerk.) 
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Egyesületi Hírek 

 A Hidas Néptánc Egyesület 2014. március 22-én tartotta éves közgyűlését a Polgármesteri Hivatal 

dísztermében.  Az egyesület elnöke Ömböli Zoltán, elnökhelyettes Kiss Ferencné, gazdasági vezető Takácsné Győrfi 

Mónika, szervező titkár Ömböliné Bacher Anna, művészeti vezető Radák János. Az egyesület elnöke ismertette az 

előző évi kulturális eseményeket. A jelen lévő tagok megtárgyalták az ez évi pénzügyi költségvetést, a 2014. évi 

szakmai programokat. Programjaik a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának 

segítését szolgálja azáltal, hogy hozzásegíti a civil szférában dolgozó munkatársakat ismeretanyaguk bővítéséhez. 

Jelentősen részt vállalnak a község kulturális tevékenységének bővítésében, fő céljuk a településen élő bukovinai 

székelyek táncainak elsajátítása, bemutatása, továbbéltetése.               

(Szerk.) 

Országgyűlési képviselők választása 

Választás előtti eskütétel képei  

 
Az országgyűlési képviselők választására a helyi szavazatszámláló bizottság tagjai a megbízatásukat követően, 2014. 
április 1-én, Berg Csaba alpolgármester előtt letették az esküt.  Ezt követően Baloghné Dr. Ömböli Zsuzsanna jegyző, 
a Helyi Választási Iroda Vezetője tartott részletes tájékoztatót a szavazással kapcsolatos feladatokról, majd a 
szavazatszámláló bizottság tagjai közt kiosztotta az országgyűlési képviselők választásához készült kézikönyvet.  
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2014. április 6-án a szavazás a település mindkét körzetében zökkenőmentesen lezajlott. A választópolgárok 56 %-a 
jelent meg és szavazott. A település választópolgárainak száma: 1763 fő. Szavazóként megjelent: 987 fő. 
A választás helyi szavazóköri eredménye megtekinthető a hivatalban. 

 
A három legtöbb szavazatot kapott párt:  
1.) FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt:   476 szavazat 
2.) Magyar Szocialista Párt, Együtt-A korszakváltók Pártja, Demokratikus  

Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt    208 szavazat 
3.) Jobbi Magyarországért Mozgalom       199 szavazat  

 
A három legtöbb szavazatot kapott egyéni jelölt:  
1.) Dr. Hargitai János  (FIDESZ-KDNP)       488 szavazat 
2.) Loschán Ferenc  (MSZP-EYÜTT-DK-PM-MLP)     211 szavazat 
3.) Szőcs Norbert   (JOBBIK)       200 szavazat 

(Szerk.) 

 

Nyuszi ül a fűben….. 

A húsvéti nyuszinak idén sem volt ideje szundikálni, mert nagyon 
sok gyermek várta, hogy a fűben, kosárban elrejtse a várva várt 
édességeket, ajándékokat. Mi más is lehetne a Húsvét fő szimbóluma, 
mint  a nyuszi, s persze a hímes tojások. No és a locsolkodás. A A A A 
húsvét az egyik legfontosabb ünnep a keresztények számára, ennek húsvét az egyik legfontosabb ünnep a keresztények számára, ennek húsvét az egyik legfontosabb ünnep a keresztények számára, ennek húsvét az egyik legfontosabb ünnep a keresztények számára, ennek 
köszönhetően Magyarországon is számos szokás, hagyomány alakult köszönhetően Magyarországon is számos szokás, hagyomány alakult köszönhetően Magyarországon is számos szokás, hagyomány alakult köszönhetően Magyarországon is számos szokás, hagyomány alakult 
ki és maradt fenn ezzel kapcsolatban. Húsvétki és maradt fenn ezzel kapcsolatban. Húsvétki és maradt fenn ezzel kapcsolatban. Húsvétki és maradt fenn ezzel kapcsolatban. Húsvét Magyarországon az év 
egyik legfontosabb vallási ünnepe, amely alkalmával Jézus Krisztus 
feltámadására emlékeznek meg. HúsvéthétfőHúsvéthétfőHúsvéthétfőHúsvéthétfő a magyarok lakta 

területeken a locsolkodás napja. A locsolás után a 
fiúk a régi időkben tojást, szalonnát vagy festett 
tojást kaptak cserébe. A tojásfestés a régebbi időkben 
nem kis ügyességet kívánt. A legegyszerűbb megoldás 
a levél felhasználásával készült díszes tojás volt, de 
sok helyen a mai napig nagyon igyekeznek megőrizni 
az egyes tájegységekre jellemző díszítési 
motívumokat, amelyek számos technikával (karcolás, 
hímezés, írás vagy akár patkolás) készülhet. 
A locsolkodás és a tojásfestés hagyománya azonban 
a városokban kezd kissé megfakulni, ezt a napot sok család inkább kirándulással vagy a rokonok, 
meglátogatásával tölti.                                                                                                                

(Szerk) 
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Ez  jutott eszembe…… 

Végeztek egy felmérést –mostanában ez nagy divat-, melyek a legnépszerűbb, legmélyebb érzelmeket kiváltó 
szavaink. A pontos sorrendet nem ismerem, de azok végeztek az élmezőnyben, amelyekben az „anya” szerepelt. 
(anyaföld, édesanya, anyanyelv, anyatermészet), még az „anyámasszony katonája” is a kedvesek közé került. Más 
népek is így vannak ezzel, országát Anyácskának is hívja az orosz.  
Valamikor –és megint vissza kell menni a közösségi fejlődés kezdeti szakaszához- anyajogú volt a társadalom, ők 
foglalták el a vezető helyet a gazdaságban, a származást is nőágon vezették le. (Férfitársaim figyelmébe ajánlva a 
most folyó szerepvállalási vita kapcsán.) Már a régi görögök is megemlékeztek az anyákról, és tavaszra a megújulás 
idejére tették ünnepét. 
Hazánkban az akkori Magyar Ifjúsági Vöröskereszt (1925) nyilvánította ünnepnek -összekapcsolva a Mária-kultusz 
megemlékezéseivel-, ez aztán megmaradt függetlenül az éppen uralkodó színektől, hiszen a kapcsolódó fogalom 
örök. Szólni kell szélesebb körről –a nőkről-, hiszen ők a leendő anyák, és ha nem, biztosan szerettek volna, 
ugyanakkor tartsuk tiszteletben egyéni döntéseiket. A természet kialakított egy rendkívül sajátos, sok esetben a tudat 
alatt rejtőző kapcsolatot anya és gyermeke között. Soha el nem téphető, senkivel sem helyettesíthető, az agysejtjeink 
mélyébe ágyazódott viszony ez, amelynek elemzéséről lélekbúvárok köteteket írtak, mégsem sikerült megfejteni. Azt 
hiszem nem is kell, így van ez jól, a sok, ésszerűen magyarázható között kell valaminek lenni, amit indoklás nélkül 
elfogadunk. Az anya, lényéből fakadóan alkalmas a megértésre a másik elfogadására, a viták békés megoldása 
érdekében tenni. Teszi azért, mert annak, akit hónapokig hordott a testében, aki belőle táplálkozott, majd nagy 
fájdalommal világra hozott –erre van szüksége, rossz kifejezéssel élve eredendően ez van „bekódolva”.  
A szájhagyomány, az írások tudtunkra adják –a görög nők megtagadtak bizonyos szolgáltatásokat, ha a férfiak tovább 
háborúztak, az elrabolt szabin nők békét kötöttek apáik és férjeik között, a csodaszarvas legendája regéli, Hunor és 
Magor lányrablása a fiak megszületése után békévé szelídült.  
A történelem kevés nőt ismer, aki háborúpárti lett volna (miattuk voltak fegyveres viták, de azt a férfiak vívták). A 
munkásanyák nevében írja, „Katonafiamnak” Várnai Zseni:  

„… ne lőj fiam, mert én is ott leszek..” 
Megrázó, elgondolkodtató üzenet volt az akkori döntéshozó felé. Mindenekfelett és minden áldozatot meghozva 
békepártiak, hiszen ők érzik igazán a veszteséget, amely kötelező velejárója a férfiak erőmutogató játékának. Ha 
mégis bekövetkezik a rettenet, gyászolnak a Pieta csendes, beletörődő, kőbezárt fájdalmával, a Mamajev Kurgán 
hátborzongató felkiáltójelével, figyelmeztetve az ötödik parancsolatra.  
Aztán valami csodálatos képességgel megáldva, megcáfolva minden ésszerű magyarázatot – sokasodni kezdünk. Nem 
megbocsájtva és nem feledve, de bízva az élet győzelmében újra életet adnak, remélve, hogy az előzőek sohasem 
fognak megismétlődni. Ha ez néha nem sikerül nem az ő kudarcuk, hanem mindenkié.  
Jól összekuszálódott napjainkban ki kellene használni a nők, az anyák megértésre, megegyezésre, emberszeretetre 
törekvő tulajdonságait és a férfitársadalom végre fogasra akaszthatná a csörtetésben eredménytelen, káros 
fegyvereit.  
Elolvasva az eddigieket talán ünneprontónak tűnhetnek a leírtak, de úgy érzem anyáink iránti megbecsülés, szeretet, 
hála jeleit ugyan meg lehet mutatni hangsúlyozottan egy adott napon, de nem feledjük a többit sem.  
Úgy érzem az-az igazi Anyák Napja, ha gyermekét látja, beszél vele,ha kikérik véleményét, ha igénylik segítségét, 
amire mindig kész, néha erején felül is.  
Legyünk önzők, használjuk ki ezt a tulajdonságát, mert ez adja élete lényegét, az a soha el nem fogyó, mindig 
megújuló, újrateremtődő szeretet, ami akkor teljesedik ki ha átadhatja gyermekeinek.  
Vannak dolgok, amelyek jelentőségét akkor ismerjük fel, amikor már nincsenek. Ha szegényes a szókincsed, találj egy 
avatottat, aki helyetted mondja el. Én Petőfit találtam a legjobbnak.  

„..De megmutatná a nagy veszteség 
Ha elszólítaná tőlünk őt az ég..” 

Tudjuk így lesz, mert ez a rend, de amíg velünk van, segítsük küldetésének kiteljesedésében. 
Dolgunk van ebben, mint gyermekeknek és később, mint társnak.  
Jussanak eszünkbe ezek a gondolatok is most Anyák NapjánAnyák NapjánAnyák NapjánAnyák Napján, de ne feledjük a többi napot se. 

(Eszenyi János)  
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Szösszenet 

-Anya! Mi van ebédre? 
-Finomfőzelék, kicsim.  
-Jaj,azt én úgy utálom! 
Az anya megdöbbent. Elhatározta, hogy  
végére jár. 
-Miért is utálod?  
A szőke hajfonatos, kék szemű óvodás  
eltűnődött.  
-Hát mert Ági és Jutka sem szereti! 
-Miért?! 
-Mert, mert….egyáltalán nem finom!  
Nekem se kell. Főzzél mást, lécci-lécci! 
Az asszony elgondolkodott. 
-A zöldborsót szereted ugye? 
-Nyami……jött a lelkes válasz.  
-Hát a sárgarépát? 
-Azt is! 
-No, akkor az utálatos főzelék helyett  
csinálok  egy tündérmártást, jó?  
-Amilyet csak a tündérek esznek.  
-Naná, hogy! 
-De jó, mami! Köszi! 
Az anya megkönnyebbülten felsóhajtott.  
A főzelék kihűlt közben. 
-Míg készen leszek, nézhetsz egy mesét! 
De csak egy rövidet.  
(Megmelegítem a mikróban……..persze,  
megint elkések a munkából, ebből előbb 
 utóbb baj lesz.) De mosolygós, gondtalan  
arcot vágott, míg a kislány kikanalazta mind. 
Tényleg finom volt, benn volt minden.  
Egy anya türelme, megértő szeretete is.      

(Szerk).                 

 

Gondolatok az utolsó oldalra 

Kedves Édesanyák!Kedves Édesanyák!Kedves Édesanyák!Kedves Édesanyák!    
Köszönet Önöknek az élet világra hozataláért és a soha nem múló törődésért. Elismerés a gyermekek mellett töltött 
„éjszakai műszakért” és a felkeléstől a lefekvésig tartó gondoskodásért. Az édesanyák a család biztos pillérei, jóban és 
rosszban egyaránt. Velük teremtünk biztos otthont gyermekeink számára és együtt búslakodunk, mikor gyermekeink 

elhagyják a közösen kialakított szülői házat. Azokra az édesanyákra, akik sajnos 
nem lehetnek köztünk, hálás szívvel emlékezünk, féltve őrizzük mosolygós 
tekintetüket és az unokák szemében látjuk vissza őket.  
Talán nem véletlen, hogy az utóbbi időben számomra a legszebb, amit az 
unokámtól halottam a következő: Szeretlek Mami!  
Kívánok minden édesanyának sok boldogságot, nevető gyereket és unokát, sok 
szeretetet, ölelést,  

jó egészséget és sok mosolyt, 
Berg Csaba  

alpolgármester 

Április hónapja nemcsak hagyományokban gazdag, 
hanem ihletként előkelő helyet foglal az irodalomban, 
képzőművészetekben. Mivel április igencsak csalfa, 

változékony jellegű, talán innen eredeztető a sok 
bolondozási szokás, amely ezt a hónapot 

jellemzi szerte a világon. 
József Attila  

A huszadik századi magyar költő, a magyar 
költészet egyik legkiemelkedőbb alakja. Április 11. 

József Attila születésnapja, egyben a  
Magyar Költészet Napja, 
1964 óta ünnepeljük meg. 

"Minden, ami költészetünkben addig volt, beleolvadt 
József Attilába; minden, ami azóta van, vele 

kezdődik" - László Zoltán. 
 

 
 

Szent György-virág, ha bőven nő, 
Bőven terem az esztendő. 
S ha szót ád a fülemüle, 

Kamrád duplásan lesz tele. 
(Szerk.) 


