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Az Ünnep melege! Sok-sok évvel ezelőtt megszületett egy kisfiú, csak úgy, jászolban. De az égen feltűnt egy
csillag, ami világot gyújtott az emberek szívében, reményt hozott. Ez a kisfiú, amikor felnőtt, küldetésének érezte az
emberekkel megértetni a szeretet csodáját. Hitt benne, hogy ez a feltétel nélküli érzés gyógyít, felszabadít, megerősít.
Szelíden tanított, miközben kihangsúlyozta, az alázat (nem összetévesztendő a megalázkodással) erejét is. Jézus tudta,
hogy ez utóbbi nélkül az embert eluralja saját egója, megfeledkezik arról, hogy minden lélek egyforma, és ő sem
különb másoknál. Senki szebben nem fogalmazta meg a szeretet fogalmát, mint a megtért apostol.
„A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik
bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt
örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik." (Pál
apostol: Szeretet himnusz, részlet)
A szeretet melegét kinek ez, kinek az hozza el……….mindegy valójában. A lényeg az, hogy végül is mindenkinek
elönti szívét az Ünnep melege. S Karácsony táján mi lehet ennél fontosabb!
Szerk.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet kívánok
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Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei
A hősöknek Halottak Napjára
Akik a hazáért véretek osztottátok,
Sírotok hol domborul, nem tudhatjuk,
De e táblák őrzik neveiteket.
Így az utókor is megismeri őket.
Kik fogságban, kik harcokban
Ártatlan vérontásban
Vesztettétek életetek,
Nyerjetek örök dicsőséget.
Mécseseink világánál
Leljétek meg békességtek,
Kik valahol a távolban,
Messze, idegen országban
Nyugosztok közös sírokban.
Szabó Antalné sz: László Irén

Megemlékezés a Hősök szobránál
A Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Hidasi Tájházért Egyesület közösen emlékezett meg a hősi halottakról,
a Hidas főutcáján látható Világháborús Emlékműnél, a Hősök szobránál. Az emlékművet az I. és a II. világháborúban
hősi halált halt hidasiak tiszteletére emelték. A 2001-ben életbe lépett törvény a haza szolgálatát emelte első helyre, így
tágítva a hős fogalmát, mert ez szolgálta azt a célt, hogy enyhítse megosztottságunkat, és esélyt teremtsen a nemzet
összefogásához.

Emléktábla koszorúzás
Az Országgyűlés 2012. május 21-én úgy határozott, hogy november 25. legyen
a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások
emléknapja, mert 1953-ban ezen a napon 1500 politikai elítélt érkezhetett haza
a Szovjetunióból.
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, 2014.
november 23-án, az evangélikus templomkertben.
Szerk.

Idősek Napja a Hidasi Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
szervezésében.
Az önkormányzati választások miatt
egy kicsit elcsúszva, de az idei évben
is köszöntöttük a falu német
nemzetiségű,
Szépkorú
lakóit
november 30-án. Az ünnepségen az
iskola néhány növendéke (Amrein
Bettina, Amrein Kíra, Hannl Zsanett,
Hannl Roland, Zsók Roland, Zsók Máté, Mózes Boglárka) valamint Hambuch Ferencné és Radványi Lászlóné egy-egy
versel köszöntötte a megjelenteket. A délután kellemes, vidáman hangulatban telt (a rossz idő ellenére).
Mózesné Németi Rita elnök
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Festménykiállítás a Hargita Étteremben

A Bonyhádi Képzőművészeti Kör 1949-ben alakult. Alapítója: Horváth Olivér festőművész, tanár. Vezetője volt még:
Lőrincz Vitus festőművész, tanár és Kertes Kollman Jenő festőművész. 1970 óta Kovács Ferenc festőművész, tanár
irányítja a Kör munkáját. Fenntartója: a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ, Bonyhád. A műhelymunka helyszíne a
bonyhádi Vörösmarty Mihály Általános iskola rajzterme. A Képzőművészeti Kör feladata és célja az önkifejező,
önmegvalósító képzőművészeti alkotómunka lehetőségeinek biztosítása, támogatása, kifejezési eszközeinek feltárása.
Tanulmányok és önálló alkotások készítésével a személyiségnek megfelelő alkotói stílus kialakítása. A Körben különböző
korú és foglalkozású felnőtt tevékenykedik. A körnek tagja Biszak Antalné (sz: Gáspár Erzsébet) Árpád utcai lakos,
amatőr festő, kinek képeit 2014. november 7-én, a Hargita Étteremben megtartott kiállítás megnyitón tekinthették meg az
érdeklődök. A Képzőművészeti Kör vezetője Kovács Ferenc festőművész méltatta Biszak Antalné eredményes
munkásságát. A rendezvényen közreműködött a Bonyhádi Seven Club Singers ének együttes. A képkiállítás egész
Szerk.
november hónapban megtekinthető volt.

Könyvbemutató
December 12-én mutatta be a Vadászati Kulturális Egyesület Videcz
Ferenc „Az öreg tölgy meséi” című meseregényét.
Ezt a kedves hangulatú, gördülékeny stílusú „mesecsokrot” tartalmazó
kéziratot Videcz Ferenc (1944-2011) író, költő, tanár, a Magyar
Írószövetség tagja, számos novellás- és verseskötet szerzője, még halála
előtt bocsátotta a Vadászati Kulturális Egyesület rendelkezésére, kérve,
hogy a szervezet adja ki, hadd olvassanak a gyerekek igaz történeteket a
bennünket körülvevő világ, erdő-mező állatairól, növényeiről és egy kicsit
az erdészekről, vadászokról, vadászatról is.” (Vadászati Kulturális Egyesület)
Szerk.
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Hallottam a Virtuózokról!
Ismét vissza a „régi görögök”-höz, akiknél a zene, a költészet, a tánc egységet alkotott a tanításban.
Az egyik legősibb művészet, ezt tudjuk az alacsonyabb fejlődési szakaszban élő népek zenéjéből. A zene felhasználja a hangok
különféleségét, ezek egymásutánisága a dallam, egy időben történő megszólaltatásából lesz a harmónia.
A muzsika, a „múzsai művészet” mindenkor a szellemi nevelést szolgálta. Nem tudjuk ki találta fel, mint ahogy azt sem a kerék
kinek tulajdonítható, de mindkettő nélkül nehezebb lenne. Hangjegyírás már a görögöknél is van, majd kb. a 10. században
vonalakra írják - biztosítva az azonosságot -, a 16 században feltalált nyomtathatóság a terjesztést teszi lehetővé. Az ember a
környezetében hallott hangokat meg akarta szólaltatni, megjelentek a „hangszerek”, amelyekhez mintát a természetben talált,
majd ezeket módosította, így lett az íj húrjából pengetős, az edényből ütős, a szarvból, kagylóból fúvós.
Minden kultúra, minden nép hozzátette a magáét. Világhírű műhelyek alakultak (Stradivári, Amati), a zongora eléri mai formáját, a
jellegzetes magyar –Kárpát- medencei - hangszerek is modernizálódnak.
A zenei nevelés, a hangszeres és énektanítás már a görög iskola része volt, a középkorban a templomok lettek a helyszínei. A
rendszeres iskolai hangszer és zenetanulás egy nápolyi árvaházban indult meg 1537-ben.
További lendületet a reformáció, majd a polgárosodás hozott, többek között az iskolai zeneoktatást. Nálunk Erdélyben,
Kolozsváron 1819-ben kezdődik, majd Sopron, Arad következik. Pesten a Hangászegyesület 1826-ban, a Nemzeti Zenede 1896-an,
Zeneművészeti Szakiskola 1950-ben alakul. Felsőszintű képzést a Zeneakadémián (1875), majd a Főiskolán (1925).
A legtöbb általános iskola törekedett arra, hogy szervezésében valamilyen zenei oktatás szerepeljen.
Délutáni szakköri, karéneki foglalkozás keretében szaktanárok vezetésével komoly, alapozó munkát végeztek. Öröm volt szülőként,
nagyszülőként, meghívottként hallani ifjaink elhívatott igyekezetét az év végi záró koncerteken. Igaz, sokan abbahagyták,
megunták, úgy érezték más területen jobbak, de egy biztos, nyomtalanul nem múlt el ez az időszak. Örök élmény maradt, a
hozzátartozók is sokáig emlékezni fognak ezekre a fellépésekre.
Hozzáértők megállapították – azok kik már gyermekkorban kapcsolatba kerültek a zenével -, ha nem is lett belőlük hivatásos
muzsikus -, egyéb ismereteiket is eredményesebben sajátították el. A zene rendszerességre, alaposságra, odafigyelésre tanít, túl
azon, hogy értelmes, becsülendő elfoglaltságot jelent. A tisztelt szülők figyelmét erre külön felhívnám, anélkül, hogy nevelési
elveikbe avatkoznék.
Nyelvünket nem sokan beszélik, értik a világban –sok tudományos, de csak egy irodalmi Nobel-díjunk van-, ám a zene nemzetközi,
nincsenek határok, bárhol leírt hang mindenhol ugyanazt jelenti.
A csodálatos emberi elme az alaphangokból és azok számtalan módosulatával olyan hangzásvilágot alkot, ahol mindenki megtalálja
életkorának, érdeklődésének megfelelőt.
A nyiladozó gyermekértelem számára is érthető dalocskából indulva, a mozgásra késztető mindenkor divatos tánczenén, a
katonazene lelkesítő indulóin, a népzene egyszerű tisztaságán, a műdalok sírva- vigadásán, az operettmuzsika könnyed
bohémságán, az opera drámai súlyosságán, az egyházi éteri méltóságán keresztül eljutunk a hangversenyek zeneileg kiművelt
élvezetéig.
Láttam, halottam a virtuózokat, a mesteri, utolérhetetlen, káprázatos technikájú előadóművészeket. Azokat, akik szintén ott
kezdték az óvodákban, iskolákban, csak volt bennük valami, amitől többek lettek. Tehetség és kitartás. Ezek együtt. Halottam az
előadókat, láttam a zsűrit, akik sokszor alig tudtak megszólalni, ha igen, akkor is felsőfokon. Hozzá nem értő és méltatlan, ha bíráló
lennék, aki látta annak felesleges, aki valamiért kihagyta annak hiába. Két előadóról mégis kötelezőnek érzem szót ejteni.
Egy gyermek - Cinka Panna. Vékonyka, varkocsba font hajával mind a hat évének megilletődött komolyságával látható
elhivatottsággal. Aztán megszólalt a „szárazfán” a Monti-csárdás, sírt a húr és könnyezett a zsűri. Megmutatta, jöhet valaki
bármilyen mélyről, a zene soha látott magasságokba emel.
Aztán újabb csoda! Egy fiatalember, aki egy gyermekkori lelki hatás miatt légzésnehézséggel küszködve bejelenti: énekelni fog. A
bírálók arcán enyhe kétkedés majd a bel cantó (szépzene) elhangzása után csodálattal vegyes ámulat és újra könnyek. Igaz és
találó a megjegyzés: ahol az orvostudomány csődöt mondott, ott a zene csodát tett. Eltűnt a
rettenetes emlék, csak ő maradt és a tökéletes szépségű emberi hang. Tanúi lehettünk egy szinte
biblikus jelenségnek.
Tartottuk magunkat „lovas nemzetnek”. tudtunk hátrafelé nyilazni, de a túlsó oldalra is gyakran
átestünk, voltunk „focinemzet”, de arról most többe ne, vagyunk a „gyógyvizek” országa, joggal.
Ez a verseny megmutatta, hogy az egy négyzetméterre eső virtuózok számában biztos dobogósok
vagyunk, persze támogatók is kellenének, adóból leírhatóan.
Ezek a fiatalok megmutatták méltó utódai lesznek a Fischer Annienak, Szentpéteri Csillának,
Ciffra Györgynek, Kocsis Zoltánnak, Schiff Andrásnak, Mága Zoltánnak és még sok másoknak. Kevés ennél méltóbb reklámhordozó
létezik. Vegyünk a zene bőségkosarából kedvünknek megfelelőt, de színvonalasat. Tegyük ezt a közelgő Karácsonyi Ünnepek
alkalmából együtt vagy magunkban, épülésünkre fog szolgálni. Adjunk igazat Kodály Zoltán egyszerű, de nagyon igaz
útmutatásának

: „Legyen a zene mindenkié”.
Eszenyi János
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Jövőnk energiája
Öt megyébe látogatott az idén az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. és az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.
Dél-dunántúli E-ON
tájékoztató kamionja. Településünkön 2014. november
HIBABEJELENTÉS
régió
26-án reggel 9 órától délután 17 óráig tekinthették meg a
06-80-20-50-20helyi kábel tévében is meghirdetett, Mecsek Kapu Étterem
parkolójában helyet kapó, tájékoztató kamiont a hidasiak.
A mozgó kiállítás célja, hogy az atomerőmű jelenével és
jövőjével kapcsolatos információkat az érintett
célközönség közvetlen lakókörnyezetébe vigye, bemutassa
az atomerőmű biztonságos működését, valamint a magyar
gazdaságra, társadalomra és környezetvédelemre
gyakorolt hatásait. A 2009–2013 közötti időszakban az
interaktív
kamion 766 nap
során
hazánk
389
településére jutott el és
181.659 érdeklődő kereste fel
a kiállítást. 2011 nyara óta a
kiállítást
jelentős
érdeklődésre számot tartó
nyári fesztiválokon (VOLT
Fesztivál, Balaton Sound,
EFOTT, stb.), illetve felsőoktatási
megtekinthetik az érdeklődők. /adatok: Paksi Hírnök/

intézmények

rendezvényein

is

Szerk.

Közérdekű információk
2015. évi adóink, díjaink mértéke
Kommunális adó: 5.500,-Ft/ év
Iparűzési adó: Az adó összege az árbevétel 1,7 %, 1 év mentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek az adóalapja nem
haladja meg a 2,5 millió forintot.
Talajterhelési díj: Jogszabály által meghatározott 1200 Ft/m3 (talajterhelés egységdíja) x 3 (területérzékenységi szorzó)
x fogyasztott víz m3.
Szemétszállítási díj:
Lakosság: 213+ÁFA/ürítés, 2769+ÁFA=3.517,-Ft/negyedév
Önkormányzati támogatás: 10 %: 72.358,-Ft+ÁFA=91.895,-Ft/hó 1.102.740,-Ft/év
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 48 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 közel 60 főnek biztosított tűzifa támogatást.
70 éven felüliek ajándékozása
Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014 évben a település 70 éven felüli lakosainak karácsonyi
ajándékcsomagok összeállításáról döntött. A csomagok beszerzésében, összeállításában, szétosztásában a Szociális
Bizottság és a hivatal dolgozói működtek közre.
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90. születésnap ünneplése!

Hidas Község Önkormányzat Képviseletében Berg Csaba polgármester
ajándékcsomag és virág átadásával köszöntötte az Idősek Klubjában az
1924. december 22-én született Ferenczy Tiborné Hidas, Petőfi Sándor
utcai lakost, 90. születésnapja alkalmából. A klub tagjai –családtagok
közreműködésével- is méltón megemlékeztek e jeles eseményről.
Településünk Szépkorú lakójának ezúton is kívánunk további jó
egészséget.
Szerk.

Advent - Karácsony

Adventi gyertya története

(ismeretlen szerző)

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy gyertya.
Annyira nagy volt körülöttük a csend, hogy tisztán lehetett hallani amint
beszélgetnek.
Azt mondta az első: Én vagyok a BÉKE. De az emberek nem képesek életben tartani.
Azt hiszem el fogok aludni.
Néhány pillanat múlva már csak egy füstölgő kanóc emlékeztetett a hajdanán
fényesen tündöklő lángra.
Azt mondta a második: - Én vagyok a HIT. Sajnos az emberek
fölöslegesnek tartanak, nincs értelme tovább égnem...
A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot.
Szomorúan így szólt a harmadik gyertya: - Én a SZERETET vagyok! Nincs
már erőm tovább égni. Az emberek nem törődnek velem, semmibe veszik,
hogy milyen nagy szükségük van rám...
Ezzel ki is aludt.
Hirtelen belépett egy gyerek és mikor meglátta a három kialudt gyertyát
felkiáltott:
- De hiszen nektek égnetek kéne MINDÖRÖKKÉ!!!
Elkeseredésében sírva fakadt.
Ekkor megszólalt a negyedik gyertya: - Ne félj amíg nekem van lángom
meg tudjuk gyújtani a többi gyertyát.
Én vagyok a REMÉNY!!!
A gyermek szeme felragyogott! Megragadta a még égő gyertyát és
lángjával ÉLETRE keltette vele a többit.
(Adventi gyertyagyújtás a Szivárvány Óvodában)
Szerk.

A Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola is megtartotta a pedagógusok közreműködésével az Iskolai

Adventi Napokat.
Napokat.

Az osztályok párban tartottak műsort az iskola aulájában. Az utolsó adventi műsor december 19-

én volt, egybekötve a Karácsony ünnepi műsorával, ahol fellépett Kovács Gábor és a Csurgó együttes. Az iskolások
az adventi előadásaikból az Idősek Klubjában is tartottak bemutatót, ahol nagy szeretettel várták őket.
Bachesz Csaba

A Hidasi Tájházért Egyesület tagjai az iskola negyedikes
tanulóival elevenítették fel a Luca napi szokásokat. Felidézték

Lucia életét, Luca-búzát ültettek, megismerkedtek az időjárásjóslással,valamint gombócot is főztek,hogy megtudják - a babona
szerint - ki fog közülük először megházasodni, amit aztán jóízűen
elfogyasztottak A 3. osztályban elénekelték a kotyoló nótát.
Videcz Ferencné
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Az Adventi kézműves vásár

pár éve már a Közművelődési
Munkaterv része, s remélhetőleg a jövőben is megrendezésre kerül,
hisz színesíti, emeli a település kulturális életét. Idén december 7-

én került megrendezésre a Hidasi Néptánc Egyesület
jóvoltából, a helyi községi parkban. A helyi és környékbeli
kézművesek portékáit vásárolhatták a látogatók, volt forral
bor, mézes tea, zsíros kenyér, tánc, zene, mely hangulatot
varázsolt a rendezvénynek. A falu karácsonyfáját a COOP ÁBC
előtti parkban állították fel.
Szerk.
(Idősek Klubja tagjainak kézimunkái a vásáron)

Márton Nap
A Márton napi lakomán elfogyasztott lúd csontjából is időjárásra
következtettek: ha a liba csontja fehér, és hosszú, akkor havas lesz a tél, ha
viszont barna és rövid, akkor sáros. Dologtiltó nap volt. Tilos volt mosni,
teregetni, mert a jószág pusztulását okozta volna. A libát nemcsak finom
húsa, hanem puha tolla
miatt
is
szívesen
tartották
a
falusi
házaknál. A tisztaszoba
magasra
párnázott
ágyaiba
nagyon
sok
toll
kellett.
Téli
estéken a
lányok és
asszonyok
fosztották meg a lúdtollat nagyon vidám hangulatban. A
„Gyertek haza ludaim! „ kedvelt, általánosan elterjedt játék. A
Hidasi Tájházért Egyesület tagjai az iskolában szorgosan
segédkeztek kenni a libazsíros, hagymás kenyeret, melyet
jóízűen fogyasztottak el, az iskolához lámpásokkal vonuló
óvodások, és az őket váró iskolások a citromos teával.
Szerk.
.

Luca Nap
Dél-Dunántúlon Luca napjának hajnalán „kotyolni” vagy
„palázolni” indultak a kisfiúk, többnyire egy idősebb legény
vezetésével. Lopott szalmát vagy fadarabot vittek magukkal, s
arra térdepelve mondták el köszöntőjüket, bő termést, a jószág
nagy szaporulatát kívánva. A háziasszony vízzel fröcskölte,
kukoricával öntötte le őket, s ezt utána libáival, tyúkjaival itatta,
etette fel. „Kity-koty-kity-koty” volt a köszöntő kezdő sora,
innen származik a kotyolás kifejezés. a Hidasi Polgármesteri
Hivatalban is eljöttek kotyolni az óvodások. Énekeltek, táncoltak,
kísérte őket a zenekar. Az elfogyasztott meleg tea és édesség után
visszatértek az óvodába.
Szerk.
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Karácsonyi műsor

2014. november-december
BUÉK-2015

2014. december 21-én, 15 órai kezdettel
a Művelődési Házban karácsonyi műsort ad:
- Hidasi Benedek Elek Német Nemzetiségi
Általános Iskola 4 – 8 osztályos tanulói
- Hidasi Idősek Klubja
- Seven Club Singers
- Hidasi Néptánc Egyesület
- Hidasi Kultúrparaván Színtársulat
A Hidasi Borbaráti Kör forralt borral és teával
kedveskedik a közönségnek
Rendezőség

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván
Hidas Község Önkormányzat Képviselő
Képviselő6
elő6testülete nevében
Berg Csaba
polgármester

Gondolatok az utolsó oldalra
Az adventi várakozás minden örömével és a Karácsony hatalmas szeretetével köszöntöm Önöket. Meggyőződésem,
hogy Karácsony közeledtével mindenki szívét melegség önti el, és jól esik megállni –e rohanó világban és emlékezni az
elmúlt évre. Visszagondolunk a szép pillanatokra és minden szépet és jót, ami történt velünk, szeretnénk elraktározni és
magunkkal vinni a következő évre. Az ünnep pillanatában pedig arra gondolunk, hogy mit nyújthatunk szeretteinknek és
azoknak, kik oly fontosak számunkra. Gondoljunk gyermekeinkre, szüleinkre, családtagjainkra, kik az ünnepi fényt
követve ilyenkor hazatalálnak hozzánk, lehetnek bárhol a világban vagy az égben egyaránt. Ilyenkor mindenkinek
érezni kell, hogy a szeretetet nem lehet senkire ráerőszakolni, a szeretetnek jönnie kell, mert szükségünk van rá. Ne
gondoljunk nagy álmokra, hiszen a problémákat, a gondokat soha nem kerülhetjük el. De figyeljünk a gyermekek
örömére a gyertya fényénél, gondoskodjunk idősödő hozzátartozóinkról, akik mindenért hálásak nekünk és gondoljunk
önmagunkra, mikor hibánkért megbocsát valaki. A fenyőfa díszítésénél is szeretnénk közelebb kerülni égi
szeretteinkhez, ezért is teszünk csillagot a fenyőfa tetejére és így próbáljuk szimbolizálni, hogy a fenyőfánk az égig ér.
Az év utolsó napjaihoz közeledve, engedjék meg, hogy ismét köszönetet mondjak mindazoknak, kik segítették az egész
éves munkámat. Köszönet a családomnak, a jegyző asszonynak, a képviselő-testületnek és a hivatali kollégáknak
egyaránt. Köszönet a lakosságnak a türelemért, a megértésért, biztatásáért és a sokféle társadalmi munkáért egyaránt.
Külön elismerés a helyi egyesületeknek és intézményeknek, köszönet a vállalkozóknak, kik sok alkalommal és
sokféleképpen támogatták településünket. Ebben a túlhajszolt életben oly sokan és oly sokféleképpen tartózunk
egymáshoz, hogy beismerhetjük, csak közösen érhetünk el sikereket és eredményeket, családban és munkahelyen
egyaránt. Ehhez a sikerekhez és eredményekhez kívánok mindenkinek
jó egészséget és sok mosolyt!
Karácsony (Loreley)

Ülök a sötét, meleg szoba rejtekén
S ezernyi régi emlék jő felém.
Gyermekkorom sok karácsonya,
Ajándékok s az ünnepi vacsora.

Repesve vártam a csengettyű szavát
Mikor kitárták a szoba ajtaját
Gyermek tud így örülni a csodának,
A Jézuskának s a karácsonyfának.

Apámat látom, ki már nincs velem.
Elnyelte őt az égi rejtelem.
Anyám dúdol egy vidám dallamot,
Szemében látom az összes csillagot.

Ma rajtam a sor, hogy csodát tegyek
És széppé varázsoljam az ünnepet.
Uram! Adj erőt nekem és hitet.
Adj nekünk boldog ünnepet!
Berg Csaba polgármester
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