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Hidas község hirdetési és információs lapja 

Januári újraindítás: A téli ünnepek elmúltával számot adunk az elköszönő évtől, a 12 hónaptól, 

ami része volt életünknek. Visszatekinthetünk sikereinkre, s reméljük, hogy az újévben elégedettebbek, boldogabbak 

leszünk. Az újévhez kötődő babonáknak megvan a maguk haszna még a mai modern ember számára is. Érdekes, hogy a 

legtöbb hiedelem valamilyen módon kapcsolódik a táplálkozáshoz, a gazdagon terített asztalhoz. Köztudott, hogy a 

lencse csalogatja a pénzt, a hallal együtt a szerencse is elúszik stb. Legfontosabb az újévi fogadalom. Megmutatja azokat 

a dolgokat, melyekkel nem vagyunk kibékülve, s hogy mennyire tartjuk be őket, kiderül év közben. Az embernek néha 

szüksége van „szoftverfrissítésre”, különben, mint a számítógép lefagy a már felgyülemlett, feleslegessé vált 

élményektől. Agyunkból kitöröljük a szükségteleneket, s helyet szabadítunk 

fel az új élmények, életcélok számára. A sok új „program” telepítése után 

szükség van újraindításra. Ehhez pedig legjobb az újév első napja, amikor 

számadásunkkal „törlünk”, fogadalmainkkal „programozunk”, majd hangos 

és látványos pezsgődurrogtatással „újraindítunk”. Az újévben pedig már csak 

résen kell lenni, nehogy valamilyen vírus kerüljön a rendszerbe, ami majd 

átírja programjainkat……. 
Szerk. 

Februári szerelemvarázslás 
Január végén, február elején beköszöntött az igazi tél. A település fehérbe 

borult. Az utakat a hókotró, a járdákat az emberek szorgos lapátolása tette 

járhatóvá a lehullott sok hótól.  

A február több kultúrában is a párkeresés és a termékenységvarázsló 

ünnepségek, rituálék időszaka. A farsangolók számára kötelező volt az evés, 

ivás. A magyar hagyományok közt is találni termékenységvarázslatokat. 

Ezek a szerencsekívánó 

mondókák, farsangi szokások, 

tojásjátékok stb. A mai ember 

nincs időhöz kötve, hogy párt keressen magának, a február csak egy, a 

tizenkét hónap közül. Egyszínűségét a Valentin-napi kedveskedések teszik 

színesebbé. A módját azonban meg kell adni. Személyre szabott módon 

szebb az ünnep. Esetleg egy kedves közös fotó biztos arra ingerli a leányt, 

hogy sűrűn tekintgessen rá, ellenben a polcon porosodó, szívecskét 

szorongató plüssel. A leány is el akarja varázsolni szerelmét egy 

csokoládéval töltött szív alakú tortával. Az pedig nyílt titok, hogy a férfi 

szívéhez többek szerint a gyomrán keresztül vezet az út!  Hókusz-pókusz!                                                                                                                                                                        
                                                                                          Szerk. 
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Hidasi    

Hidasi Hírmondó 
Lap tulajdonságai 
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fax: 06 72 457-101 
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E-mail: hidas@axelero.hu 

 

Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélfogadási ideje: 

Hétfő:   de. 7.30-15  
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Csütörtök:  de. 7.30-15  
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Otthon, itthon. 

 

Tamási Áron, aki világirodalmi szinten mutatta meg a székelyek ügyességét, furfangos észjárását, mindent 

felülíró szabadságvágyát, az igazságtalansággal szembeni ellenállást, írja”….azért vagyunk a világon, hogy 

valahol otthon legyünk benne….” 

Csillapíthatatlan és jogos ember törekvés, amely fokozottan jelentkezik a szinte folyton vándorlásra 

kényszerítettek esetében, akik alig melegedtek meg, máris tovább kellett menni, menekülni.  

Radnóti Miklós, aki modern korunk drámai hitvallásaként írja gyönyörű versében „…itthon vagyok, s ha néha 

lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom, tudom merre, kik mennek az úton…..” 

Vallotta ezt arról a hazáról, amelynek akkor uralkodó nézete kivetette magából és védtelenül odadobta egy 

emberi mértékkel felfoghatatlan őrjöngésnek.  

Történelmünk zivataros évszázadai, létünket fenyegető veszedelmeket zúdított ránk. Nem véletlenül sokakban 

felmerül – csoda, hogy még vagyunk.  

A fennmaradás parancsoló szükségessége, az ésszerűség tette kötelezővé azt a népmozgást, amely a 

Birodalmon belül két dolgot oldott meg. Egyik helyen a túlnépesedés okozta nélkülözést, a másikon az 

elnéptelenedésből fakadó lepusztulást akadályozta meg.  

Jöttek szervezetten, hozták magukkal hitüket, papjaikat, nyelvüket, tudásukat, kultúrájukat, először otthont 

teremtettek, majd itthon lettek. Ehhez tartozott a templomépítés, a házasságok, születések, a temető, a 

gyökerek megeredése. Őrizték nyelvüket, mindenüket, ami szülőföldjükre emlékeztetett, de sikerült idomulni 

a megváltozotthoz.  

Majd alig kétszáz év és a megbolydult világ összekeverte önmagát, és ami eddig itthon volt azt el kellett 

hagyni ismeretlen helyen lévő bizonytalanságért. Odalett a „messzeringó gyermekkor” és letört a „törzsből 

nőtt gyönge ág”. 

Európa feltalált egy semmivel nem indokolható rettenetet, és elnevezte „lakosságcserének”. Akik eddig 

értékteremtők voltak, hírtelen kártékonyak lettek és helyükre hozták azokat, akiknek eszük ágában sem volt 

idejönni.  

Keservesen siratták az otthagyottat, kapták a kilátástalanságot, a gyökereket eltépő erőszakot. Kényszerültek 

olyat tenni, ami mindig idegen volt tőlük –elfoglalni a másét-, parancsszóra. Tudva, hogy az övékét, a 

kényszerűen elvesztettet most más bitorolja. Úgy kellett otthont teremteni, hogy nem ők építették. Fedél 

ugyan volt a fejük felett, de sajátjuknak akkor kezdték érezni, ha két kezük munkája is benne lett. Bővítették, 

bontották, építették, belakták és már nemcsak egy házszám volt. Ide születtek gyermekeik, innen búcsúztatták 

az eltávozottat, közösségé kezdtek alakulni. Itthon lettek.  

Költőink alkotásaiban a haza és a hon egyet jelent. (honszerelem, honfi, ott vagyon hon, stb.), ami nagyban a 

haza, az kicsiben az ott-honom, az itt-honom.  

Eleink a hazáért sokat áldoztak, sokszor életüket is. Ma ekkora hőstettekre nincs szükség, de a mindennapi, az 

aprónak tűnőknek ma is helye van. Hozzá kell tenni a kapotthoz, hogy sajátunknak érezzük. Ha valakit jó 

sorsa, tehetsége, szorgalma javakban többhöz segítette, kamatoztassa egy részét a köz javára. Ez nem 

feltétlenül jelent anyagiakat.  

Ha jó érzéssel tölt el hosszabb távollét után az ismerős táj látványa, ha a közösséget ért igazságtalanság bánt, a 

dicséret személyesen jólesik, 

- ha a gondokat sajátomnak érzem és kész vagyok a megoldásban segíteni lehetőségemhez és 

tehetségemhez mérten, ha erre igyekszem ösztönözni másokat is,  

- ha gyermekeimet megismertetem a közösség értékeivel, ha nemcsak sopánkodom, hanem tevékeny 

vagyok az ápolásában,  

- ha nem hagyom elnéptelenedni óvodánkat, iskolánkat, vállalva némi kényelmetlenséget, ha tudom, a 

gyerekkori emlékek hiánya miatt gyöngül a kötődés, a megtartó erő. 

Ha így lesz, meggyőződésem, hogy településünk nemcsak egy pont a térképen, egy beírás a „lakóhely” 

rovatba, hanem előbb otthon és igen, hamar itthon lesz.  
Eszenyi János  
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A Magyar Kultúra Napja  

 

A Magyar Kultúra Napját (január 22.) 

1989. óta ünnepeljük, annak emlékére, 

hogy Kölcsey Ferenc ezen a napon fejezte 

be a Himnusz megírását. E nap tiszteletére 

Biszak Antalné hidasi lakos újabb 

festményeit, műveit tekinthették meg az 

érdeklődők, látogatók a  Hargita 

Étteremben. A kiállítás anyaga egész 

hónapban megtekinthető volt. A személyes alkotó törekvések a közönség felé 

irányulnak, benne találják meg céljukat. És ki a közönség? Minden egyes – a kiállítást 

látogató – érzékelő, mozgó, érdeklődő, elfáradó, kíváncsi, kétkedő, türelmes, tudni 

vágyó és sok másféle személyiség. Van közöttük művelt és tájékozatlan, öreg és 

gyerek, van, aki tudja, hogy miért jött, van, aki csak betévedt. A jó kiállítás mindenki 

számára nyújt valamit. Ajánlom mindenki figyelmébe az ilyen irányú helyi törekvések 

segítését, azáltal is, hogy megtiszteljük vele jelen létünkkel az alkotót, s ez által mi is kapunk valami 

maradandót a helyi művészetből, kultúrából. 
Szerk. 

Önkormányzati hírek 

 

Szociális ellátások rendszerének változásairól! 
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 

2015. évben jelentős mértékben átalakul. Az átalakítást érintő 

fő szabályozási elemek 2015. március 1-jén lépnek hatályba. 

A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának 

megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül. Az aktív 

korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg: 

- a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

- az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új 

ellátás, a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak 

egy része erre válik jogosulttá). 

Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív 

korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe 

tartoznak az alábbi ügykörök: 

- alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási 

szükségletre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint 

-  a kiemelt ápolási díj), 

-  időskorúak járadéka, 

-  alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás, 

-  egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. 

A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott szociális 

ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági 

feltételeiről 2015. március 1-től az önkormányzatok 

döntenek az úgynevezett települési illetve rendkívüli 

települési támogatás keretében. 
 

 

Szerk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Lakosság! 

Településünk régi és egyben jogos óhaja egy 

Székelykapu felállítása. E törekvéset erősítve az 

önkormányzat erre a célra egy számlát nyitott a helyi 

Mecsek Takaréknál. Kérem, aki az adományával segíteni 

szeretné ezt a nemes célt, keresse fel a Mecsek Takarék 

munkatársait. Ezúton is fogjunk össze, közösen erősek 

vagyunk és kis összegekből fogunk nagy álmot 

megvalósítani.  

         Tisztelettel és köszönettel:  

Berg Csaba polgármester 

 

Az Önkormányzat a település felújítási munkálatait a Gazdasági 

Programjában rögzítette. Minden fejlesztéssel és munkával a 

lakosság komfortérzetét szeretnénk elősegíteni. Ezen dolgozik a 

Hidas Község Képviselő-testülete és az önkormányzat minden 

munkatársa egyaránt. A konkrét feladatok megvalósítását, 

határidők betartását, a megvalósításhoz szükséges pénzforrások 

hozzárendelését a képviselő-testület végzi. Ígérhetem, hogy 

mindent megteszünk településünk érdekében.   
Berg Csaba polgármester 

 
Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízta a MIL DENT Korlátolt Felelősségű Társaság 

képviseletében eljáró Dr. Haris Richárd Milán fogszakorvost, Hidas község közigazgatási területére 
kiterjedően a fogszakorvosi feladatok helyettesítéssel történő területi ellátására. 

A helyettesítés időtartama: 2015. február 1 - 2015. május 31. 
Bonyhád, Május 1. utca 12. szám alatti fogorvosi rendelő épülete 

Helyettesítés rendelési ideje: 
Hétfő:16.30-20.30 Kedd:11.00-13.00 Szerda: 15.30-19.30 

Csütörtök: 11.00-13.00 Péntek: 7.00-9.00 

Dél-dunántúli régió 
 

E-ON 
Hibabejelentés 

 
06-80-20-50-20 

(ingyenes) 
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Községben anyakönyvezett események  

 2011 2012 2013 2014 

házasságkötések száma 8 10 12 13 

halálesetek száma  11 12 13 13 

Helyben anyakönyvezett születés nem volt.  

 

születések alakulása 17 15 25 15 

 

Szivárvány Óvoda hírei 

Farsang , cirkuszos játékok! 

 
Az óvodai farsang, a cirkuszos játék a legifjabb nemzedék színes, 

hangos élményjátéka. A cirkusz világa  sokakat lenyűgöz. A 

bohócok, kötéltáncosok, állatidomárok, erőművészek, és artisták 

gyerekkorunk egy-egy hőse. Óvodásaink is eljátszották a szerepüket, 

ki-ki, aminek beöltözött. A sok érdekes, kreatív jelmezek, a színek 

kavalkádja tette vidámmá az óvodások műsorát. Az óvó nénik is 

kitettek magukért, s ötletes jelmezekbe bújva bátorították a kicsiket. 

Még a babák, plüss állatkák is élvezhették a farsang, a cirkuszos 

játék örömét, színességét.              
                                            

Lakodalmas!  Az 

óvodás 

gyermekek nagyon szívesen 

játsszák, s igazivá, sajátjukévá 

akkor válik, amikor a szerepeket 

szabadon felcserélik, a dalok velük 

élnek. A gyerekek 

megtapasztalhatják a készülődés 

lényegét, a meghívást, az asztalterítést, a feldíszített házat, a 

menyasszonyi és vőfély ruhát,  a tréfás hangulatot, mulatozást.                                                                                                                          
Szerk. 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány felhívása 
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 Az alapítvány 1994 óta tevékenykedik kiemelten közhasznú szervezetként Magyarországon. Célja, hogy kivizsgálja és 

feltárja a pszichiátria területén történő emberi jogi sérelmeket 

"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN 

Alapítványunk 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai 

kezelésük során. Ha Ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van, illetve tudomása van ilyen esetről, kérjük jelezze az alábbi 

elérhetőségeken:  

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: panasz@cchr.hu 

Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!" 

 "PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA? 

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, 

hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi 

Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában. 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: info@cchr.hu 

Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!" 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 

Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei 
 

A hagyományoktól eltérően az idei évben nem szombaton, hanem vasárnap (január 11-én) került megrendezésre a 

Magyarországi Németek Gálája Budapesten a Kongresszusi központban. E gálán a 2014 évben a minősítéseken első 

helyezést elérő csoportok mutatkoztak be (néptáncegyüttesek, zenekarok, kórusok és versmondók). A tartalmas, 

színvonalas délutáni program mindannyiunk számára nagyon tetszett.  

Január 18-án istentisztelet keretében (evangélikus gyülekezeti terem) emlékeztünk meg a II. világháború után a kollektív 

bűnösség miatt kitelepített német nemzetiségű emberekre. A megemlékezésen szép számmal voltunk jelen. Ezúton is 

köszönöm a résztvevőknek. 

Január 29-én első alkalommal 

került megrendezésre az általános 

iskolában a német szavaló 

verseny. Örömömre igen sok 

jelentkező kívánta megmérettetni 

magát. Két korcsoportban 

indultak a diákok. Alsó 

tagozatosok, illetve felső 

tagozatosok. Minden résztvevő 

oklevelet és meglepetés ajándékot 

kapott. Az első három helyezett 

korcsoportonként 

könyvjutalomban is részesült, valamint lehetőséget kaptak a megyei versmondó versenyen való indulásra.  

alsó tagozatos helyezettek: 

Bahesz Csaba (1), 

Biszak Olivér (2), 

Sánta Brigitta (3), 

 

felső tagozatosok: 
    Radványi Janka (1), 

Major Tamás (2), 

Szántó László (3). 

Minden tanulónak gratulálok. Ezúton is köszönjük a zsűritagok munkáját.  
Mózesné Németi Rita elnök 

2015. évi községi rendezvények  

 

http://www.freemail.hu/mail/index.fm#fm
http://www.freemail.hu/mail/index.fm#fm
http://www.freemail.hu/mail/index.fm#fm
http://www.freemail.hu/mail/index.fm#fm
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 Időpont  Rendezvény Helyszín Szervező 

 

1 

2015. január 18.  Kitelepítettek napja  Evangélikus gyülekezeti terem  Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

2 

2015 január 29.  Német versmondó 

verseny  

Benedek Elek Német Nemzetiségi 

Általános Iskola  

Hidasi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

3 

2015. február 14. Farsangi bál (batyus) Művelődési Ház Kultúrparaván Színtársulat 

Szivárvány Óvoda 

 

4 

2015. március 13. 

 

Nemzeti Ünnep  

(március 15.)  

Benedek Elek Német Nemzetiségi 

Általános Iskola 

Hidas Község Önkormányzat és 

intézményei 

 

5 

2015.március 28. Borverseny  Mecsekkapu Étterem  Borbaráti Egyesület 

 

 

6 

2015.május 8. 

2015.május 9. 

Székelyek 

betelepedésének 70. évf. 

Református parókia (kiállítás) 

Művelődési Ház  

Hidas Község Önkormányzat 

Civil szervezetek, Egyházak 

 

7 

2015. május 16. Német Nemzetiségi Nap Művelődési Ház  Hidasi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

8 

2015. május 26. Gyermeknap Iskola, óvoda Pedagógusok 

 

 

9 

2015. május 31. Hősök Napja Hősök szobra  

(koszorúzás, megemlékezés) 

Hidasi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

10 

2015. június 6.  Kardoss Fesztivál Tájház  Hidasi Tájházért Egyesület 

 

 

11 

2015. június 6.  Kardoss Emléktábla 

(koszorúzása) 

Polgármesteri Hivatal épülete Hidasi Tájházért Egyesület 

Hidas Község Önkormányzat 

 

12 

2015. június 13. Nyárindító bál Szabadtéri Színpad, közpark Tiki-Taki presszó 

 

 

13 

2015. június 20. Ballagás  Benedek Elek Német Nemzetiségi  

Általános  Iskola, Szivárvány Óvoda 

Pedagógusok  

 

14 

2015. július 11. Egyesületek napja Közpark  

Retró discó (este) 

Borbarátok Egyesülete 

 

 

15 

2015.július 31 

2015. augusztus1-2 

Bukovinai Fesztivál  Művelődési Ház Hidas Község Önkormányzat 

Hidasi Néptánc Egyesület 

 

16 

2015. szeptember 5-6 Bányásznap Művelődési Ház  

 

Megbízott kulturális felelős 

 

17 

2015. október 1. Idősek Napja ünnepség Idősek Klubja Idősek Klubja 

 

18 

2015. október 3. 

 

Szüreti felvonulás Tájház  Hidasi Néptánc Egyesület 

 

19 

2015. október 4. Idősek napja  Evangélikus gyülekezeti terem  Hidasi Német  

Nemzetiségi Önkormányzat 

 

20 

2015. október 22. Nemzeti Ünnep 

(október 23.) 

Benedek Elek Német Nemzetiségi 

Általános Iskola  

Hidas Község Önkormányzat és 

intézményei 

 

21 

2015. november 1. Halottak Napi 

megemlékezés 

Hősök Szobra  

(koszorúzás) 

Tájházért Egyesület, Német 

Nemzetiségi Önkormányzat 

 

22 

2015. november 11. 

 

Márton Nap 

 

Iskola, Óvoda  

Közösségek Háza 

Pedagógusok  

Borbarátok Egyesület 

 

23 

2015. november 22. Elhurcoltak napja 

(megemlékezés) 

Evangélikus templomkert  Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

24 

2015. november 29. Adventi vásár Közpark 

 

Hidasi Néptánc Egyesület 

 

25 

2015. december 4. Mikulás napi ünnepség Iskola, Óvoda  Pedagógusok  

 

 

26 

2015. december 6. Adventi vásár 

 

Közpark Hidasi Néptánc Egyesület 

 

27 

2015. december 11. Luca Nap 

 

Iskola, Óvoda  Hidasi Tájházért Egyesület, 

 

28 

2015. december 20. Nagykarácsony Ünnepe Művelődési Ház  Kultúrparaván Színtársulat  

A szervezők a program változtatási jogát fenntartják! 
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A Nők ünnepe, az egyenjogúság ünnepe 

 

Virággal kedveskedünk a hölgyeknek, de ne feledjük, március 8. a szebbik 

nem egyenjogúságához kapcsolódik. A nemzetközi nőnapot a világ legtöbb 

országában március 8-án ünneplik, de kialakulása több dátumhoz köthető. A 

gyengébbik nem képviselői évszázadokon át küzdöttek azért, hogy 

egyenrangú társadalmi jogokat, feltételeket vívjanak ki férfitársaikkal 

szemben. A nőnap hagyománya elsőként 1857. március 8-hoz köthető, 

amikor a textiliparban dolgozó nők New York utcáin vonultak fel, az 

alacsony fizetés és nem megfelelő körülmények ellen tiltakoztak. A legtöbb 

országban ekkortájt erősödtek föl a nők követelései szociális-gazdasági 

jogaik kiszélesítésére, a foglalkoztatásban, a bérezésben érvényesülő 

hátrányos megkülönböztetésük megszüntetésére. De ne szaladjunk a dolgok 

elébe. Elidőzhetünk egy picit a női egyenjogúság kérdésén, illetve a női 

deviencia megítélésén.  

 

 „Nem tudok a gondolattól szabadulni, hogy az erkölcsileg helyes, más a nőknél, mint a férfiaknál.” írja Freud, s 

felvetése igaznak bizonyulhat. Az éremnek tehát két oldala van, ugyanazon viselkedés, magatartásminta nem 

normaszegő, ha egy férfi, ám deviánsnak minősülhet, ha egy nő sajátja. A kulcsfogalom tehát, s amivel egyben mindent 

magyarázhatunk: a kettős mérce. Kezdjük talán a régi múltban.  

A különbözőségek a munkamegosztás terén már a hordatársadalmakban is cezúrát vonnak nő és férfi közé, ez azonban 

természetes okokra vezethető vissza, s nem tulajdoníthatunk neki diszkriminatív jelleget. A kettős mércét a patriarchátus 

közösségi szervezet teremti meg. E rendszerekben a poli- és monogámia egymás mellett él: előbbi a férfiak 

jogosultsága, miközben nőikre –nem érzelmi, hanem hatalmi, tulajdoni, pozicionális érdekeket szolgálva- egyre inkább 

rákényszerítik az utóbbit. Tanulságul szolgálhat a polgári társadalom kialakulásától sorra születő emberi jogi 

nyilatkozatok, alapelvek vizsgálata. Ahogy időben előre haladunk, az egyenlőség deklarálása, mint finomabbá válik 

azzal, hogy az egyenlőtlenségek forrásának széles körét rögzítik. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában 

(elfogadva az ENSZ közgyűlése által 1948. december 10-én) foglaltak alapján egyenlőnek tekintendő „mindenki, 

bármely megkülönböztetésre, nevezetesen fajra, színre, nemre, vallásra, politikai vagy bármely más véleményre, nemzeti 

vagy társadalmi eredetre, vagyonra, születésre vagy bármely más körülményre tekintet nélkül….”  

A korabeli Magyarországon „a törvény kimondja, hogy bár elvileg a férfi és a nő között a magánjogban nincsen 

különbség, de a férfit mégis előjogok illetik meg. Az 1944-ig érvényben lévő polgári jog egyértelműen kiszabja a 

személyi jogban a férfi hatalmát, előjogait a nő felett.” (Akadémia Kiadó Budapest) 

Miközben korábban a jogi és erkölcsi norma kart karba öltve biztosította a női alárendeltséget, a kettős mércét azonban 

a társadalmi attitűdök tovább éltetik. Az egyenlőségükért fellépő nőket a társadalom deviánsnak bélyegezte. Talán itt 

kell konstatálni, hogy a devianciát úgy határozhatjuk meg Anthony Giddens szerint„… mint olyan normáknak vagy 

normarendszereknek a megszegését, amelyeket egy közösség vagy társadalom jelentős része elfogad. A feminizmus 

pedig „a nők azon jogainak képviselete, hogy a férfiakkal való egyenlőségük az élet minden területén biztosított legyen.” 

Születése a francia forradalommal esik egyben. A nők nem késtek megragadni a lehetőségeket női klubok alakításával, a 

társadalmi egyenlőségük kiharcolását ambicionáló kollektív fellépéssel.  

A hatvanas évek a polgárjogi mozgalmak virágkorát jelentették, különösen Amerikában. Gyűléseket tartottak, vitáztak, 

szakmai és nőszövetségeket hoztak létre. A társadalmi fogadtatás pedig megkövesedett sztereotipakra alapozott: A 

feminizmust indulatoktól fűtött, hisztis nők utcára szabadulásaként, tömegbe verődéseként és kollektív, nemükre 

annyira jellemző szeszélyként könyvelték el. 
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Azt azonban el kell ismernünk, mindennapjainkban magunk is hajlamosak vagyunk arra, hogy „ne vegyük komolyan” 

az ilyen problémákat, vagy álproblémának kezeljük őket. A női szeszély mindig kézenfekvő hivatkozási alap 

mindaddig, míg olyan súlyossá nem válnak, hogy már nem hunyhatunk szemet felettük. Különösen veszélyes lehet a 

struccpolitika, amikor a tömegkommunikáció csatornáin keresztül, a fogyasztói társadalomra építve egy újabb 

mesterségesen keltett kihívással kellett szembenéznie a női társadalomnak: ez a Naomi Wolf által szépségmítosznak 

nevezett jelenség, melyet megdöbbentő adatokkal szemléltettek.. Az amerikai nők válasza a kutatók kérdésére, az volt, 

hogy nincs nagyobb vágyuk, mint leadni 4-5 kilót. A kiskorúak több mint 80 %-s fogyókúrázik, s mindez azért, hogy 

versenyre kelhessenek azokkal a manökenekkel, akiknek súlya az átlagnő súlyánál 20-30-%-al alacsonyabb. Az 

anorexia és a bulimia is női betegségek. 

Az, hogy az egészséges vagy a kultusz által uralt nő bizonyul-e hosszú távon deviánsnak, az már a társadalom 

felelőssége is, a kettős mérce tehát az idők folyamán (de)formálódik, ám erejéből mit sem veszít.   
                                                                                                                                                                                    Szerk. 

 
Gondolatok az utolsó oldalra 

 

Tisztelt Hölgyek! 

 

Engedjék meg, hogy férfitársaim nevében is 

tisztelettel és hatalmas szeretettel köszöntsem 

Önöket Nőnap alkalmából. Titeket cuki 

kislányok, vagány csajok, Benneteket elegáns 

hölgyek és dolgos asszonyok.  

Éljenek sokáig gondoskodó, szerető szívükkel, 

hisz Önök nélkül kopár sivatag lenne nekünk az 

egész világ. Örömteli számunkra, ha felvesznek 

egy szép ruhát, új frizurát csináltatnak, de 

tudniuk kell, hogy mi elsősorban a belső 

értékeikért csodáljuk és szeretjük Önöket.  

Mit jelentenek nekünk a Hölgyek? 

Mindent…………az egész világot, hiszen Önök 

őrzik első lépteinket, biztonságot és békét sugároznak a dolgos napjainkban, és gondoskodnak rólunk egy 

életen át! 

Ha hibázunk, vagy bánatunk van, Önök az elsők, kik letörlik könnyeinket és kitartanak mellettünk jóban és 

rosszban.  

Kedves Hölgyek! 

Köszönet, hogy nem csak a saját életük hősei, hanem a mi túlhajszolt életünk hősei is. Fogalmam sincs, 

hogyan csinálják/csináljátok, de Önök, Ti kedves Hölgyek egyszerre tudtok  

sugárzó Nők, 

odaadó Édesanyák, 

szerető Feleségek és 

megbízható Kollégák lenni! 

Mindezért elismerés és köszönet Önöknek, Nektek. 

Kívánok (kívánunk) minden földi jót, örömöt, boldogságot, és a soha nem múló szeretethez pedig: 

 

jó egészséget és sok mosolyt 

 
Berg Csaba  

polgármester  


