
4. évfolyam 5. szám              Hirdetési és információs lap           2015.  szeptember-október  

 

1 

 

 

 

Hidas község hirdetési és információs lapja 

Mikrobusz a településen! 

Az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a 

vidéki gazdaság és a lakosság számára 

nyújtott alapszolgáltatások jogcímén 

2015. 05. 07-én, az önkormányzat 

mikrobusz beszerzésére beadott pályázat 

nyert, így az önkormányzat a  6.715.000,- 

Ft  igényelt támogatással  Volkswagen 

Transporter típusú mikrobuszt 

vásárolhatott. Berg Csaba polgármester 

2015. október 16-án vehette át Pécsett a 

települést szolgáló mikrobuszt az 

AutóCity Kft. képviselőjétől.  
Szerk. 

Bursa Hungarica 2016. 

Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 11-én megtartott ülésén csatlakozott a Bursa 

Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. Az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007.(III.26.) 

Kormányrendelet alapján kiírta 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, a 

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, illetve a felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016. 

tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan. A támogatás összege 4.000,-Ft/hó.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 9. 

Benyújtás: A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében 

(EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek 

elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx 

A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését 

követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a 

pályázóknak. 

További információ:  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica 

1381 Budapest, Pf.: 1418 Tel.: (06-1) 795-5600 

E-mail: bursa@emet.gov.hu 

Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) 

 

 

Hírmondó  

Hidasi   

 

Hidasi Hírmondó 
Lap tulajdonságai 

ingyenes kézbesítés 
hagyományos külalak (A3, papír) 

fekete-fehér nyomtatás, sokszorosított 
Szerkesztés: Fekete Sándorné 

Létrehozta: Hidas Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 50/II. 

 

Berg Csaba polgármester elérhetőségei: 
7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 50/II. 

Telefon: 06 72/457-101, 0672/457-117 
fax: 06 72 457-101 Mobil: 

 06 20/3454913 
E-mail:  

hidas@axelero.hu 
 

Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélfogadási ideje: 

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

 

E-ON 

hibabejelentő: 

06-80-20-50-20 

(ingyenes) 

Mezőföldvíz Kft. 
(vízmű) ügyelet: 
06-20/5693833 

 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
mailto:bursa@emet.gov.hu
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Bányásznap 2015.  (szeptember5-6)  
Hidas Bánya történetét Allinger János 

1965-ben írt könyve mutatja be, melyben a mi 

bányánknak a volt hidasi bányának a történetét vetette 

papírra, annak fejlődését, működését kívánta 

ismertetni és a hidasi lignittel kapcsolatban általános 

ismertetést nyújtani. Mint azt már tudjuk, az 

emberiség már évszázadok óta és évezredek során arra 

törekedett, hogy a föld mélyében rejlő kincseket 

napfényre hozza és ezzel életét könnyebbé, jobbá, 

gazdagabbá tegye. Szerte a világon mindenütt, úgy 

hazánkban is, s nem utolsó sorban a Mecsek és 

környékén is már századok óta folyt - a mészégetésre, 

utak burkolására szolgáló kövek, vasérc, kőszén és 

barnaszén stb ,- az ásványi anyagok felkutatása és 

bányászata. A Mecsek-hegység barnaszén –lignit- kutatásának és bányászatának jelentős helye Hidas község 

volt, miután a többi környező községben a talált lignit 

csak részben került furásokkal megkutatásra, 

kibányászása csak Hidas községben valósult meg.  

Hidas Bánya történetét a könyv, a művelődésre és 

fejlődésre való tekintettel, két fejezetben tárgyalja. E két 

fejezet a kapitalizmus és a szocializmus kora. A 

könyvből csupán néhány gondolatot idéznék e két 

korszakról. 

„ A Mecsek vidéki barnakőszén, nevezetesen a hidasi 

lignit felé, a magyarországi ipari kapitalizmus első 

szakában irányult először a figyelem. Az első feltárás 

Riegel Antal nevéhez fűződik, kora egyik legjobb 

bányamérnöke volt.  Sokat fáradozott az észak mecseki 

kőszénbányák fellendítésével és e szénvidék 

vasútvonalának megépítésében”. 

„. E korszak korára eső hidasi bányászatot és levonva annak tanulságait, megállapíthatjuk, hogy a hidasi 

bányaművelési jogengedélyért a nagy vállalatok és kisebb tőkések között sok harc és küzdelem folyt, de maga 

a bányászat csak igen kismértékű volt. Várták a nagy gazdasági fellendülést, ami a lignitbányászatot is 

profitálhatóvá tenné. Ennek következtében a község és annak lakossága volt a vesztes, mert rendszeres 

bányaművelés esetén nagyobb létszámú bányaüzem a lakosság körében jobb megélhetési lehetőséget 

biztosított volna.   

A II. világháború után közvetlenül szétzilált bányászat nem tudta kielégíteni az ország szénszükségletét, így 

Hidas ismét az érdeklődés előterébe került, s a hidasi bánya üzemeltetését a kormány is sürgette. Hidas Bánya 

1947-1950-ig a feltárás tartalma alatt, a Mecseki Szénbánya Vállalat Nagymányoki Üzemének segédüzeme, 

beruházási részlege volt. 1950-ben megalakult a Nagymányoki Szénbánya Vállalat, mely egyik üzeme a Hidasi 

Bánya lett, de a vállalat 1954-ben megszűnt. 1957. április 1-től Hidasi Szénbánya Vállalat önálló vállalattá 

alakult. 

Később önállóságát elvesztette, mert mint célvállalatot a Brikett- Termelő és Széndúsító Vállalathoz csatolták. 

A szénvagyonkutatások –fúrások- igen kedvező képet adtak arról, hogy Hidason nagyüzemi bányászat 

induljon meg.                     
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A hidasi lignitterületet három részre osztották, 

hidasi működő, hidas dél és észak területekre. A 

termelési értékek alakulása változó volt. 

 A fizikai és szellemi dolgozók összefogása tudta 

csak valóra váltani a sok, nem vár akadály 

leküzdésével a feszített terveket, s ha ez többször 

nem is sikerült nem az ő hibájuk, vagy 

gondatlanságuk okozta a lemaradást. Fájó szívvel 

gondolunk arra, hogy Hidason végzett becsületes 

munkájuk vége felé közeleg és a bánya 2 év múlva 

bezár.  

Halálos balesetek száma 1951-től – 1961-ig 12 fő. 

Emlékük élni fog!”  

 

Emlékük él, s nemcsak a hidasi bányában 

elhunytak emléke él, hanem a környező bányákban elhunytak emléke is, melyet méltón képvisel a település 

központjában található Bányászemlékmű. Megépítésének kezdeményezője Varga István helyi lakos, a 

Mecseki Bányászok Szakszervezete Nyugdíjas tagozat Hidas Alapszervezet elnöke. Az Alapszervezet több 

mint 38 éve működik. Működését a rendszerváltás előtt Hidas Község Tanácsa biztosította, utána pedig Hidas 

Község Önkormányzata.  

Az idei Bányászemlékmű koszorúzáson Berg Csaba polgármester hangsúlyozta, hogy „településünk életében 

fontos szerepet játszott a bánya egykori létezése, máig hat a település életére, ezért is méltó dolog évről évre 

megemlékezni a bányáról, a bányászokról és az elhunytakról egyaránt. Hivatalosan a 65. bányásznapot 

ünnepeljük, valójában több mint 100 éves ünnep ez, hiszen december 4-én Szent Borbála napján mindig is 

emlékeztek a bányászokról. A bányászok erejét és tenni akarását követve próbálunk erőt gyűjteni az előttünk 

álló feladatok végrehajtására. Az idei ünnep, a 65. Bányásznap és 10. alkalom a Bányászemlékmű állítása 

óta. A helyi bányászok igen erős tartó pillére Varga István személyében vált erőssé és elismertté. Kezdve a 

Bányászemlékmű építésétől, az évről évre precízen megszervezett koszorúzási ünnepségig, nagy részben Varga 

István érdeme. Engedjék meg, hogy ezúton, ezen a 65. Bányásznapon az Önök nevében is  köszöntsem Pista 

bácsit, aki eddig csak adott nekünk.”  

A polgármester az önkormányzat nevében Emléklap átadásával köszönte meg az emlékmű megépítéséért, az 

önkormányzattal való szoros együttműködésért Varga István 

odaadó munkáját.  

A Bánya, Energia-és Ipari Dolgozók Szakszervezete Varga 

István részére a kiemelkedő szakmai tevékenysége 

elismeréséül BDSZ EMLÉKGYŰRŰT és OKLEVELET 

adományozott.  

Varga István elnök az emlékmű 2005. évi avatásán is 

elmondta, hogy „a szakszervezet tagsága a környező 

települések, volt Hidas Bánya dolgozóiból tevődik össze. Már 

régóta foglalkoztatta egy Bányász Emlékmű megépítésének 

gondolata, amivel a volt Hidas Bánya és a 

bányaszerencsétlenségben elhunyt bányászok emlékére 

szeretett volna megépíttetni, Ez valóra is vált, s 2005. 

szeptember 4-én, az 55. Bányásznapon felavatták és megszentelve átadta ünnepélyesen a falu, az özvegyek és 

rokonok legnagyobb örömére az utókornak, és a jövő nemzedék figyelmébe ajánlva, hogy vigyázzák, óvják, 

ápolják az emlékművet, a bányász múltat, hagyományát. Ez az emlékmű közös összefogással, adakozásból 

épült fel, és soha ne feledjék, hogy a községünk lakóinak munkát, kenyeret biztosított a volt bánya”. 

 

 



4. évfolyam 5. szám              Hirdetési és információs lap           2015.  szeptember-október  

 

4 

 

Azóta a minden évben megtartott Bányásznap kiemelkedő eseménye a Bányászemlékmű koszorúzás. Idén, 

felszólalásában Varga István elmondta,  

„mindig azon gondolkodtam, hogyan és mivel lehetne a színvonalát emelni a minden évben megtartott 

koszorúzási ünnepségnek. Úgy gondoltam megszólítom és felkérem a szomszédos települések első számú 

vezetőit, polgármester urakat, ahonnan a legtöbb bejáró dolgozó volt, hogy jelenlétükkel és egy koszorúval 

tiszteljenek meg bennünket, velünk együtt róják le tiszteletüket, illetve felkértem a részvételre minden egyház 

vezetőjét. Örömmel mondhatom el, hogy mindenhol igen volt a válasz.”   

A szervezésnek köszönhetően az idei Bányászemlékmű koszorúzáson részt vett: a helyi Nyugdíjas Bányász 

Szakszervezet, a Mecseki Bányász Szakszervezet, Hidas Község Önkormányzata, Hidasnémeti település 

Önkormányzata, a Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a 

Római Katolikus Egyházközség, az Evangélikus Egyházközség, A Református Egyházközség, az Egységes 

Sport Egyesület Hidas, Nagymányok Nyugdíjas Bányász Szakszervezet, Nagymányok, Cikó, Mecseknádasd, 

Ófalu, Óbánya Önkormányzata, Bonyhád Mozgássérült Egyesület, s a hozzátartozók.    

 

A koszorúk vitelében a helyi általános iskola 

diákjai segítettek, így Klug Martin, Major Tamás, 

Gecző    Fanni, Takács Dorottya részére a Hidasi 

Bányásznapok alkalmával megrendezett 

Bányászemlékmű koszorúzási ünnepségen nyújtott 

segítő munkájuk elismeréseként OKLEVELET 

adott át Varga István a Nyugdíjas Bányász 

Szakszervezet elnöke. Együttműködő, szervező 

munkájának elismeréseként Emlék Kancsót 

adományozott Győrfi Tímea konferens, illetve a 

Bonyhád Mozgáskorlátozott Egyesület részére. 

Varga István elnök minden kedves résztvevőnek 

békés-boldog életet, és bányászköszöntéssel „Jó 

szerencsét” kívánt.                                      (koszorúzáson 

részt vettek csoportképe jobb oldalon) 

                                                                                                                    
Az idei Bányásznapról való megemlékezést 

azonban tovább folytatnám azzal, hogy igen ritka, 

értékes újságcikk tulajdonába jutottam, melyet 

most a kedves olvasók elé tárok. 1966. szeptember 

6-án, Bányásznapon avatták Bartók Béla bronz 

mellszobrát. A korabeli Dunántúli Napló írását 

láthatják az olvasók, melyből kitűnik, hogy Bartók 

Béla nevét viselte korábban a Művelődési Ház, az 

akkor úttörőcsapat, és egy rövid ideig a könyvtár 

is, melyet a cikk nem említ. 

Bartók Béla 1881. március 25-én 

Nagyszentmiklóson született, zenészcsaládban. A 

XX. század egyik legnagyobb zeneszerzője, 

zongoraművész, népzenekutató, közép-európai 

népzene nagy gyűjtője. 1945. szeptember 26-án 

halt meg, éppen 70 esztendeje.  

Az önkormányzat Bartók Béla halálának 70. éves 

évfordulójára emlékezett 2015. szeptember 

 26-án, az általános iskola területén lévő Bartók 

szobornál.  
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A megemlékezést jelen létével megtisztelte Dr. Várnai Ferenc zeneszerző, népzenekutató, tanár, Bartók 

rajongó, aki annak idején, 1966-ban kezdeményezője volt, hogy Hidason Bartók Béla szobra helyet kapjon. A 

megemlékezésen Bartók Béla leveleiből idézett pár gondolatot. Szívesen osztotta meg a szobor történetét, 

melyet az olvasók elé tárok.  

„A „hidasi” BARTÓK- szobor „történetéről” 
Dr. Várnai Ferenc tanár, népzenekutató, zeneszerző  

visszaemlékezése 

Első és távolabbi előzmény: 1955 szeptember elsejével a 

Pécsváradi Járási Oktatási Osztály az erdősmecskei iskolából a Hidasi Általános Iskolához helyezett át ének-

zenei tanárnak. 

A tanítás megkezdésekor boldogan tapasztaltam, hogy az akkortájt a községbe letelepített bukovinai székelyek 

gyermekei, akik többségben voltak az egyes osztályokban, igen jó hangúak és számos szép székely népdalt 

tudnak, illetve csak azok jelentik „zenei anyanyelvüket.” Örömmel láttam neki dalaik megörökítéséhez és 

lejegyzéséhez! 

Észrevettem továbbá azt is, hogy a település felnőtt lakói kedvelik a zenét. Nekifogtam zenei előadásokat 

tartani a művelődési házban: Verditől, több szerzőn át, a nekem emberi és zenei nagy példaképemig, Bartók 

Béláig. 

Aztán, illetve hamarosan kórust szerveztem és vezettem az iskolában és a művelődési házban, majd gyermek 

hangszeres együttest és kis fúvószenekart is, a hangszereken játszó felnőttekből pedig bálokon talpalávaló 

muzsikát játszó zenekart. /Mecseknádasdon egy harmonika zenekarnak voltam a „karnagya”./ 

„Egyszobás lakásomba” hangszereken tanulókat fogadtam és oktattam. 

Bohus Mátyás volt a művelődési ház igazgatója, én pedig a helyettese. Donovald József igazgatta az általános 

iskolát, aki támogatta tevékenykedéseimet, melyeket az 1956-os októberi és novemberi forradalom eseményei 

megszakítottak, de decembertől gond nélkül folytathattam azokat 1957 június végéig. 

Mivel Hidason nem volt, az akkor még csak óvónői végzettségű menyasszonyomnak állás-és mindkettőnknek 

elfogadható lakás-lehetőség; elfogadtuk a minket lelkesen váró Szederkényiekét; összeházasodtunk és 

odaköltöztünk. 

Második és közelebbi előzmény: Szederkényből hamarosan a pécsváradi iskolához és a járási művelődési 

osztályhoz helyeztek át. Onnan a Baranya Megyei Művelődési Osztályra hívtak, és lettem annak 1960 

januárjától megyei zenei előadója, vezető ének-zenei szakfelügyelője, zenei szaktanácsadója és a megye zenei 

rendezvényeinek segítője, irányítója harminc éven át. 

A fenti beosztásaimban érkezett az íróasztalomra a Művelődési Minisztérium értesítése. 

Egy Bartók-szobor útja Hidasra: 

A minisztériumi értesítésben az állt, hogy Bartók 

Béla születésének 85. évfordulója /1966/ alkalmából 

Baranya megyének lehetősége nyílik, illetve adódik 

megkapni és felavatni Szöllősy Enikő nemrég 

elkészült Bartók mellszobrát. 

Feletteseim énrám bízták a hely és az alkalom 

megválasztását. Én pedig egyik kedves, örömteli 

állomáshelyemre, és annak hajdani szépen daloló 

tanítványaimra és zenét kedvelő lakosaira gondolva, 

úgy döntöttem, hogy kerüljön az Hidasra! 

Azt hiszem: 49 év távlatából, Bartók halálának 70. 

évfordulóján, hogy jól döntöttem!! 

A témához kapcsolódóan, és a korábbi 

körülményekről és eseményekről a Dunántúli Napló 

1966. október 6.-i számában megjelent beszámoló 

nyújt tájékoztatást.” 
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„Emlékezés Bartók Bélára, halálának 70 éves 

évfordulójára” című rendezvényen 2015. 

szeptember 26-án Berg Csaba polgármester 

köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a 

szobor eredeti helye a Művelődési Ház parkja 

volt, később került az általános iskola területére, 

illetve jelenlegi helyére. Méltatta Bartók Béla 

munkásságát, s hogy tudományos teljesítménye 

nemcsak a magyar és az európai zenetörténet, 

hanem az egyetemes kultúra szempontjából is 

korszakalkotó jelentőségű.  

Ezt követően élvezettel hallhattuk László Tamás 

helyi lakos csodálatos klarinét játékát, Bartók 

Béla: Román népi táncok alkotását, majd Győrfi 

Tímeától Bartók Béla élettörténetét, s Balázs 

Béla versét, melynek címe: Bartók Béla.   

Berg Csaba polgármester köszöntötte Dr. Várnai Ferenc 

zeneszerzőt, népzenekutatót, aki annak idején 

kezdeményezője volt a Bartók szobor Hidason történő 

elhelyezésének. Elmondta, hogy harminc éven át vezető 

énekzenei előadója, szakfelügyelője, szaktanácsadója volt 

Baranya megyének. Tanított a hidasi, a pécsváradi a pécsi 

Nagy Lajos Gimnáziumban, a pécsi Zeneművészeti 

Főiskolán. Évtizedek óta publikál zenei cikkeket, 

tanulmányokat, 50 éves rádiós múltja van. Kiváló 

népművelő, ismeretterjesztő. Igen komoly, kitüntetett, 

elismerésre méltó életpálya áll mögötte. E tartalmas 

élethez mit is kívánhatott volna, mint további jó 

egészséget, kitartást, az emberek szeretetét, tiszteletét, 

megbecsülését.  

Eszenyiné Both Ilona Bartók gyűjtésű népdalt énekelt, címe: Az erdei kispacsirta. E dal különlegessége, hogy 

1966-ban, a szobor avatásakor is felcsendült Both Ilona előadásában.  

 

 

Hallhattuk Szabó Antalné előadásában a „Szarvasokká vált fiúk” román népballadát. 

Végül a Bartók szobornál a koszorút és az emlékezés virágait helyezte el Hidas Község Önkormányzata, a 

Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Dr. V árnai Ferenc.     

                                        

Minden kedves résztvevőnek, előadónak köszönjük a megemlékezésen való részvételt. 
Szerk. 
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Idősek Világnapja 
Október elseje az Idősek Világnapja! 
Hidas Község Önkormányzata és a Hidasi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 2015. október 3-án meghívta a településen élő 
időseket a Művelődési Házba, az Idősek Világnapja alkalmából 
rendezett ünnepi műsorra és az azt követő vendéglátásra. Az 
ünnepséget Berg Csaba polgármester nyitotta meg, s  elmondta: 
 „ Igazán jó érzés számunkra egy kicsit megállni a rohanó életben, 
hogy kimutatva érzéseinket és kimondva köszönetünket, 
alkalmat találtunk a legfontosabbra………a találkozásra! 

Köszönjük a példamutatást, a szeretetet és az emberi értékeket, amiket kaptunk Önöktől. Mindegyikünk 

életében elődeink élete, munkája és fáradsága köszön vissza. Tiszteletünk azért, 

hogy vállalták mindazt, amit a sors Önökre mért és 

biztosították nekünk azt, hogy folytathatjuk az Önök 

által elkezdett munkát. Sütő András gondolatát idézem:  

„ Önmagát becsüli meg minden nemzedék az által, 

hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.” „ 

A műsoron felléptek a Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola diákjai, az Idősek Klubja tagjai, és 

képviseltette magát a Hidasi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat.  Ebből az alkalomból köszöntjük mindazokat 

az embereket, akik hosszú élet munkáját, tapasztalatait 

tudják maguk 

mögött. 

Segítségükkel 

ápoljuk a 

hagyományainkat

, száll 

generációról –

generációra a sok tudás.  

Szeretettel gondolunk rájuk, s nem csak ezen a napon, hanem az év 

minden napján, hisz szeretetükkel, bölcsességükkel ők is mindig a rendelkezésünkre állnak. Idős koruk 

tapasztalatával helyükre tudják tenni a dolgokat, tudják mi a jó, amit tovább adhatnak, s tudják mi az a rossz, 

amit el kell kerülni a következő generációnak.     
                                                                                                                                      Szerk..                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Lakosság! 
A Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat Virtuális Német Tájház 

alakítását kezdeményezné. Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, 

amennyiben otthonukban a németséggel kapcsolatos fényképek, tárgyi  

emlékek megtalálhatók, úgy azokat  egy fényképezés erejéig legyenek 

szívesek rendelkezésre bocsájtani. Időpont egyeztetés az alábbi 

telefonszámon: 06-30-2118944 

Mózesné Németi Rita Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Közmeghallgatás 

A Hidasi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 2015. november 9-én 

(hétfőn) 16 órai kezdettel 

közmeghallgatást tart. 

Helyszín: Hidas, Kossuth Lajos utca 

82. szám alatt 

Mózesné Németi Rita 

elnök 
 

 

Mózsené  

Felhívás 

A Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

szervezésében megtekinthető Szekszárdon, a 

Német Színházban 2015. november 17-én, 

16 órai kezdettel a Berlin zenés német 

nyelvű előadás. Jelentkezni lehet: 

06-30-211-89-44 telefonszámon november 

13-ig. 

Mózesné Németi Rita 

elnök 

 

LOMTALANÍTÁS 

2015. NOVEMBER 

5  - 6 

NAPOKON 
Hidas Község Önkormányzat 

 

ÉRTESÍTÉS 
 

A település fogászati 
alapellátásának 

biztosítása folyamatban van. 
 

Hidas Község Önkormányzat 
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A nagy mesemondó" : Benedek Elek 

Benedek Elek 1859. szeptember 30-án született. Születésnapjához 

igazodik a Népmese Napja, amelyet az ő emlékére szeptember 30-án 

tartunk. A Hidasi Német Nemzetiségű Általános Iskola is megtartott a 

Népmesék Napját. 

„MESÉK NAPJA a Benedek Elek Német Nemzetiségi 

Általános Iskolában 

A Mesék Napját, iskolánk névadójának Benedek Elek  

születésnapján, szeptember 30-án ünnepeltük. Csukás 

István egy kedves versével kezdődött a mese délelőtt.  

„Mackómese 

Mackó brummog: irgum-

burgum, 

bundám rongyos, ezért morgom. 

Elballagott a szabóhoz, 

de a szabó pénzért foltoz. 

A mackónak nincsen pénze, 

elköltötte akácmézre. 

Szegény mackó, mi lesz veled, hogyha megjön a nagy 

hideg?” 
S hogy ne maradjon egyedül a neves meseíró, soroltunk 

mellé társakat – a mesékben sincs csak egy, hisz a 

királyoknak három lánya vagy fia van, a sárkánynak hét 

feje- kivétel Süsü -, a törpék sem egyedül indulnak a 

bányába, mint ahogy három a nádszál kisasszony is. – Mi 

meseírókban is bővelkedünk: Arany László, Bálint Ágnes, Benedek Elek, Móra Ferenc, Fekete István, Janikovszky 

Éva, Móricz Zsigmond, Kormos István, Kányádi Sándor, Lázár Ervin…. Meseíróink sora végtelen.  

A mese kútfő, az ember életében az első csoda, amivel találkozik. Az esti lefekvés csendje tárja elénk azt a 

varázslatos világot, amely mindig úgy kezdődik, hogy: Egyszer volt, hol nem volt… és megnyílik egy hihetetlen 

világ az Óperenciás tengeren is túl, ahol mindig győz a jó, ahol nincs lehetetlen. Biztonságot nyújt szüleink, 

nagyszüleink hangja még akkor is, ha megjelenik a gonosz. 

Mesét hallgatni jó,  a felsősök által választott 

történeteket meghallgatták az alsó osztályok tanulói, 

közben lerajzolták  az általuk elképzelt szereplőket . A 

legjobban rajzolók és mesélők  a következő gyerekek 

voltak: 

5. osztály: Gecő Kata, Amrein Lara, Amrein Bettina, 

Pollák Kisanna,  

6. osztály: Kapronczai Eszter, Nagy Barbi, Zakar 

Dominik,  

7. osztály: Balog Barbara, Berényi Kitti, László 

Balázs, Simonics Máté 

8. osztály: Gecő Fanni, Biszak Betti, Galambos 

Gergő, Major Tamás 

A rajzverseny helyezettjei: 

Nyárádi Kincső   1. osztály 

Erdei Trixi Nóra    3. osztály                                                                                

Biszak Tímea   3. osztály”                                                                                                      Réderné Páncél Etelka 

Roma Nemzetiségi Nap 
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A Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. október 10-én 

tartotta első Roma Nemzetiségi Napját a Művelődési Ház 

épületében. A kulturális műsoron fellépett Szilvási Gipsí Fol 

Band Budapestről, 

a Feketeláng 

együttes Komló 

tánccsoportja, a 

Lila Orgonák 

táncegyüttes 

Harcról, a Roma 

Hagyományőrző Táncegyüttes Mázáról. A rendezvény 

gasztronómiai ételek bemutatásával (kemencében sült cigány 

kenyér, pacal, töltött káposzta), illetve a Bogdán testvérek 

(Babócsa) zenés műsorával zárult. 

Szerk. 

 

A Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi 

ülésen döntött arról, hogy a településen a roma kultúra 

hagyományát tiszteltben tartva, a település lakói számára, a 

pályázat útján nyert támogatást ésszerűen felhasználva, roma 

nemzetiséget is jelképező kemencét épít a Művelődési Ház 

közparkjában, melyet bárki használhat. A cigánykemence 

építése egyszerű, ősi módszer. Nem túl vastag botokat kell 

leszúrni egy agyag alaplemezbe, majd össze kell kötözni egy 

felső vízszintes 

tartóval. Az erre 

felkért szakember 

2015. október 17-

én a kemencét 

elkészítette, mindenki megelégedésére, örömére. Az elkészült 

kemencét Berg Csaba polgármester gyújtotta be. A roma 

közösségek élete szép példa rá, hogy az emberek nem pusztán 

elszenvedik a 

körülményeket, 

amelyeket nem maguk 

választottak, hanem erejükhöz mérten meg is változtatják azokat; 

hogy megkísérlik az őket körülvevő világot tőlük telhetően a 

legjobbra formálni, és megőrizni egy jobb élet képét. Sajnos 

településünkön a rongálás „divat” lett, ki tudja milyen ok, s mi cél 

vezérli a rongálókat, de a szépen megépített kemencét másnapra 

valaki, vagy valakik összezúzták. A rendőrség az ügyben 

megkezdte a nyomozást. 
 Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Szerk.      

                                                               .                                                                                                                        

Nyertes adósságkonszolidációs pályázat 
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Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására beadott 

pályázat sikeres volt, így Hidas település az építési/tulajdonszerzési célra igényelt 44.000.000,-Ft támogatást 

megkapta. A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:  

 

A település belterületén út, híd vagy járda építés, felújítása, karbantartása 

 

A Tamási Áron utca felújítása, minőségi hibái miatt fontos. Gyalogosan és járművel is egyaránt nehezen 

járható. A beton idomköves burkolat több helyen megsüllyedt, nyomvályús, a fugák hiányosak. A Bartók utca 

egy szakaszán a közmű nyomvonal megsüllyedt, a szakasz a közlekedés szempontjából balesetveszélyes. A 

nyomvonal süllyedés kijavítása után, az utca teljes felületét kétkomponensű záró réteggel látjuk el.  

A Tamási Áron utca fedlapos áteresz nem tudja megfelelően ellátni feladatát. A csatlakozó Vörösmarty utca 

elöntésének veszélye megnő. A meglévő vízelvezető árok tisztítása is nehéz, körülményes, mivel a beton 

fedlapok nagy részét nem lehet megemelni, felnyitni.  

A Petőfi utca 51-63 szakaszon a burkolat a kiemelt járda irányában több helyen süllyedt, a csapadékvíz 

megáll, pang. A tócsákból a felfröccsenő víz, károsítja a környező ingatlanokat. A javítással új vízelvezető 

szegély kerül kialakításra.  

 

Tamási Áron utca: 156 m2 útalap, 1128 m2 aszfalt burkolat építése. Járda, szegély, kapu bejárok javítása. 

Igényelt támogatás: 14.589.851,-Ft  

Tamási Áron utca: Csapadékvíz elvezető javítása. Igényelt támogatás: 1.994.077,-Ft 

Bartók Béla utca: Burkolathibák javítása, kétrétegű, kevert záróréteg építése 250 fm-en, 980 m2-en. Igényelt 

támogatás: 4.108.659,-Ft  

Petőfi Sándor utca: Csapadékvíz elvezetés rendezése. Igényelt támogatás: 3.746.663,-Ft  

 

Önkormányzati tulajdonban lévő épületek felújítása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése 

 

A Polgármesteri Hivatal és az Óvoda épületeinek felújítását önerőből nem tudjuk megvalósítani. Az 

önkormányzati épület tetőszerkezete kb. 170 éves. Nagyon sok a rossz cserép, több helyen beázik, ezért egyes 

helyeken a szerkezet is károsodott. Az épület belső lépcsőzete és a közlekedők járólapjai elhasználódtak. A 

kopás, a töredezettség miatt a közlekedés balesetveszélyes. Az óvoda tetőszerkezete elavult, folyamatosan 

beázik. A felújítás a zavartalan óvodai ellátás biztosítását szolgálja.  

 

Polgármesteri Hivatal: Igazgatási rész felújítása. Igényelt támogatás: 12.679.760,-Ft  

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde: Óvoda felújítás. Igényelt támogatás: 6.880.986,-Ft 

  
Berg Csaba  polgármester 

 

Közfoglalkoztatás  (hosszabb időtartamú) 

Támogatás időtartama: 2015.11.01.-2016.02.29. Bérköltség: 7.187.280,-Ft/hó 

Anyagköltség, eszközhasználat: 1.200.000,-Ft 

Támogatás mértéke: 100 %.  

Létszám: 20 fő  

A közfoglalkoztatás célja: kommunális feladatok elvégzése, parkosítás, parkfenntartás, temetkezési és 

kegyeleti helyek és környezetük karbantartása, csatornatisztítás, árokásás, szelektív hulladékgyűjtés, 

intézményi karbantartási segédmunkák.  . A közfoglalkoztatás szervezése a településen élők adottságaihoz és 

a helyi sajátosságokhoz, lehetőségekhez igazodik. Ennek érdekében az önkormányzat és munkaügyi 

szervezetek közös erővel, együttműködve látják el a feladatokat. 
Berg Csaba polgármester 

Tallózás településünk történetében.. 
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Buszváróterem építés: 1962. évben épült meg a település két buszváróterme közös fedezeti forrásból (állami 

támogatás és Köfa).  

 

Park építés: 1960-1966 évben 8 ezer négyzetméter területű park építésére került sor községfedezeti fejlesztési 

forrásból és társadalmi munkával. E park a Művelődési Otthon parkja, a strandfürdő parkja, a jelenlegi Stop 

csárda parkja, sor került a sportpálya környék fásítására, utcák fásítására. 

Strandfürdő létesítés: 1958. évben állami fedezeti forrásból és társadalmi munka hozzájárulással melegvizű, 

kénes gyógyhatású strandfürdő létesült, melyet a helyiek és vidékiek is szívesen látogattak. 1960. évben e 

fürdő berendezése korszerűsítve lett, kabinok, büfék létesültek.  

Orvosi rendelő: 1958. évben fogászati szakrendelést létesült közös fedezeti forrásból.  

Óvoda létesítés: 1960-ban állami hozzájárulással a bánya lakótelepen 50 férőhelyes óvodát létesült. 1966-ban 

a Petőfi utcában községfejlesztési alapból és társadalmi munkával 25 férőhelyes óvoda létesült.  

Általános Iskola: 1950-ben épült a 4 tantermes emeletes általános iskola. 1958-ban pedig 80 férőhelyes 

általános iskolai napközi otthon létesült.  A gondozottak napi háromszori étkezésben részesültek.  

Művelődési Otthon: 1948-ban épület a településen az első Művelődési Otthon a község központjában, állami 

és saját fedezetű forrásból. 1962-ben két klubhelyiség is alakult, egyik a Művelődési Otthonban lévő ifjúsági 

klub, másik a brikett telepi munkásklub.  

Sportpálya: 1962-ben bányafedezeti forrásból épült. Még ez évben létesült a felszereléssel ellátott 

sportöltöző.  

Házasságkötő terem: 1966-ban létesült a házasságkötő terem, mely nemcsak a házasságkötéseknek adott 

helyet, hanem névadóknak, ünnepségeknek is.  

Később az öt éves fejlesztési terv keretén belül (1966-1970) megvalósult a község egészséges, jó minőségű 

ivóvíz ellátása, törpevízmű létesítése folytán, a köztemető és ravatalozó létrehozása, mely közegészségügyi 

szempontból volt nagy jelentőségű, új egészségház létesítése, 

(Dobribán Antal írása nyomán) 

 

Érdekességként említendő, hogy a település neve a rómaiak korában: Pons Sociorum (Társak hídja), a török 

idő előtt: Hidus, Hydus, a török alatt: Idos, a török után: Hidas, Hidasd. Néha a falurészeket külön említik 

(Magyarhidas, Ráchidas, Némethidas, Ujhidas (Kishidas).  

(Allinger János írása nyomán) 
Szerk. 

Szűrővizsgálat: Ingyenes mammográfia szűrés volt a települése 2015. október 19-20 napján. Schmider 

Valéria védőnőnél lehetett leadni a jelentkezésre az igényt. A szűrőprogram a HEFOP 4.3.2. projekt 

keretében, a Pécsi Tudományegyetem és a Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szervének közreműködésével jött létre.                                                                                                                                               

 

Szerk.  

 

Hát maga honnanvalósi…? 
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Kérdezhetné egymástól két idegen, ha buszmegállóban, piacon, kocsmában, orvosi váróban egymás mellé 

kerül. A következő történelem-földrajz ismeretbővítő törekvésem erre a kérdésre igyekszik választ adni.  

Földrésznyi, ázsiai pusztán egymás mellett éltek legeltető, vándorló népek, köztük őseink.  

Támadások, időjárásváltozások, élelemhiány sokszor késztetett sátorbontásra, továbbindulásra, de a 

kiszemelt terület is lakott volt. Háborúskodások, behódolások, szövetségek kialakítottak egy aránylag 

egységes akaratú, több törzsből álló szövetséget. Idejövet találkoztunk bolgárokkal, alánokkal, kazárokkal, 

majd keveredtünk az itt talált avarokkal, szlávokkal, morvákkal, frankokkal. A „honfoglalók” maradtak, az 

itt élők beolvadtak, vagy tovább mentek.  

Megérkeztünk. Tőlünk nyugatra szervezett, határokkal szabályozott, keresztény hitet vallók éltek. Mi egy 

darabig folytattuk a vagyongyarapítás sajátos formáját, de ráébresztettek – ha nem változtatunk- elveszünk. 

Felismertük, ha élni akarunk, idomulni kell. Kemény hittérítés, véres leszámolás a belső lázongókkal, 

védekezés a külső támadókkal szemben. Állam lettünk, törvényekkel, közigazgatással, hittel, házassággal, 

szerződésekkel, idegen szokások felvételével. Ezeket környezetünk elfogadta, Európa tagja lettünk, 

biztosítva továbbélésünket. Első királyunk törvényei (1001-ben) a kor követelményeinek megfelelően – a 

mai fogalmak szerint kegyetlenül -, rendet kívántak teremteni. Fiának, reménybeli követőjének, az alábbi 

„Intelmek”-et hagyta (1010-ben) szelídítve a törvények keménységét.  

„…légy irgalmas az erőszak szenvedőhöz, jövevényeket jóindulatúan gyámolítsd, becsben tartsad, hogy 

nálad szívesebben tartózkodjanak, mert az egy nyelvű egyszokású nép gyenge és esendő”. 

Több esetben a jövevények nem beleegyezésünkkel jöttek és néha sokáig maradtak. A tatárok –

honfoglalóink útján- jöttek, végigrohantak rajtunk, de sürgős dolguk akadt otthon, szerencsénkre nem jöttek 

vissza, pedig ígérték.  

Az Oszmán Birodalom –miután övé Egyiptom, Ázsia nagy része- szemet vetett a Nyugatra, de odajutni csak 

rajtunk keresztül lehetett (már az Ókori Római Birodalom keleti vége is mi voltunk-, Pannónia néven, a 

Dunát használva természetes védővonalnak. A Buda felé özönlő sereg ezt régi hadiutat használta –Az Egri 

csillagok-ban olvashattunk a mecseki sikertelen robbantásról (a régi 6-os vonalán). A hódítók elöl 

menekülve barátságos népek is jöttek –kunok, jászok, horvátok, szerbek (Grábóc) -, majd a megszállás 

elmúltával a németajkúak. Sokan választották, később tartották hazájuknak országunkat, áldoztak érte, 

öregbítették hírnevét a világban. Az „Aradi tizenhármak” a legdrágábbat adták szabadságunkért, pedig szerb, 

örmény, német, horvát, osztrák és „kékvérű” iskolákban tanulták a betűvetést (Leiningen uralkodóházakkal 

volt rokon), „ördöngös zenész”-ünk Liszt Ferenc,, a népzene dallamait tette világhírűvé –német anyanyelvű 

(List) a „legnagyobb magyar” Széchenyi leírt gondolataival ébresztette a fejlődésre áhítókat-, törte 

nyelvünket, festészetünk „Petőfi”-je az árva asztalos inas Munkácsy ((Lieb) bajor, Ganz Ábrahám Svájcból 

jött magyar ipart csinálni –sikerrel. A könnyipar megteremtője Goldberger sem „tősgyökeres”. Ízletes 

„hungarikum”-jaink a Pick, Herz, a Zserbó, jóérzésű büszkeséggel tölt el, Szent-Györgyi professzor –

egyetlen hazai tudományos Nobel díjasunk- anyai ágon német.  

A felsorolást csak azért hagyom abba, mert még rengeteg van és a papír fogy. Akár a hódítók, akár a tőlük 

megszabadítók vonultak át területünkön, nyomukat itt hagyták. Romboltak, építettek, jó és rossz 

tulajdonságaik maradtak. Egyes kutatók szerint világhírű tudós hazánkfiai, kiváló ifjú sportolóink, híresen 

szép honleányaink ennek a keveredésnek is köszönhetők. Földünk éghajlatának sokszínűségéből fakad, 

nemcsak kellemes, könnyen elviselhető körülmények között élünk. A TV jóvoltából fotelban ülve 

szörnyülködhetünk a tengerárak, vulkánkitörések, tornádók pusztításán. Ezek bizonyos helyeken sűrűn 

ismétlődnek és nem értjük, az ott élők miért építik ujjá otthonaikat, költöznek vissza, miért nem keresnek 

jobb helyet. Ugyanúgy nem értjük a sarkvidéken élőket, a sivatagok forróságában is boldogulókat, az 

őserdők elszigetelt lakóit. Maradnak, visszamennek, mert hazájuk, mert ott nyugszanak őseik, mert a 

szélsőséges körülmények ellenére jól érzik magukat. Egyetlen esetben hagynak hátra mindent, ha életük 

feltételeit fenyegetve érzik, ha feldúlják eleik nyugalmát, ha hitüket, emberi méltóságukat meggyalázzák, ha 

szemük láttára gyilkolják hozzátartozóikat, ha elrabolják tőlük a jövőt, gyermekeiket.  

Akkor felkerekednek és nincs előttük sem kézzelfogható, sem elvi akadály, a menekülésre késztetés erősebb, 

mint a várható ellenérzés, kirekesztettség, a gyökérvesztés, befogadás ellenesség. Ha rájuk gondolunk, 

jusson eszünkbe, segítők vagy segítettek szeretnénk –e lenni? - ha ez egyáltalán választható.  
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Ne legyek képes – gondolatban sem – átlépni a földön fekvőn és nem segíteni földönfutón. Ne tudjak 

nyugodtan aludni, ha valamit nem tettem meg, bár módomban lett volna.  

Amikor valami a körmünkre ég, ne az esetleges következményekről fessünk véres tévképet, az okok 

megszüntetésére fordítsuk, amink van.  

Szeretnék –tartalmilag- idézni a világ legolvasottabb könyvéből.  

...minden ember Isten képmására teremtetett, így mindenkit egyforma méltóság illet meg.  

Minden ember testvér…! 

Az ember annyit ér amennyit használ –mondta Széchenyi és ha a segíteni akarás belülről fakad, mindenki 

megtalálja annak leghatásosabb módját.  

Ha így teszünk, lehetünk méltók mások megbecsülésére! 
Eszenyi János 

 

Itt említeném meg, hogy Eszenyi Jánosnak, lapunk állandó írójának, a Hidasi Hírmondó ez év május-június 

számában megjelent „A hely, ahol élünk” című környezetvédelmi témájú cikkét. A Köztársasági Elnöki 

Hivatal Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósága (miután az írás beküldésre került) levélben megköszönte 

azzal, hogy a Föld, a környezet megóvása érdekében mindannyiunk összefogására, tenni akarására szükség 

van, s remélhetőleg ezen apró lépések (utalva a cikkben megjelentekre) nem maradnak eredmény nélkül, és 

sorai cselekvésre ösztönzik olvasóit.  
Szerk. 

                                                        

Emlékest 

 

A Hidasi Tájházért Egyesület kezdeményezésére 

2015. szeptember 18-án a Polgármesteri Hivatal 

épületében Videcz Ferenc emlékestet tartottak. Az 

emlékesten részt vevők a szerző műveiből hallhattak 

részleteket tanítványok, kollégák, ismerősök 

előadásában, illetve megszólalt Pécsi Zoltán volt 

vadásztárs, jó barát is. A megemlékezés kötetlen 

beszélgetéssel ért végett.                     

   Szerk. 

. 

 Nemzeti Emléknap - Nemzeti Ünnep 

Október 6…….Nemzeti Emléknap: 1849. október 6-án végezték ki Aradon az 1848-49. évi szabadságharc 13 

honvédtisztjét. A tragikus nemzeti eseménnyel kapcsolatos emléknap másik neve Nemzeti Gyásznap.                                                                                                                                                          
Szerk. 

Október 23…….Nemzeti Ünnep: A Magyar Köztársaság állami ünnepéről szóló törvény (1991. évi VIII. tv.) szól a 

nemzeti és állami ünnepekről. Október 23-a, az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar 

Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja. Nemzeti Ünnep. Október 23-a jelképpé válását jelzi, hogy 1989. október 23-án 

az akkori megbízott államfő, a Parlamentnél összegyűlt százezres 

tömeg előtt kiáltja ki a III. Magyar Demokratikus Köztársaságot. Az 

új, demokratikusan választott Országgyűlés 1991-ben hivatalos 

nemzeti ünneppé nyilvánítja.   

A Hidasi Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskolában 2015. 

október 22-én emlékeztek a hősökről.  Bachesz Csaba 
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iskolaigazgató nyitotta meg a rendezvényt, majd átadta a szót Berg Csaba polgármesternek. A polgármester 

ünnepi beszédében többek közt hangsúlyozta, hogy 

 

„A múlt sokszor fájdalmas, de erővel is tölt el minket. Hatalmat és mindenkori vezetést lehet bírálni, és lehet 

leváltani, de csak akkor, ha biztosak vagyunk benne, hogy egy jobb, biztonságosabb jövőt tudunk építeni. 

 Ez, a szabadságra vágyó és törvényes rendet akaró tömeg sok áldozat árán, de kiharcolták a mi jelenünket és 

a maguk jobb jövőjüket. A hősök tiszteletére fogadjuk el, az akkori üzenetüket, és biztos vagyok benne, hogy itt 

a mi kis hazánkban…..itt, helyben is mindenki meghallja egyszer ezeket a szavakat: testvériség, egységesség 

és szeretet. E három szó maradjon elfogadott üzenet és próbáljunk meg jó testvériségben élni. próbáljunk 
meg egységben dolgozni és formálni településünket és a legfontosabb, próbáljunk meg szeretetben segítő 
kezet nyújtani egymásnak. S így, igen csak így lehetünk méltó követői az 56-os hősöknek. Bízva az idősödő 
korosztály tapasztalataiban, bízva a fiatalok tenni akarásában, találkozik a múlt a jelennel és így építünk egy 
szép közös jövőt itt helyben Hidason is”. 
 
Ezt követően az iskola diákjai adták elő ünnepi műsorukat. Felkészítő tanár: Kovács Eszter magyar szakos 

pedagógus.  
Szerk. 

                                                         

Gondolatok az utolsó oldalra 

 

Meggyőződésem, hogy sokunk életében a legnehezebben feldolgozható időszak az október 

vége és november eleje. Sajnálatos, de az emberi élet során mindenki szembesül ezzel az 

érzéssel, de előbb vagy utóbb mindenkit megérint a halál. Természetes számunkra az, hogy 

kik nincsenek közöttünk, továbbra is életünk részei maradtak. Megérint, hiszen pillanatok alatt 

veszíthetünk el gyermeket, szülőt, nagyszülőt, rokont, barátot és ismerőst egyaránt. Ilyenkor 

újra értékeljük, és számot adunk mi, ittmaradottak magunknak és újra gondoljuk az előttünk 

lévő bizonytalan hosszúságú időt. A szörnyű halál napról-napra, időről-időre szomorúságra 

készteti a gyászolók millióit. Ilyenkor emlékezünk és évről évre újra temetjük szeretteinket. Ilyenkor nem értjük 

a szeretetből lett gyűlöletet, a barátból lett ellenséget, a támaszból lett akadályt, és újra átgondoljuk, hogy kinek 

mi, és mennyit ér. Emlékezünk az elhunytak cselekedeteire, tanácsaikra és az emberi csodára, amit soha nem 

felejtünk….a mosolyukra. Ebben a méltóságteljes emlékezésbe bízva kívánok mindenkinek  

 

                                                         jó egészséget és sok mosolyt.                                                       Berg Csaba 

polgármester  


