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Hidasi
Hírmondó
Hidas község hirdetési és információs lapja

Bájos Lányok, Kedves Hölgyek, szeretetben gazdag Asszonyok!
Hidas község férfi lakosai nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm a település hölgy lakóit, a Nemzetközi Nőnap
alkalmából.
Berg Csaba polgármester

Évindítás: Elmúltak a téli ünnepek, a szilveszter, de hangulatuk még élénken él bennünk. Az év első
napjaiban számot adhattunk az elköszönő évtől önmagunk előtt. Mérlegelünk, s lehet érzelgőssé is válunk,
mert egy kicsit mi is elmúltunk az óévvel. Hiszen magunkból is elbúcsúztatunk egy keveset, hisz mégiscsak
része volt életünknek az a tizenkét hónap. Számtalan kérdést teszünk fel arról, hogy mit tehettünk volna
másképp, és vajon sikerül-e az újévre? Érdemes megfigyelni, hogy a legtöbb hiedelem valamilyen módon
kapcsolódik a táplálkozáshoz, a gazdagon terített aszal ugyanis záloga a jólétnek. Amíg abban mindenki
egyetért, hogy a lencse csalogatja a pénzt a házhoz, addig abban már igen eltérnek a vélemények, hogy miféle
hús kerüljön az asztalra. Kérdés, hogy a hallal együtt a szerencse is elúszik-e, avagy épp a sokpénzű víziállat
hoz biztos gazdagságot az évre? A hagyományok őrzői abban már inkább egyet értenek, hogy a tyúk
szétkaparja a szerencsét, míg a disznó elénk túrja azt. Igaz ez utóbbi iránt nem is lehet elfogulatlanul
viselkedni, hiszen egészen közeli rokona a szilveszteri kismalacnak…
Január a természetben a
teljes nyugalom ideje, mert
ha " szófogadóan, jól
viselkedik " akkor erdőtmezőt, hó borit és a vastag
hótakaró alatt alszik a
természet.
A 2016-os Újév hideget és
kisebb havazást hozott a
településünkre. Pár nap
múlva azonban kb. 20 cm-es
hótakaró borította el a falut. A hókotró már hajnalban megkezdte az utak járhatóvá tételét. Alig telt el két hét,
a hó elolvadt a „kellemes” napsütésben. Érdemes volt megörökíteni a látottakat.
Január 6.: Vízkereszt, ekkor ér véget a karácsonyi ünnepkör. Katolikus vidékeken a keresztvíz szentelésének
ünnepe, a vízkereszt elnevezés is erre utal.
A vízkeresztkor kezdődő és hamvazószerdáig tartó, évszázadok óta évente megismétlődő ünnepsorozat pedig
a farsang, nagyon gazdag szokáshagyománnyal. A hagyományok szerint ez az önfeledt mulatozás, dús
lakomák időszaka, amikor búcsúzunk a téltől és köszöntjük a tavaszt.
Szerk.
Hidasi Hírmondó
Lap tulajdonságai: ingyenes kézbesítés
hagyományos külalak (A3, papír)
fekete-fehér nyomtatás, sokszorosított
Szerkesztés: Fekete Sándorné
Létrehozta, felelőse: 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
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Karácsonyi Ünnepség a Művelődési Házban!
A program 2015. december
20.-án, késő délután a
bányatelepi közparkban, a
Székely kapu előtt lévő
adventi koszorú negyedik
gyertyájának
meggyújtásával kezdődött,
majd a zsúfolásig megtelt
Művelődési
Házban
a
kultúrműsorok
megtartásával folytatódott. Berg Csaba polgármester ünnepi
köszöntője után láthattuk a Hidasi Szivárvány Bölcsőde és Óvoda óvodásainak
Betlemehes játékát, a Hidasi Néptánc Egyesületet, a Benedek Elek Német Nemzetiségi
Általános Iskola műsorát. Szabó Antalné
előadásában verset, László Tamás
előadásában gyönyörű fuvola játékot
hallhattunk, s láthattuk a felnőttek
részéről is a Székely Betlehemes játékot.

Ahogy a betlehemes játékának, úgy a
Csobánolás
történetének
középpontjában is a szálláskeresés áll.
Különösen fontos ez,
mivel a
hagyományokhoz, hűségükről, erős
összetartozásukról ismert bukovinai
székely népcsoport többször kényszerült arra, hogy szülőföldjét,
lakóhelyét elhagyva újabb és újabb vidékeken találjon otthonra. A csobánolás a Krisztus születését
megjelenítő dramatikus szokások egyike, a bukovinai székelyeknek a csobánokról – hegyi pásztorokról –
elnevezett betlehemes játéka, mely ma is él és virágzik. A csobánolás az egyik legarchaikusabb elemeket
őrző, a csíki betlehemessel rokonítható népszokás, melyet a Bukovinában eltöltött másfél évszázad, aztán a
rövid bácskai tartózkodás alatt, végül 1945 után
Tolna, Baranya, Bács-Kiskun és Pest megye
településein is megtartotta a közösség, s mára a
csobánolás a népcsoport összetartozásának
szimbólumává vált. A betlehemes játék,
szórakoztató szerepe mellett korunkban főként a
bukovinai székelységhez való tartozás kifejezése,
célja a hagyományok éltetése. A jó-rossz, szegénygazdag ellentét igen egyszerű, szemléletes
formában mutatkozik meg e játékokban.
(csoportkép
)
Bukovinai székely betlehemes játék 2013 óta
szerepel a szellemi kulturális örökségnemzeti
jegyzékben. A Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti
Jegyzékén a 19. elem lett. A felkerüléshez szükséges többek között, hogy a hagyomány továbbélése
biztosított legyen, mely szerencsére településünkön is adott.
Szerk.
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Emlékezés a Madéfalvi vérengzés 252. évfordulójára!
1764. január 7-én hajnalban támadta meg a császári katonaság az erőszakos
besorozás ellen fellázadó székelyeket Madéfalvánál, a falu ostroma során
pedig körülbelül 200 – nagyrészt fegyvertelen – embert ölt meg. Ez volt az
úgynevezett „madéfalvi veszedelem”, mely során nem csak férfiak, de nők
és gyermekek is a vérengzés áldozatául estek. (forrás:www.rubicon.hu/magyar/oldalak)
A szomorú eseményre 2016. január 10-én, a délelőtti istentisztelet után,
koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott a Hidasi Református
Gyülekezet. A református templom udvarában felállított emlékmű előtt
Gyenge Károly református lelkész, a Hidasi Néptánc Egyesület és Hidas
Község Önkormányzat képviseletében Berg Csaba polgármester és
Biszak Józsefné képviselő helyezte el az emlékezés koszorúját.
Szerk.

Közérdekű információk
Magánszemélyek kommunális adója
2016. évben
Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetve
lakásbérleti jogviszonyként:
a.) lakás, és nem lakás céljára szóló
épület és épület rész
5.500,-Ft
b.) lakásbérleti jog
5.500,-Ft
c.) üzlet, műhely, amennyiben
magánszemély-vállalkozó
tulajdonában van, és önálló
helyrajzi számmal rendelkezik
5.500,-Ft
d.) telek
0,-Ft
Az adómentességet, adókedvezményt
Hidas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2015.(X.01.) számú rendelete
részletesen tartalmazza (hidas.hu).

Hidas község helyiség és eszköz bérbeadási díjai 2016. évben
Szolgáltatás

Fizetendő díj
(bruttó Ft)
60.000

Fizetés
gyakorisága
alkalom

Művelődési Ház
nagyterem
Művelődési Ház
70.000
alkalom
nagyterem fűtéssel
Művelődési Ház
10.000
alkalom
előtér
Művelődési ház
20.000
alkalom
előtér, fűtéssel
Művelődési Ház
70.000
alkalom
nagyterem+előtér
Művelődési Ház
90.000
alkalom
nagyterem+előtér+fűtés
Rendezvény sátor – egész
160.000
alkalom
szállítási díj nélkül
Rendezvény sátor – fél
100.000
alkalom
szállítási díj nélkül
Mobil színpad
100.000
alkalom
szállítási díj nélkül
Sörpad garnitúra (db)
500
alkalom
(asztal+ 2 pad)
A Művelődési Ház kisterme nem bérelhető!
Visszaadáskor az esetlegesen felmerülő kár költségét meg kell téríteni !

Fizetési
határidő
igényléskor
igényléskor
igényléskor
igényléskor
igényléskor
igényléskor
igényléskor
igényléskor
igényléskor
igényléskor

Berg Csaba polgármester

Statisztikai adatok a településről
Községben anyakönyvezett események
Házasságkötések száma
2011
2012
2013
2014
fő
8
10
12
13
Halálozások száma
év
2011
2012
2013
2014
fő
11
12
13
13
Helyben anyakönyvezett születés nem volt.
Születések alakulása községünkben
év
2011
2012
2013
2014
fő
17
15
25
15

2015
18
2015
17

2015
20
Szerk.
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Közérdekű információk
A fogászati ellátást helyettesként
Dr. Bencze Bálint fogszakorvos biztosítja
2015.12.01-től.
Előzetes bejelentkezés: 74/674-308
Rendelési idők:
Hétfő: 13.00-16.00
Kedd: 08.00-11.00
Szerda: 08.00-11.00
Csütörtök: 13.00-16.003.00
Péntek: 08.00-11.00
(Bonyhád, Perczel u. 49. rendelő)

Hidas Község Önkormányzata
szeretettel meghívja Önöket, a
Hidasi Művelődési Házban
2016. március 4-én, 16 órakor
megrendezésre kerülő
IRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓRA.
Bemutatkozik:
Bene Edit – Art Ezüstdíjas költő, író.
Vendégek:
Biszak Antalné
amatőr festő
Szabó Antalné
versmondó

Hidas Község Önkormányzata
szeretettel meghívja a Hölgyeket,
a hidasi Művelődési Házban
szervezett
Nőnapi mulatságra!
Időpont: 2016. március 12.
kezdés: 20:00 óra
Zene: Ócsai Attila
További információ:
Győrfi Tímea 06 20 5054662
Babosné Hambuch Klára 06 20 3770551
Kaslerné F. Izabella 06 30 2276118

Ingyenes, batyus, a büfé is üzemel!
Pezsgős Nőnapi
köszöntő 21:00 órakor

Közvilágítás
hibabejelentő új telefonszáma:
72/511-599
Hívható: hétfőtől-péntekig 8-16-ig
(hivatalba is lehet jelenteni)
Web-en: vatt-eta.hu
„Hibabejelentés” menüpont

Elkészült Videczné Rendes Mária
A KARDOS CSALÁD ÉS AZ
EMLÉKSZOBA TÖRTÉNETE
című könyve, mely megvásárolható a
Hidasi Polgármesteri Hivatal épületében,
ügyfélfogadási időben.
A könyv ára: 900,-Ft

Mezőföldvíz Kft. (vízmű) ügyelet: 06-20/5693833
A Dél-Kom Nonprofit Kft. tájékoztatója a szelektív
hulladékgyűjtésről
Hidas településen a szelektív hulladékot 2016. február 12. napjától
(péntekenként) az alábbi napokon szállítjuk:
2016. február 12.
2016. március 11.
2016. április 8.
2016. május 13.
2016. június 10.

2016. július 8.
2016. augusztus 12.
2016. szeptember 9.
2016. október 14.
2016. november 11.
2016. december 9.

A 240 literes, kék színű szelektív hulladékgyűjtő edényt az ingatlanon
belül kell tárolni, és csak az elszállítás napján lehet kihelyezni a utcára.

Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány az alábbi
közhasznú felhívásokkal fordul a rászoruló emberek felé:
"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!"
"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Alapítványunk közel 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
Magyar Kultúra
Napja
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"
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Kölcsey Ferenc (a reformkor egyik legnagyobb költője) 1823.01.22 napján fejezte be a Himnusz megírását. E
vers, egy közösség identitását kifejező énekké vált, s amelyet minden magyar ember elérzékenyülve és
mélységes, szent áhítattal hallgat immár sok-sok éve. Erre az eseményre emlékezve, e napon ünnepeljük a
Magyar Kultúra Napját. Településünk civil szervezete is próbált átadni, megmutatni valamit kulturális,
művészeti életük értékeiből.
Hidasi Kultúrparaván Színtársulat
A Nemzeti Színház és a Magyar Teátrumi Társaság
24 amatőr vidéki társaságot karolt fel, s adta meg a
lehetőséget a szereplésre, azzal, hogy kistelepülések
összefogásában is születhetnek nagy dolgok. Így a
Hidasi Kultúrparaván Színtársulat 2016. január
24-én, Budapesten, a Nemzeti Színház épületében
előadhatta „Csalóka Péter” című vidám darabjukat.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett
PAJTASZÍNHÁZI
SZEMLE
alkalmából
Emléklapot és Méltató emléklapot vehettek át a
hidasiak, ez utóbbin az alábbiak szerepeltek:
„Régen láttunk már ilyen eredeti, furfangos legényt
a színpadon, mint a Csalóka Péter! Csodálatos volt
az életkedv, amivel játszottak! A bíró olyan lelkesen
viselte a folyamatos átveréseit, hogy miközben belefacsarodott a szívünk, mosolyogtunk is rajta. Hogyan is
lehet ennyiszer ugyanabba a hibába esni… Ám közben rájövünk, velünk is megesett már, hogy leszakadt a
gebénk farka… Öregebbek és fiatalok, pörgő szoknyák, hegyesre pödrött bajszok, pajkos hegedű dallamok,
játékos rigmusok, előre fizető kalapok… Köszönjük ezt a mulatságos és tanulságos történetet, a pirospozsgás
arcokat és azt, hogy még a színpadról is táncolva köszöntek el! Nagyon hálásak vagyunk, hogy itt voltak! „
A Méltató emléklapot aláírta a Vidnyánszky Attila a Nemzeti Színház főigazgatója és Szabó Ágnes a Magyar
Teátrumi Társaság alelnöke. A 2016. január 26-án megtartott képviselőtestületi ülésen Berg Csaba polgármester elmondta, hogy „jóleső érzés volt
már a főpróbán is látni, hogy a Művelődési Ház megtelt érdeklődőkkel. Nagy
dolog a Nemzeti Színházban szerepelni, két képviselő Biszak Józsefné és Győrfi
Tímea is részt vett a színjátszásban”. (További szereplők: Daradics Erzsébet,
Szemán Tünde, Fenyvesi
Bernadett, László Ildikó,
László Csaba, Szabó
Antalné, Biszak Bence
zenész)
A polgármester a jól
működő
társulatnak
további
sikereket
és
kitartást kívánt! …
és kívánunk!
Szerk.
Budapest, Nemzeti Színház

Emléklap átvétel

Hidasi Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola hírei
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Farsangi mulatság!
Február 12-én került megrendezésre
iskolánkban a farsangi mulatság. A
harmadik osztályosok kis előadásával
kezdődött
el
a
jelmezesek
bemutatkozása.
Nagy örömünkre
szolgált, hogy sokan öltöttek jelmezt.
Volt köztük bohóc, hercegnő, rózsa,
indián, hastáncos, vadász, párduc,
focisták, Darth Vader, ördög és kalóz is.
Az ötödik osztály remek ötlettel készült:
a fiúk csinos hölgyeknek, a lányok fess fiatalembereknek öltöztek. A jelmezes felvonulás után a nyolcadik
osztályosok táncos produkciót adtak elő. Ezt követően a tornateremben diszkó, a büfében pedig sok finomság
várta a kicsiket és nagyokat. Köszönet a szülőknek a sok finom süteményért!
Köszönettel tartozunk a helyi vállalkozóknak is, akik nagy részben hozzájárultak a tombola-nyereményekhez.
Köszönjük a felajánlásokat a Tiki-Taki Presszónak, Sági Miklósnak, Balog Bálintnak, a helyi szörpüzemnek,
Sára Sándornak és a tojásokért Benkőéknek! Köszönet a szülőknek, akik felajánlásokat tettek, illetve azoknak
a szülőknek is, akik jelenlétükkel megtiszteltek bennünket.
Német versmondó verseny: Gyönyörű napsütéses
délelőttön tartottuk idén a német versmondó versenyt,
melyet a Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat
rendezett meg az általános iskolások számára. A gyermekek
izgatottan várták, hogy előadhassák versüket, a közönség
pedig érdeklődve figyelte a versmondókat. A 21 tanulót
szülők, ismerősök és alsós iskolatársak is hallgatták.
Köszönjük Mózesné Németi Ritának a Hidasi Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének a szervezést,
valamint köszönjük a zsűri tagjainak, hogy megtiszteltek
munkájukkal.
Schwáb Rita, Jánosné Bodnár Brigitta és Bodony Évi óvó
néni rövid megbeszélése után kihirdették a helyezéseket.
Alsó tagozatosok helyezései:
1. Biszak Olivér,
2. Ozsváth Éva,
3. Kapronczai Bálint.
Felsősök helyezettjei:
1. Radványi Janka,
2. Gecő Kata,
3. Tar Petra.
Gratulálunk a versmondó versenyen részt vett tanulóknak, és természetesen a helyezetteknek!
Biszak-Ulrich Krisztina

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde hírei
.
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A Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde óvodásainak
Betlehemes játéka az
Idősek Klubjában.
(2015. december)

Január végén a Cirkuszos játékok az óvodások színes,
hangulatos, vidám játéka, immár hagyomány
az óvodában. Az ötletes színes jelmezek
kitalálása,
rajzolása,
megvalósítása
megmozgatja
a
gyermekek
kreatív
képzelőerejét. Elkészültek a ráhangoló
dekorációk, inspirációk a mozgáshoz, a
kellékek a bohóc játékhoz. Az óvodások
tetszés szerint kézműveskedhettek, volt tánc,
evés, ívás, mulatozás…..
Szerk.
Február néhány ismertebb ünnepei
2016. február 1.
A köztársaság napja: 1946. február 1-jén fogadta el a Magyarország államformájáról szóló 1946. évi I.
törvénycikket a nemzetgyűlés.
2016. február 11.
Torkos Csütörtök: A Farsangi szokások egyik kiemelkedő pontja a Torkos Csütörtök, melyet országszerte
tartanak 2006 óta, a Magyar Turizmus Zrt szervezésében, változó időpontban.
Betegek világnapja: II. János Pál kezdeményezésére 1993-tól február 11. A betegek világnapja.
2016. február 14.
Valentin nap – Bálint nap- Szerelmesek napja: Az ókorból eredő ünnepet, a keresztények február 14-én
ünneplik. A keresztény szokás eredete, hogy Szent Bálint püspök a 14. században a
jegyesek és fiatal házasok védőszentjévé vált Angliában és Franciaországban. A legenda
szerint a püspök a szerelmeseket a keresztény szokások szerint megeskette egymással,
köztük katonákat is, akiknek az akkori császári parancsok értelmében nem lett volna
szabad házasságra lépni. A friss házaspárokat megajándékozta kertje virágaival. A
hagyomány úgy tartja, hogy ezek a házasságok jó csillag alatt születtek. E napot átszövi sok hagyomány,
ugyanúgy, mint az 1990-es években népszerűvé lett, az USA-ból és Írországból importált Halloweent.
A Házasság világnapja: A Házasság világnapját február második vasárnapján ünneplik immár világszerte,
amely 1980-as években indult útjára Amerikából, a házaspárok kezdeményezésére.
2016. február 21.
Az anyanyelv nemzetközi napja: Ez a nap felhívja a figyelmet a
nyelvi sokszínűségre, az anyanyelv gyakorlásának fontosságára a
többnyelvűség mellett, s hogy megőrizzük azt a népek
kultúrájával, hagyományával egyaránt.
Szerk.
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Hirdetési és információs lap

2016. január-február

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, Hidas Község Önkormányzata és az önkéntes szervezők megálmodták és
megszervezték, majd le is vezényelték az idei év egyik legnagyobb közönséget vonzó rendezvényét, a farsangi
bált. Nemes cél érdekében tették mindezt, sófalat szerettek volna az óvodai-bölcsődei csoportokba. Hála a
közönségnek, a szórakozni vágyóknak és a nagylelkű támogatóknak, mindez sikerült.
A bálon kb. 200-an
vettek részt, 5 jelmezes csoporttal.
Így a Művelődési
Házban mulatott 2016. február 13án Hófehérke és a hét
törpe,
Pingvinek
melegszívű,
barátságos társasága,
meglátogatott
minket
néhány
börtönviselt
a
személyes rabkísérőjével, tiszteletét
tette nálunk Lagzi
Lajcsi és a Dáridó, Mari Zsuzsival,
Jymmivel,
Bódi
Gusztival és a többiek. S ha ez
kevés lett volna (de
nem volt az!), volt még Apáca
show,
Whoopy
Goldberggel (Zsuzsa óvó néni) és
az apácáival. A talp
alá valót a Cocktail Band húzta.
Győrfi Tímea

Idősek

Klubjának

tagjai Biszak
Józsefné vezetésével,
mint minden
évben idén is tevékenykedtek a farsangi időszak alatt, mely vidámsággal, szórakozással
telt el. A klubtagok 2016. február 4-én előadták a 12 hónap című mesét. A jelmezeket
közösen készítették el. Az előadás előtt mindenki bemutatkozott, majd kezdődött a mese…Vajon melyik a
legszebb hónap? - Tesszük fel magunknak a kérdést. Januárban hullik a hó, februárban esik az eső,
márciusban bimbóznak a rügyek stb.– vagyis mind a tizenkét hónap egyformán gyönyörű! Mint ahogy a
szorgos kezek által elkészült jelmezek is. A nap zenehallgatással, ebéddel és kötetlen beszélgetéssel zárult.
S már készülnek a közelgő Húsvéti Ünnepekre!
Szerk.

Gondolatok az utolsó oldalra
A közelgő tavasz és a virágok nyílása ismét a Nőnap közeledtét jelzi.
Tudjuk jól, hogy a női lélek érzékeny és szeretetre éhes, és nemcsak ezen
a napon, ezekben a napokban kívánja a törődést és a szeretetet. Úgy
érzem, hogy nekünk, férfiaknak egy kicsit jóvátétel, mai nyelven
adósságrendező nap a Nőnap. Sokszor akaratunk ellenére is gyűjtjük az
adósságot a körülöttünk élő hölgyek között. Nem,…nem pénzbeli
adósságról beszélek, hanem ajtócsapás helyett jó szóról, mogorvaság
helyett szeretetről és tiszteletről, a mindennapokban. Így Nőnapkor egy
kicsit próbálunk törleszteni ebből az adósságból, de félő, hogy soha nem érjük utol magunkat. Tudjuk és
érezzük, hogy nekünk Ti vagytok a gondoskodás, a féltés, a szeretet, a jóleső simogatás, de ha szükséges, Ti
vagytok a morgás és az ezt követő csend is. Köszöntünk Benneteket, hiszen nélkületek nincs öröm, és tőletek
lesz a bátortalan álomból valóság és a szomorúságból öröm. Ti adjátok a mindennapjainkban a fényt, és ha
szeretetre vágyunk a szívünk hozzátok kiált. Tisztelettel és szeretettel legyen kikövezve előttetek az út,
amelyen reméljük, együtt járunk még hosszú évekig.
Ehhez kívánok mindenkinek
jó egészséget és sok mosolyt
Berg Csaba polgármester
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