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Hidas község hirdetési és információs lapja 

 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet Kívánok 

minden kedves Olvasónak, a település lakóinak, az Önkormányzat képviselői és a 

Polgármesteri Hivatal dolgozói nevében 

Berg Csaba polgármester 
Karácsony szellemében… 

A legkedvesebb ajándékok nincsenek a fa alatt. 

Senki nem láthatja őket, nincsen rajtuk díszszalag. 

De a fényben, csomagok közt, mindenkinek ott van már 

A legkedvesebb ajándék, amit a karácsonytól vár. 

Az emberek szívében égő béke és szeretet: 

A jóakarat és az ünnep jelentik a legtöbbet. 
(Virginia Katherine Oliver) 

 

 

 

A szeretet ünnepén! 

 

Az európai kultúrkörben, decemberben a fenyőről 

mindenkinek a karácsonyfa jut az eszébe. 

Ugyanúgy, mint a többi örökzöld, a fenyőfa is az 

örökkévalóság egyik szimbóluma, de jelképezi az életerőt, 

a termékenységet, az egyenességet, becsületességet és a 

halhatatlanságot is. Szent estén, (december 24.) világszerte 

szokás a karácsonyfa állítása. Hagyományosan ezen a 

napon állítjuk fel a karácsonyfát és ezen az estén 

ajándékozzák meg egymást a családtagok. Karácsony 

megünneplése a kereszténység terjedésével az egész 

világon elterjedt, bár vannak természetesen különbségek 

az egyes országok szokásai között. Míg advent a 

reményteli várakozás ideje, a Szenteste maga a 

megvalósult és beteljesedett csoda, a Megváltó 

születésének napja.                                                        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: hidasonkormanyzat@gmail.com 

 

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 

 

A bonyhádi 

ügyelet  

elérhetősége:  

(74) 318-104 

 

Juhász Gyula: Karácsony felé 

Szép Tündérország támad föl szívemben  

Ilyenkor decemberben.  

A szeretetnek csillagára nézek,  

Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,  

Ilyenkor decemberben. 

…Bizalmas szívvel járom a világot,  

S amit az élet vágott,  

Beheggesztem a sebet a szívemben,  

És hiszek újra égi szeretetben,  

Ilyenkor decemberben. 

…És valahol csak kétkedő beszédet  

Hallok, szomorún nézek,  

A kis Jézuska itt van a közelben,  

Legyünk hát jobbak, s higgyünk 

rendületlen,  

S ne csak így decemberben. 

 

Hírmondó

 

Hidasi   
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Hidasi Tájházért Egyesület 

 

A Hidasi Tájházért Egyesület elnöksége 2017. november 8. napján tartotta soron következő közgyűlését az 

Idősek Klubjában. A napirendi pontok elfogadásán túl, megválasztották az egyesület tisztviselőit, elfogadták 

a módosított Alapszabályt, valamint az elnökség beszámolóját a 2017-es évről. Köszönet a leköszönő 

vezetőség  kitartó, odaadó munkájáért. Külön köszönet Videcz Ferencnének az egyesület elnökének a 

település érdekében kifejtett sok-sok éves, eredményes tevékenységéért. 2018. január 1-től a Tájházért 

Egyesület új elnöke: Hitter István. Az új vezetőségnek legalább olyan eredményes munkát kívánunk, mint 

amilyet az elődök letettek a község érdekében.                                                                                   
 Szerk. 

Hertelendyfalván… 

 

Lelkészszentelést ünnepelt a dél-bánáti Hertelendyfalva református 

közössége, melyre meghívást kapott Berg Csaba, településünk 

polgármestere. 

A polgármester az ünnepségen elmondta, hogy a kölcsönös 

bemutatkozás óta eltelt idő is azt jelzi, hogy tudunk és akarunk 

egymásra figyelni, és elismerjük egymás munkáját, s megtisztelve 

érzi magát, hogy jelen lehet e felemelő pillanatban. Példaértékű 

Hertelendyfalva közössége, és úgy vélte, hogy ebben a túlhajszolt 

világban nagy szükségünk van ezekre a határokon átívelő 

kapcsolatokra, és nemcsak felelősségünk, hanem kötelességünk is 

ezeket őrizni és ápolni. Hangsúlyozta, hogy minden találkozás, 

minden együtt eltöltött idő legyen ünnep mindannyiunk számára, 

hiszen egyek a gyökereink, és ezt szívünk mélyén, őszintén érezzük 

is. Szilágyi Zoltán lelkész Úrnak a hivatásához sok erőt, egészséget 

kívánt, s hogy munkáját áldás kísérje hosszú-hosszú évekig.  

(Megemlítendő, hogy Hertelendyfalván  található a Tamási Áron 

Székely-Magyar Művelődési Egyesület, amelynek tagjai a 

bukovinai Székelyek nyelvjárását, hagyományait, szokásait ápolja 

és őrzi.) 
 

Hertelendyfalva felszentelt lelkésze Szilágyi Zoltán 2017. november 13-án viszontlátogatást tett Hidason. 

Berg Csaba polgármester a hivatalban fogadta a vendégeket. Bemutatásra került a Polgármesteri Hivatal 

épülete és környezete, valamint a település nevezetességei.  
Szerk. 

Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei 

 

A Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat  a 

német nemzetiségi közösségnek a településhez 

kötődő történelmi múltjára emlékezve a 

Hidasért Tájházért Egyesülettel  közösen 2017. 

december 2-án a délutáni órákban Halottak 

Napi megemlékezést tartott az I és II. 

világháborúban elhunytak emlékére emelt 

Hősök Szobránál. 

A megemlékezésen az evangélikus és a 

református lelkész mondott áldást. 
Szerk. 
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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, 

2017. novemberében az evangélikus templomkertben.  

 

Adventi gyertyagyújtások!  

A Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat idén is megszervezte az adventi gyertyagyújtásokat. Az első 

adventi gyertya meggyújtására november 3-án (vasárnap) került sor, a Művelődési Ház közparkjában lévő 

székely kapu előtti területen, bevezetve ezzel a karácsonyvárás időszakát.  

 

Mézeskalács díszítés: A német nemzetiségi önkormányzat a Művelődési Házban november 6-án 

mézeskalács díszítést szervezett karácsony jegyében. Szító Gyuláné helyi lakos mutatta be a díszítés 

rejtelmeit az érdeklődőknek.  
Szerk. 

 

Könyvbemutató! 

 A Művelődési Ház könyvtár-vezetőjének szervezésében kettő könyv bemutatójára került sor december 4-én a 

délutáni órákban.  

Ella Triebnigg: Sváb örökségünk című könyve, melynek története az első világháborút közvetlenül megelőző 

időszakban, illetve annak kitörésekor játszódik, amely időszak komoly erkölcsi próbatételekkel jár a szereplők 

számára. Az egyre erősebb kihívásokkal szemben a szerző állásfoglalása szerint csak az örökséghez, a 

hagyományokhoz való visszatérés adhat elég erőt, a ragaszkodás a családhoz, a szülőföldhöz és a 

közösséghez, vagyis a németséghez, az anyanyelvhez.  

Adam Müller-Guttenbrunn: A svábok bejövetele című könyve. A valóságnak megfelelően elevenednek meg 

a korszak nagy eseményei és személyiségei. Hiteles képet kapunk a bevándorlás mozgatórugóiról: miért 

indultak útnak a német telepesek a birodalom egyes részeiből, mi várt rájuk az út során—és mi várt rájuk új 

hazájukban. 
Szerk. 

 

Adventi kézműves 

vásár! 

 

Ez év december 10-én a 

hidasi kultúrparkban 

helyi és környékbeli 

kézművesek portékáiból 

vásárolhattak az 

érdeklődők. Kora 

délután került sor a falu karácsonyfájának díszítésére, majd kultúrműsorral 

folytatódott a rendezvény. A Hidasi Néptánc Egyesület, mint fő szervező 

forralt borral, mézes teával, kürtős kaláccsal, gulyással, zenével, tánccal 

kedveskedett a falu lakóinak. Az egyesület karácsonyfája a COOP ÁBC előtti 

közparkban lett felállítva. A kézműves vásárok célja is az, hogy nagyobb 

jelentőséget szerezzenek a saját kézzel készített alkotások, mint a készen 

megvásárolt tárgyak.  
Szerk. 

Hősök szobránál koszorúzás 
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Hidasi Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola híre! 

 

Halloween bulin  vettek részt  a Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános felső tagozatos tanulói 2017. 

október 27-én.  A program során a tanulók játékos vetélkedőkön mérték össze ügyességüket , ellátogattak a 

Szellemházba , valamint a délután folyamán került sor a tökfaragó verseny eredményhirdetésére is.  A 

szervezők -Zsók Árpádné felajánlása révén- tortával jutalmazták a legtöbb tanulót beöltöztető osztályt is. Az 

esemény fergeteges tánccal zárult. 

 

Nagyszabású rendezvényt tartott iskolánk Márton nap 

alkalmából. A 2017. november 10-én megtartott program az alsós 

és a felsős tanulók műsorával indult az ünnepi díszekbe öltözött, 

gyertyákkal megvilágított udvarban, majd a hagyományos 

lampionos felvonulásra került sor két lovas vezetésével. Az 

iskolába visszatérve zsíros kenyér és forró tea várta a gyerekeket, 

a szülők pedig forralt borral melegedhettek fel. A plakátkészítő 

verseny eredményhirdetése után a diákok Mózesné Némethi Rita 

vezetésével német nemzetiségi táncokat tanultak. A program 

kötetlen beszélgetéssel zárult. Ezúton is köszönjük Hidas Község 

Önkormányzatának,  a  Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, a 

Hidasi Tájházért Egyesületnek és az Idősek Klubja tagjainak a segítséget és támogatást. 

 

                                  Megkezdődött az adventi készülődés a Benedek 

Elek Német Nemzetiségi Általános Iskolában: minden osztály rövid 

műsorral, énekekkel és versekkel készült az ünnepre. A 

programsorozaton az óvodások is megtekintették az ünnepi 

műsorokat. A tanulók egy-egy műsor végén meggyújtottak egy 

gyertyát az adventi koszorún.  

 

2017. november 27-én nyílt tanítási nap volt iskolánkban. Az 

érdeklődő szülők az első három tanórát tekinthették meg.  

Hagyományosan az alsó tagozat osztályaiban volt a legtöbb látogató, 

ahol a 3. órában az érdeklődök az intézményben folyó angol 

nyelvoktatásba is bepillanthattak a negyedik évfolyam tanóráján 

keresztül. A tanulók Adorján-Schreiner Csilla pedagógus vezetésével 

interaktív foglakozáson, a digitális tábla használatával ismerkedtek az angol nyelvvel.  

 

Sokszínű programokat rendezett iskolánk  2017. december 6-án: A reggeli órákban megérkezett a 

tanulókhoz a Mikulás, aki minden gyermeknek ajándékcsomagot hozott, 

miután meghallgatta az osztályok énekét és verseit. 

 

Luca Nap! 

2017. december 13-án a Luca-napi népszokásokkal ismerkedtek meg a 3-4. 

osztályos diákok. A Hidasi Tájházért Egyesület szervezésében 

megvalósuló programon a tanulók előadást hallgattak meg a Luca-napi 

népszokások eredetéről, majd gyakorlatban is felelevenítették a 

hagyományokat. Szerencsepogácsát sütöttek, Luca-gombócot készítettek, 

elültették a Luca-búzát és hagymából jósolták meg az időjárást. A 

rendkívüli tanóra végén a Jó Luca szaloncukorral jutalmazta meg a 

gyerekeket. Ezúton is köszönjük a Hidasi Tájházért Egyesület lelkes, 

hagyományőrző munkáját! 
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Tanulóink a 2017/2018-as tanévben is eredményesen szerepeltek a tanulmányi versenyeken: 

Iskolánk 7. évfolyamos csapata 18. helyen végzett, 8. évfolyamos csapatunk pedig 19. lett a Bolyai 

Matematika Csapatverseny megyei összesítésében!  

7. évfolyam csapata: Amrein Bettina, Amrein Lara, Pollák Zita Kisanna,  

Biszak Ákos 

8. évfolyam csapata: Biszak Bence, Zsók Máté, Palkó Viktor, Szántó László 

 

Matematikaverseny! 

Bachesz Csaba, Biszak Olivér és Ozsváth Éva is bejutott a XXIX. Bátaszéki 

Matematikaverseny 2. (területi) fordulójába. A Megyei Matematikaverseny 

döntőjében pedig az alábbi helyezést érték el!  

Biszak Olivér és Ozsváth Éva  4. lett,  
Bachesz Csaba pedig 5. helyezést ért el 

 

A nap folyamán került sor a hagyományteremtő szándékkal  megrendezett 

Mikulásfutásra, amelyen az iskola minden tanulója részt vett. Az alsós és 

felsős tanulók a pedagógusokkal együtt teljesítették a távot, amelynek végén forró tea várta a versenyzőket. 

A helyezettek érmeket kaptak, a csapatverseny győztese 

pedig kupát emelhetett a magasba. 

Eredmények: 

Alsó tagozat:  

1. Fényes Hunor 

2. Biszak Olivér 

3. Miklós Zoltán 

Csapatverseny győztese: 2. osztály 

Felső tagozat: 

1. Fényes Kende 

2. Kis Tibor Kevin 

3. Zsók Máté 

Csapatverseny győztese: 8. osztály 

A nap az alsó tagozatosok Mikulás Bulijával zárult, ahol a 

tanulók a közös táncolás mellett érdekes vetélkedőkön is 

szerepeltek. 

 

Iskolaudvarunk kerti bútorokkal szépült meg. Az intézmény faanyagát felhasználva 5 pad, valamint egy 

faasztal került elhelyezésre az udvaron, amely hamarosan szabadtéri kosárpalánkkal is gyarapodik. 

 

Elkészült a Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola honlapja, amelyen naponta frissülő cikkek, 

képek és eredmények találhatók. A www.hidasiskola.hu oldalon betekintést nyerhet mindenki az iskola 

életébe, illetve tájékozódhat intézményünk kínálatáról. 

 

Tanulóink idén két alkalommal látogattak el színházi előadásokra Bonyhádra. A diákokat különjárat 

szállította a Vörösmarty Mihály ÁMK épületéhez, ahol életkoruknak megfelelő  színdarabokat nézhettek 

meg október és november hónapban. A programokon közel ötven tanulónk vett részt. A sorozat tavasszal 

újabb 2-2 előadással folytatódik. 

 

 
Steiner Krisztián igazgató 

http://www.hidasiskola.hu/
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Közérdekű információk 

Szociális célú tűzifa támogatás: Ez évben is lehetősége volt a települési önkormányzatoknak szociális célú 

tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő, vissza nem térítendő támogatásra. A támogatás érdemi segítséget 

jelent az önkormányzatoknak, hogy a téli időszakban a legrászorultabbaknak, legelesettebbeknek, a 

krízishelyzetben lévőknek téli tüzelőanyagot tudjanak biztosítani. A szociális rászorultság szempontjait a 

képviselő-testület szociális bizottsága vizsgálta, figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló törvény előírásaira, illetve a helyi rendeletben foglaltakra.. Hidas ez évben 114 erdei m3 tűzifa 

támogatásban részesült. A támogatás feltétele az volt, hogy a melléklet szerinti mértéken felül 1000,-Ft 

/erdei m3 +ÁFA önrészt kell vállalnia az önkormányzatnak. Mindezeket figyelembe véve az önkormányzat 

szociális bizottsága közel 60 fő személynek biztosított szociális tűzifa támogatást.  

70 éven felüliek ajándékozása: 

Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága 2017. évben is a település 70 éven 

felüli lakosai részére, karácsonyi ajándékcsomag összeállításáról döntött. A csomagok beszerzésében, 

összeállításában, szétosztásában a Szociális Bizottság, a családsegítő és a hivatal dolgozói működtek közre.  

 

Cipős doboz akció! 

Hidas Község Önkormányzat első ízben hirdette meg a 

Cipős doboz akciót, melynek lényege, hogy cipős dobozba 

csomagolt ajándékkal tehetjük szebbé a gyerekek, 

családok karácsonyát. A felhívásra rengeteg becsomagolt, 

feldíszített doboz érkezett a hivatalba, helyi és vidéki 

felajánlóktól.  

Ezúton is köszönjük mindenkinek e kedves gesztust. 

Karácsony előtt a családsegítő, a védőnő, a szociális 

bizottság segítségével az ajándékok kiszállításra kerülnek.  

A sok-sok összegyűlt doboz is mutatja, hogy mennyi 

szeretet és jóság van az emberek szívében… 
Szerk. 

Díszkivilágítás… 

 A település több pontján épületekre, 

fákra felkerültek a már megszokott 

fényfüzérek.  

A Polgármesteri Hivatal épületének 

bejárata mellett is felállításra került a 

betlehemi jászol, melynek elemeit az 

Idősek Klubja tagjai készítették.  Az 

épület bejáratának másik oldalán a 

gyermekeknek új elem díszelgett, egy 

kivilágított hóember.   
                                   Szerk.                                                                                   

Mikulás ünnepség 

A jóságos püspökre, Szent Miklósra emlékezünk minden december 6-án. 

Előtte este már az ablakba állítjuk fényesre pucolt cipőinket, hogy másnap 

reggel ajándékokkal telve találjuk. 

December 5-én Művelődési házunkba is ellátogatott a Mikulás! Puttonyából 

sok-sok gyereknek jutott ajándék, s pár kedves szó. A telt házas ünnepséget 

közel egy órás műsor tette emlékezetessé a gyerekek és lnőttek számára. A 

Csillag Musical Társulat: Karácsonyváró produkcióját láthatták hallhatták az 

érdeklődők.                                                                                                   Szerk.    
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Közmeghallgatás 

December 4-én a Művelődési Házban ismételten közmeghallgatás volt, 

melynek első napirendi pontjában a Településképi Arculati Kézikönyv 

került bemutatásra. A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek 

készült. Elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság 

tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. A jogszabályok 

útvesztője helyett röviden, lényegre törően, és mindenki számára érthető 

módon mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos 

elvárásait. A kézikönyv meghatározza a település településképi 

jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő 

településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó 

javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, beépítési vázlatokat, egyúttal irányt 

mutat az építtetőknek. A második napirendi pontban Berg Csaba polgármester ismertette a településen 

elvégzett 2017. évi munkálatokat, a megtartott rendezvényeket, majd röviden szót ejtett a jövőben tervekről, 

elképzelésekről. Ezt követően lakossági észrevételek, hozzászólások, javaslatok hangzottak el.  
Szerk.               

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde hírei! 

 

Intézményünk gyermekei idén is részt vettek a Benedek Elek Nemzetiségi Általános 

Iskola Márton napi felvonulásán, ahol szép számban gyűltünk össze, egy közös lámpás 

felvonulásra és egy kis zsíros kenyérre és teára. Idén az iskola diákjai műsorral is 

szórakoztatták az oda érkezőket, melyet mindenki szívesen fogadott. 

A novemberi nevelés nélküli napon se tétlenkedtek dolgozóink, hiszen ezen a napon 

létrehozták az intézmény fejlesztőszobáját, ahol innentől kezdve zavartalanul 

foglalkoztathatják a pedagógusok, gyógypedagógusok, logopédusok, gyógytornászok a 

hidasi gyermekeket.  

A decemberi hónap az Adventi időszak jegyében zajlott. A hidasi általános iskola 

meghívását elfogadva egy-egy rövid műsort adtak nekünk elő, az adventi várakozás 

jegyében, minden gyertyagyújtás alkalmával.  

A Mikulás idén se felejtette el gyermekeinket, idén is ellátogatott 

hozzánk. Mindenki nagy örömmel fogadta. Ezúton is köszönjük a Szülői 

Munkaközösség tagjainak a segítséget az előkészületekben. 

Intézményünk idén a Luca napot választotta kiemelkedő hagyományőrzésnek, melyet 

emlékezetessé tettek a gyermekek számára, hiszen mindenki boszorkánynak öltözve 

egy „boszorkány murin” vett részt. Természetesen a Luca napi búzaültetés és a 

mézeskalács készítés sem maradt el. December 17-én a község karácsonyi ünnepségén, 

intézményünk gyermekei betlehemes műsort adtak elő, majd intézményvezetőnk, 

Czimermanné Sztraka Tímea kórusa a Pécs Gyárvárosi Silentium színvonalas műsorát 

tekinthették meg az érdeklődők.  

Intézményünkben december 19-én érkezett a Jézuska, akit már nagyon vártak a gyermekek. Rengeteg 

meglepetéssel és színes, ajándékokkal, és fejlesztő játékokkal örvendeztette meg az intézmény minden 

gyermekét.                                                                                                              Czimermanné Sztraka Tímea óvoda vezető 

December végi programajánló! 

 
Óév búcsúztató - Újév köszöntő Batyus bál 2017. december 31-én, 20 órai kezdettel a hidasi Művelődési Házban! 

Zenekar: Delfin 

Asztalfoglalás elővételi jegy megvásárlással Adler presszó, Tiki-taki presszó 

Jegyek elővételben: 1.000,-Ft (december 23-ig),  , helyszínen: 1.500,-Ft 

Éjfélkor tűzijáték! 

                 Hidas Község Önkormányzat 
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Gondolatok az utolsó oldalra 

 

Karácsony közeleg. 

Az adventi várakozásból lassan kilépve és belépve a karácsonyi színek forgatagába, 

ünneplőbe öltözik az emberek szíve. Ez idő tájt jobban vágyunk a nyugalomra és a 

csendre egyaránt. 

Az adventi várakozásról, és az ezt követő beteljesülésről, a gond nélküli gyermekkor jut 

eszembe. 

Jézus születésével nem csak a megváltó jött el közénk, hanem a csodaszép szavak is. 

Egy idézet szerint a három legnehezebben kimondott szó: 

Szeretlek, Sajnálom, és a Segíts! 

Igen…ebben a három szóban … Szeretlek, Sajnálom, Segíts…benne van az egész életünk! 

Tudom és érzem, e három szó erejét, ezért is van értelme egymásra figyelni, mert jóban és rosszban is szükségünk van 

egymásra.  

Sajnos a rohanó életünk eredménye, hogy előtérbe kerültek a számunkra nem túl kedvező szavak is… mint a háború, 

gyűlölet, fájdalom.  

Polgármesterként napról-napra szembesülök lehetőségeink szűkölő sorával.  

De úgy gondolom, hogy községünk mégis sikeres évet tudhat maga mögött. 

Most az ünnepekhez közeledve is nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy olyan közösség vezetőjeként dolgozhatok, 

akik egymást segítve, összefogva formálják közösségünket.  

Az egymás iránti szeretetnek, odafigyelésnek hatalmas ereje van és csak a szeretet és az egymás iránti tisztelet tudja a 

hibáinkat semlegesíteni és a fájó sebeket begyógyítani.  

A jókívánságok és a megértés ilyenkor karácsony környékén felerősödnek, de kérdezem én, hol van ez a megértés a 

hétköznapjainkban?  

Jó lenne, ha ezek a gondolatok nem csak Karácsony közeledtével lennének…hanem karácsonytól-karácsonyig.  

Drága gyerekek! 

Legyetek büszkék a településetekre, bölcsődére, óvodára, iskolátokra, szüleitekre, pedagógusaitokra és tiszteljétek a 

településünk lakóit.  

Nekünk Ti vagytok a reményekkel teli jövő és nektek és értetek építjük, formáljuk településünket.  

Ezért is hangsúlyozom, hogy bármit szeretnétek, keressetek bennünket bátran és bizalommal! 

A szeretet és fényesség kísérjen minket még hosszú évekig a munka során, hiszen közös a cél egy szebb, élhetőbb és 

mindenki számára élhető település formálása.  

Sajnos sokan egyedül töltik a Karácsonyt.  

Nekik külön kívánok sok erőt, és gondoljanak arra, hogy ez a nagyszerű közösség, amit mi alkotunk így közösen, mindig 

velük van és segítő kérésüknek eleget téve próbáljuk segíteni mindennapjaikat.  

Karácsonykor még az elhunyt szeretteinkért gyújtott gyertya lángja is erősebb és ez kell, hogy erőt adjon nekünk az 

előttünk lévő feladatok elvégzéséhez.  

Ez az erő és jó szándék kell, hogy felülmúlja a szánalmat és a nélkülözést egyaránt.  

Meggyőződésem, hogy ilyenkor térünk vissza azokhoz az értékeinkhez, amelyekről sajnos a rohanó világunkban 

megfeledkezünk.  

Köszönöm a hivatali kollégák segítségét az egész éves munkámhoz, és támaszukat a nehéz időkben.  

Igen… voltak nehéz időszakok…mint mindenkinek… 

Köszönöm Hidas Község Képviselő-testületének a munkáját.  

A nemzetiségi önkormányzatok és egyesületeink közreműködését a rendezvényeinken.  

A meggyújtott utolsó adventi gyertya lángja jelzi, hogy Hidas községben is vége az adventi időszaknak, s e nagyszerű 

közösség is várja a Karácsony eljövetelét és a megváltó születését.  

 

Ebben a meghitt időszakban kívánok Önöknek boldogságos Karácsonyt, egészségben 

gazdag Új Évet Hidas község képviselő-testülete és az önkormányzat dolgozói nevében.                                               

 

 

 

   

 Berg Csaba polgármester  
 


