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Kellemes 

karácsonyi ünnepeket és 

boldog, békés 

új esztendőt kíván 

Önnek 

Hidas 
Község Önkormányzata 

és a Polgármesteri Hivatal 

dolgozói nevében 
 

Berg Csaba 
Hidas község polgármestere 

 

 

www.hidas.hu 

 
www.facebook.

com/Hidasi
 

Polgármesteri 

Hivatal 

Hidasi Polgármesteri Hivatal  
ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő:  08:00-15:00 
Kedd:  08:00-15:00 
Szerda:  ügyfélfogadás szünetel 
Csütörtök: hivatalon kívüli munkavégzés 
Péntek:  hivatalon kívüli munkavégzés 
Ebédidő:  minden nap 12:00-12:30 
 

Hidasi Hírmondó 

Lap tulajdonságai: ingyenes kézbesítés 
hagyományos külalak (A3, papír) 
színes nyomtatás, sokszorosított 

Szerkesztés: Szőke Boglárka 
Felelős kiadó: 

Berg Csaba 
Hidas község polgármestere 

 

Berg Csaba polgármester 
elérhetőségei: 

7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 50/II. 
Telefon: 06 72/457-101, 

06 72/457-117 
Fax: 06 72 457-101 

Mobil: 06 20/345-4913 
E-mail: hidasonkormanyzat@gmail.com 

 

http://www.hidas.hu/
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Az éve vége felé közeledve egyre színesebbek a napok az iskolában. Számos program és sokféle feladat várt 
minket az elmúlt hetekben.  

Rendhagyó német hon- és népismereti tanóra keretében az Erntedank ünnepkörhöz kapcsolódó szokásokat 
elevenítették fel a 4. osztályosok.  

November 4-én a felső tagozatos diákok őszi party-n vehettek részt. Ebben a hónapban zajlottak a bemeneti 
kompetenciamérések is.    

A harmadik, ötödik és hatodik évfolyamos diákjaink ellátogattak a Petőfi Sándor-emlékév alkalmával 

Bonyhádon tartózkodó tematikus múzeumbuszhoz. A projekt elsődleges célja, hogy a Petőfi Sándor 
életművét új megközelítésben bemutató utazó tárlat élményszerűen mutassa be a költőnk életét és 
munkásságát. Szervezők: Streicher-Lázár Henrietta és Surján Paula.   

November 10-től december elejéig intézményünk Havasi Dániel „Alulnézet” című fotókiállításának adott 
otthont. A kiállítás megnyitóján részt vettek felsőseink és az Idősek Klubja. Szervező: Nyárádi Viktória.  
November 11-én több éves kihagyás után végre méltó módon, az óvodásokkal együtt lampionos felvonulással 

ünnepelhettük a Márton-napot. Rendhagyó módon idén polgárőri kísérettel a Tájház udvarára tartott a 
menet, ahol diákjaink műsora után a Hidasi Tájházért Egyesület vendégszeretetét élvezhettük. A séta után 
nagyon jól esett a tea és a zsíros kenyér. Köszönjük! 

November 15-én alsósaink a „Szaffi” című mesés színdarabot tekintették meg Bonyhádon a Vörösmarty 

Mihály Művelődési Központban. 

November 22-én nyílt tanítási órákra vártuk az érdeklődő szülőket, 
nagyszülőket. 
November 25-én néhány pedagógus, diák és szülő a Dáma Díva Produkció 

Társulat előadásában a „Rómeó és Júlia” című darabot nézhette meg. 

Szervező: Surján Paula. 

November 26-án került megrendezésre a szezon első „Kosárpalánta” 
megmérettetése.  Az első osztályosok az 1. helyen végeztek, a másodikosok is 

nagyot küzdöttek, de sajnos nem volt meg a minimum 8 fő az induláshoz. A szülők pedig kiválóan szurkoltak, 
zengett a lelátó a hidasi tábortól. Felkészítő: Raáb Arnold tanár úr. A következő verseny január végére várható. 

Az adventi időszak iskolánkba mindig meghittséget és ünnepi hangulatot hoz. 
Hétfőnként két-két osztály rövid műsorával meggyújtjuk a gyertyákat. Ezekre az 
alkalmakra meghívtuk az óvodásokat is. December 6-án Megérkezett a Mikulás az 
iskolába is. Az időjárás miatt a Mikulás-futás sajnos elmaradt. A gyerekek ezen a 
napon játékos vetélkedőkön vettek részt és közös énekléssel várták a 
Nagyszakállút, aki minden gyereknek hozott ajándékot. Az alsósoknak ezen a 
napon délután Mikulás-partyt szerveztek a tanítók.  

December 21-én rövidített nappal, a 4. és 8. osztályosok karácsonyi műsorával zárjuk az évet. Felkészítőik: 
Fekete – Győrfi Tímea és Klemné Szabó Zsanett.  
 

A rendezvényeken készült fotók megtekinthetők 
honlapunk galériájában. 
 

Téli szünet: 2022. december 22.- 2023. január 08.  
 

Elérhetőségeink:  
Cím: 7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 31., 
Telefonszám: 06 72 457-109 / +36 30 831 3687, 
E-mail cím: iskola@zeneisk-hidas.edu.hu, 
Honlapunk: www.hidasiskola.hu 

Borsosné Schwáb Rita, igazgató 

A Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola hírei - 2022. november-december 

 

Gyertya gyújtás 

Nyílt nap 

mailto:iskola@zeneisk-hidas.edu.hu
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P r o g r a m o k  

November 11. péntek: Márton nap 

Az idei évben a Márton napot az Iskola szervezte. A gyerekek az óvodában elkészített 
lámpásokkal felvonulhattak a Községben. 

Ezúton szeretnénk megköszönni a meghívást a Hidasi Benedek Elek Német 
nemzetiségi Általános Iskolának és a vendéglátást a Tájház Egyesületnek!  

November 15. Bóbita bábszínház 

A nagycsoportos gyerekekkel a Bóbita bábszínházban a Répa mesét 

nézhettük meg. A gyerekek nagyon ügyesek voltak, élvezték az előadást 

és a busszal való közlekedést is.  

Adventi gyertyagyújtás: November 28.-tól 

November 29.-én a Süni csoportosok meglátogatták a Község 

karácsonyfáját és a csodálatos adventi koszorút.  

December 1.  

Az ovisok idén is adventi ablakkalendáriumot készítenek, a családok egy-egy 

napot kiválasztanak, amikor ők díszítik fel az ablakukat, úgy, hogy a dátum száma 

látszódjon rajta. Ez nem egy verseny, csupán az ünnepekre hangolódás, a közös 

élmény és összetartozás jelképe! 

December 6. Mikulás 

December 6.-án Mikulás járt az 

óvodában.  A gyerekek izgatottan 

várták, és nagyon bátrak voltak.  

Minden csoport énekkel, verssel 

fogadta. A Mikulás minden 

gyermeknek csomaggal 

kedveskedett. 

November – December: Fogadóórák 

November végén Fogadóórákat tartottunk az Óvodában, a szülők nagy létszámban vettek részt. A 

Nagycsoportban elkezdtük az iskolaérettségi vizsgálatokat, és ezt követően a szülők megtekinthetik az 

eredményeket. 

December 18. Adventi vásár 

December 18.-án délután a Művelődési ház mellett tartjuk Adventi vásárunkat. Idén a kézműves dolgok mellett 

sütit is fogunk árusítani.  

Az óvoda téli szünetének ideje: 2022.12.22.- 2023.01.08. 

Kellemes Ünnepeket Kívánunk Mindenkinek!  
Steiner-Orosházi Szandra, intézményvezető 

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde hírei November – December 
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A Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évben is folytatta a korábbi évek tevékenységét. 
 

Januárban a kitelepített németekre, május végén a hősökre és a Hidasról kitelepített németekre emlékeztünk. 
Részt vettünk a Kardoss-napi koszorúzáson, bányásznapi megemlékezésen. 
November hónapban halottainkra emlékeztünk, és koszorút helyeztünk el a „Malenkij-robotra” hurcoltak 
emléktáblájánál. 
 

Tavasszal megrendezésre került a Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános 
Iskolában a német versmondó versenyt. Korcsoportonként hirdettek első, 
második, harmadik helyezettet. Ajándékuk könyvutalvány volt. Különdíjat is 
osztott a zsűri. Minden résztvevő az Idősek klubja által készített ajándékot 
kapta. 
 

Május hónapban a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde gyermekei és a Benedek Elek 
Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulói színházi előadáson vettek részt. 
Júniusban Marlene Dietrich estet tartottunk a művelődési házban. E 
hónapban településünkre látogatott Diedelsheim küldöttsége, zenés 
vendéglátással köszöntöttük őket. Az iskola ballagáson minden ballagó 
nyolcadikos tanuló könyvutalványt kapott illetve a „Legjobb ballagó tanuló” 
díját is átadtuk Bognár Benedeknek. 
 

Szeptember hónap sűrű programokkal telt: az iskolába induló elsősök ajándékcsomagot kaptak iskola 
kezdés alkalmából. Szeptember 10-én – az általános iskola tornatermében – került megrendezésre a 
nemzetiségi nap. Fellépőink Babarcról érkeztek: tánccsoport, fúvószenekar. A műsorban felléptek a helyi 
óvodások, iskolások és a Hidasi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület csoportjai. A délutáni program zárásaként 
a gyerekek A brémai muzsikusok interaktív előadáson vehettek részt. 17-én Hajósra szerveztünk kirándulást. 

Megnéztük a barokk kastélyt, a Cabernet látogató központot, a Kovács 
Borház pincészetét, hazafelé a baba múzeumot is útba ejtettük 
Nemesnádudvaron. 30-án Idősek napját tartottunk. Millich házaspár 
és vendégei, az óvodások, iskolások műsora mellett az Idősek klubja 
tagjai is színpadra léptek. 
 

November végén feldíszítésre került településünk adventi 
koszorúja. Az idei évben a gyertyagyújtások alkalmából rövid 
koncerteket szervezünk, majd a megszokott süteményre, forralt borra 
és teára várjuk az érdeklődőket. Az idei évben a gyertyagyújtások 
alkalmával a hidasi civil 
szervezettekkel közösen 
várjuk az érdeklődőket. 
Fontosnak tartjuk, hogy a 

rendezvények szervezését a helyi szervezetek közösen végezzék. 
Negyedik advent vasárnap karácsonyi vásárt szervezünk ahol helyi 
kézművesek, óvodások, iskolások, idősek klubja, civil szervezetek 
kínálják portékáikat. 
 

A 70 év feletti német nemzetiségi lakosainkat és a 14 év alatti 
gyerekeinket karácsonyi ajándékkal lepjük meg. 
 

2022. évben legnagyobb projektünk a Vörösmarty utcában található 
bakancsos ház nyílászáróit zsalugáterekkel láttuk el. 

 
 
 

Mózesné Németi Rita, elnök 

Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatása 
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Tisztelettel köszöntöm az olvasókat!  
 

Engedjék meg, hogy pár sorban 
ismertessem a 2022. júniusától 
eltelt időszak történéseit a Hidasi 
Tájházért Egyesület vonatkozá-
sában. 
A júniusi eleji sikeres Kardoss-
Fesztivál után a hónap második 

felében az Egyesület tagjaival a 
Tájház udvarán közös családi 
vacsora során összegeztük a 
Fesztivál eredményeit, hiányos-
ságait, terveztük az 
elkövetkezendő hónapok program-
jait, tennivalóit. Ezek közül 
elsőként nyáron az egyesület tagjai 
önkéntes munkával takarították ki a 

kiállító helyiségeket, tisztították 
meg a kiállított tárgyakat. 
Októberben ezt folytatva az épület 
gazdasági szárnyában található 
raktárhelyiség lomtalanítására, 
takarítására, és átrendezésére 
került sor. 

 
Szintén októberben került 
megvalósításra az év elején a 
Nemzeti Együttműködési Alaphoz 
benyújtott és elnyert pályázatban 

tervezett a „Kardoss Emlékszobát” és 
Kardoss Kálmán életét bemutató, 
ismeretterjesztő és értékmegőrző 
kisfilm forgatása. Októberben 

kellemes meglepetésben volt 
részünk, mivel a Schwabor Kft. 
jóvoltából használatra megkaptunk 

egy kézzel hajtható kosaras hintát 
(népi fajáték), mely beszerzése régi 
álmunk. Ezúton is köszönet érte a 
felajánlónak! 

 
Sajnos a hónap végére tervezett 
kirándulásunk egyéb okok miatt 
elmaradt, azért a hagyományokat 
ápolva, október 31-én a halottak 
napja alkalmából részt vettünk és 
koszorúztunk a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat által szervezet 
megemlékezésen a Hősi emlékmű-
nél (Lovas-szobor). 
 November elején két év kihagyás 
után Egyesületünk tagjai ismét 
részt vettek az Általános Iskola által 
szervezett Márton napi 
rendezvényen.  

Az eseményt formabontó módon 
nem az iskolában, hanem a Tájház 
udvarán tartottuk közösen. Az 
iskolások és óvodások lampionok-
kal vonultak az iskolától a Tájházig, 
ahol rövid műsoruk után örömmel 
fogyasztották az Egyesület tagjai 
által készített zsíros kenyeret és 
teát. 

 
Az évvégéhez közeledve, 
december hónapban is aktívak 
leszünk, hiszen december 18-án a 
helyi civilszervezetek, egyesületek 
által szervezett „Karácsonyi 
Vásáron” veszünk részt. Az év 

lezárását tisztújító közgyűlés 
megtartása után vacsorával 
fejezzük be, melyen értékeljük az 
elmúlt időszakot, beszélgetünk a 
jövő évi programjainkról. A tagokat 
most is apró ajándékkal lepi meg a 
„Jézuska” megköszönve munkáju-
kat, kitartásukat, az előző évekhez 
hasonló lelkes támogatásukat az 
Egyesület tevékenységeihez 
kapcsolódóan. 
 
Amennyiben figyelemmel kísérték 
a megjelent Hidasi Hírmondó 
hasábjain Egyesületünk tevékeny-
ségét, és tetszett, vagy szívesen 
csatlakoznának egy tevékeny, 
családias csapathoz, úgy bátran 
jelentkezzenek Egyesületünkbe. 

 
Ezúton is kívánok a Hidasi Tájházért Egyesület valamennyi tagja 

nevében minden Hidasi lakosnak békés, meghitt Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog Új Évet!  

 
Hitter István, elnök Hidasi Tájházért Egyesület 

Hidasi Tájházért Egyesület beszámolója 
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Közérdekű információk, hirdetések, tájékoztatások, elérhetőségek 

 E-On Dél-Dunántúli 
régió hibabejelentés 

(szakaszos közvilágítási 
lámpa hibáknál és lakossági 

hibaelhárítás)  
06 80/20-50-20 

 

WATT-Erősáramú 
Tervező, Szerelő és 

Szolgáltató Kft. 
(1-2 lámpatest hibája 

esetén vagy egyedi hibák 
esetén) 

 
honlap: www.watt-eta.hu / 

hibabejelentés 

telefon: 06 72/511-599 

A szelektív hulladékgyűjtő 
edények ürítésének 

időpontjai:  

január 13., február 10. 

Mezőföldvíz Kft. 
 
 
 
 
 
 
 

Vízhiány, csőtörés esetén vagy 
amennyiben az ivóvíz minőségével 
kapcsolatban lenne észrevételük, 

úgy kérjük hívják a következő 
telefonszámok valamelyikét: 

 

+36 20 569 3833 
+36 80 442 442 

Email: ugyfel@mezofoldviz.hu 

 
 
 
 

 
 

 

Hidasi háziorvosi rendelő 

telefonszáma: 

06 / 21 / 200 - 21 -  22 

Dr. Csákármis Ilona 
Háziorvos 

06 70 773 2785 

 06 20 571 7009 

Bonyhád ügyelet: 06 74 318 104 

VÁLTOZÁS  

a Kormányablakbusz 

menetrendjében: 
 

A Mobilizált Kormányablak Ügyfél-

szolgálat ügyfélfogadása átmenetileg 

szünetel településünkön. 

Előző lapszámunk nyertesei: 

1. Fehér Sándorné, 

2. Antalné Kozma Zsanett, 

3. Fekete Károly. 
Nyereményük egy-egy ajándékcsomag. 

 

Nyereményükhöz gratulálok, 

melyet 2023. január 17-én (15 

óráig) tudnak átvenni a 

Polgármesteri Hivatalban. Ezen 

lapszámunkban megjelent 

rejtvényünk helyes megfejtéseit  

2023. február 6-ig várjuk a Hivatal 

postaládájába.  
 

Tisztelettel: 

Berg Csaba 

Hidas község polgármestere 

Rejtvény 

Tisztelt Lakosság! 
 

Ezúton tájékoztatom Önöket a Hidasi Polgármesteri Hivatal működéséről. 

Az elektromos energiafelhasználás és a gázfogyasztás csökkentése 

érdekében az önkormányzatoknak is intézkedéseket kell meghozni a 

fenntarthatóság miatt. Emiatt a hivatalban a jövőben az energiameg-

takarítást "Home Office" feladatellátás alkalmazásával tudjuk biztosítani. 
 

2022. november 24-től a csütörtökön 0800 - 1600 és pénteken 0800 – 1200 

között a munkatársak az alábbi ügykörökben telefonon hívhatóak:  

Dr. Tóth Attila, jegyző: jogi ügyek – 70/551-1466, Lovászné Mohai 

Mónika, igazgatási fea.: anyakönyvi, szoc., igazgatási ügyek – 20/428-

4494, Szőke Boglárka, adóügyi fea.: adóügyek – 20/213-0952. 

A szerdai napokon az ügyfélfogadás továbbra is szünetel. 

Tisztelettel: Berg Csaba, Hidas község polgármestere 
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Igazgatási szünet  

a Hidasi Polgármesteri Hivatalban 
 

2022. december 22. - 2023. január 6. 

között. 

Ez idő alatt az ügyfélfogadás szünetel, a 

hivatal zárva tart. Kizárólag 

halaszthatatlan ügyekben hívhatóak a 

nyíllal jelölt telefonszámok. 
 

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

http://www.watt-eta.hu/
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Hidasi életképek a 2022-es évből 

Koszorúzás a batyus szobornál Ovisok március 15-i ünnepségén  Koszorúzás március 15-én  

Szavalóverseny az iskolában Májusfa állítás Hősök napi koszorúzás 

Diedelsheimi küldöttség Hidason 

125 éve született Tamási Áron 

Koszorúzás a roma emlékműnél Bányásznapi koszorúzás 

Idősek napja az Idősek Klubjában Őszi díszítés 

Cipősdoboz csomag felajánlás A Mikulás látogatása Hajnali fények A település karácsonyfája 
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Tisztelt  Lakosság!  
Így az adventi időszak vége felé, mikor már kellőképpen végig járták a gondolatainkat és cselekedeteinket az adventi üzenetek, 

akkor érezzük igazán a karácsony, a megváltó érkezésének üzenetét. A hit, a remény, az öröm és a szeretet fontosságára igenis 

nagy szüksége van minden embernek. Igen, hinni kell és a remény sugara egyszer örömbe, majd végül a szeretetben bontakozik 

ki mindenki örömére.  

Ilyenkor nem nagyon beszélünk a problémákról, de engedjék meg, hogy pár gondolatot írjak erről is, hiszen ezek is az életünk, 

a mindennapjaink hozadékai. Egy világjárvány után, mikor már egy kicsit több levegőhöz juthattunk, ekkor érkezett a 

szomszédos háború. A pandémia és az utána lévő háborús és politikai szankciók után elég furcsa lett az év végénk. Megnyert 

(36 millió forintos) piac pályázatunk visszamondása testületi (nem polgármesteri) döntés értelmében és több megszorító 

intézkedés, bezárás ez mind, mind a bizonytalanságot szülte jogosan sok emberben. Elsőként az önkormányzat által tavaly 

sikeresen megvalósult polgármesteri hivatal előtti adventi vásárt és karácsonyi ünnepélyt mondtam le, mert a jelen bizonytalan 

önkormányzati anyagi és lelki, valamint lakossági anyagi helyzetben nem láttam erre biztosítottnak a forrást és mivel sok 

önkormányzattal ellentétben mi nem pénzt szoktunk keresni ezen rendezvényen, hanem szívből adni szoktunk. Azt azért 

minden józan gondolkodású ember tudja, hogy semmi sincs ingyen, ilyen nem is volt, most sincs és nem is lesz. De visszatérve 

az év végéhez mindig egy kicsit számot adunk magunkban is az elvégzett munkáról és a körülöttünk zajló történésekről. Nem 

titkolom, hogy a jövőt nézve az inflációs adatok és az áremelkedéseket nézve az előrejelzések szerint még nehezebb évnek 

nézünk elébe nem csak önkormányzati szinten, hanem sajnos a lakosság terhei is nagy mértékben emelkedni fognak a jelenlegi 

tűréshatáron lévő árakhoz képest is. Ebből adódóan mindig több a saját hibáján kívül félre csúszott élet, amin, mint eddig is 

próbálunk segíteni. Ígérhetem, hogy az önkormányzat, a polgármesteri hivatal dolgozói és jómagam is továbbra is arra 

törekszünk, hogy Önök Hidas község lakói egy jó, egy nyugodtan élhető és a lehetőségek szerint fejlődő településen éljenek. 

Meggyőződésem, aki nem így teszi vagy nem így gondolja az feláll és befejezi a tevékenységét. Kis közösségek összetartása, szó 

szerinti összetartása és ezek kibontakozása a nagy közösségre tudnának építő és szépítő hatással lenni. De beszéljünk az 

elvégzett munkáról, gondolok itt az utak, járdák javítására, a közparkok karbantartására, az árkok tisztítására, a temetőnk 

rendbe tételére, új sírhelyek kialakítására, temetőn belüli út építésére, továbbiakban későbbi parkoló bővítésre szánt terület 

vásárlására és rendbe tételére. Most már második éve, hogy önkormányzatunk 12 hektáron folytat mezőgazdasági 

tevékenységet. Sok munkát felemésztő elbírálásra váró pályázataink többek között: mezőgazdasági gép (traktor), út felújítás, 

építés és új 24 fős bölcsődei épület építése. Számottevően csökkent fizikai állományunk ellenére is a Virágos Magyarország 

országos versenyen az idei évben szponzori különdíjat vehettem át novemberben Budapesten. Az emléklap mellé 1000 db 

egynyári palántát is nyertünk, amit tavasszal vehetünk át. Nagyon nagy örömnek éltem meg, hogy az idei évben először a 

polgármesteri hivatalban láthatta a Mikulást az a közel 140 gyerek, kiknek a szülei erre jelentkeztek, ezzel is elismerve 

törekvésünket és munkánkat. A hivatalban csodálatosan feldíszített Mikulás váró és ajándék osztó sarok minden pompájában 

és fényében elbűvölte a Mikuláshoz érkező gyerekeket és szülőket egyaránt. A várakozás pillanataiban pedig meleg teával és 

szaloncukorral kedveskedtünk a gyermekeknek. Ezúton is tisztelettel köszönöm a Télapónak, hogy időt szánt a hidasi 

gyerekekre. Köszönöm a csodálatos díszítést, a meleg teát és köszönöm a 140 levél pontos nyilvántartását és köszönöm a 

csomagok elkészítését azoknak, kik szívesen és gondolkodás nélkül a segítségemre voltak a terveim megvalósításában. Régi 

hagyományunk szerint az idén is volt „Cipősdoboz ajándékcsomag” gyűjtés, amit a napokban viszünk ki a védőnő ajánlásával a 

rászoruló családoknak. Ezúton is köszönöm a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak az idén is felállított és feldíszített adventi 

koszorút a Művelődési Házunk parkjában. Szintén szeretném megköszönni a többségi támogatást a munkámhoz, köszönöm a 

Német és a Roma Önkormányzat, a testület és egyesületeink munkáját. Tisztelettel köszönöm az egyházaink lelki támaszát 

településünk lakóinak. Köszönöm szépen az egészségház összes dolgozójának áldozatos munkáját. Az intézményeink 

zavartalanul dolgoznak, elismerésem és köszönetem az iskolai- és óvodai pedagógusoknak és intézményvezetőknek, 

elismerésem az öntudatos munkájukért. A finoman fogalmazva is stabilnak nem mondható költségvetési irányszámok miatt 

csak bizakodni tudunk, ezért sem támogatásokról, sem rendezvény előzetessel nem tudom Önöket tájékoztatni. Nem is vagyok 

benne biztos, hogy minden évben a túlteljesítésre kell törekedni, lehet önhibánkon kívül, pályázat hiányában gyengébb év is, 

de tudjuk, hogy magunk részéről mindenki a tőle telhetőt megtett és megtesz a település fejlődéséért és a munka nyugodt 

elvégzéséért, segíti a helyi döntéshozókat. Kedves polgármesteri hivatalban dolgozó kollégák! Ezúton is köszönöm szépen egész 

éves munkátokat, büszke vagyok a megyében is elismert, kiemelkedő szakmai munkátokra. Köszönöm a fizikai állományunk és 

a közfoglalkoztatottak munkáját. A jövő évben is minden reggel úgy fogok a hivatalba lépni, hogy kollégáimmal együtt a 

településért való tenni akarásunkat senki ne tudja kérdőre vonni. Gondoljunk ezekben a napokban az egyedül élőkre és azokra 

is, kik sajnos már nem lehetnek köztünk. Értük is égjenek azok a bizonyos adventi gyertyák, elcsendesedve, de annál nagyobbra 

tárt szívvel gondoljunk rájuk. Rájuk is és közben ne feledkezzünk el a köztünk élő szeretett embertársainkról sem, bízva a 

békében, bízva a lelki békében és szeretetben, kívánok mindenkinek áldott karácsonyt és egészségben gazdag új esztendőt. 

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Gondolatok az utolsó oldalra 


