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Itt a tavasz  

  
Hurrá! Itt van a tavasz,    
virágszirmot bontó, 
lenge, könnyű szoknyácskákat 
ide-oda ringató. 
Fáztunk télen eleget.  
Vártuk már a meleget.  

 
Itt a tavasz végre, végre! 
Nem jártunk zord hóesésben.  
Szirmot bont nárcisz, tulipán,  
nászruhát öltenek a fák,  
madárdaltól hangos a  tér, 
jókedvünk az egekig ér.  
Nem fázunk már hideg télben,  
eljött a szép Tavasz végre! 
 
Szabó Antalné (László Irén ) 
Vörösmarty utcai lakos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hírmon

dó 

Hidasi 

 

H i d a s i  H í r m o n d ó 
Lap tulajdonságai: 

    ingyenes kézbesítés 
hagyományos külalak ( A3, papír ) 

fekete-fehér nyomtatás, sokszorosított 
Szerkesztés és híranyag: Polgármesteri Hivatal 

( 7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 50/II ) 
e-mail cím: hidas@axelero.hu 

Tel/fax: 72/457-101 

 

Önkormányzati hírek 
 
A Nemzeti Közfoglalkoztatás rendszere 2012. évtől több közfoglalkoztatási 
programot biztosít. Így a hidasi önkormányzat a Startmunka program által 
felajánlott lehetőségre már 2011. évben beadta pályázatát, hat hónapos 
foglalkoztatásra, 2012. április 1-től kezdődően.  A nyári belvízelvezetés, 
csatorna-karbantartás projektben két helyszín (Arany János utca és 
bányatelep nagy része) szerepel a csapadékvíz elvezető árkok jó 
karbantartására vonatkozóan. A szakmailag megalapozott program 
keretében megvalósítandó, már meglévő belterületi árkok tisztításához, 
karbantartásához a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság a hozzájárulását megadta. A támogatás 100 %. 
 
Szintén pályázat útján, a Komló Munkaügyi Központ általi kiközvetítéssel, 
hosszabb időtartamú ( két hónapos, 6 órás ) közfoglalkoztatás keretében 
jelenleg 3 fő, kisegítő tevékenységet végez az intézményekben és a 
közterületeken. A támogatás mértéke 80 %.  
 
Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében,  2012. évre 26 
fő felsőoktatásban tanuló számára biztosítja 10 hónapon keresztül a helyi 
szabályzatában megítélt 4.000,-Ft/fő támogatást.  
 

Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási ideje: 

Hétfő:    de. 7.30-15 óráig 

Kedd:   de. 7.30-15 óráig 

Szerda:   ügyfélfogadás szünetel 

Csütörtök:   de. 7.30-15 óráig 

Péntek:    de. 7.30-12 óráig  

Ebédidő: minden nap  12-12.30 óráig 

 

mailto:hidas@axelero.hu
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Kultúra, művészet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidasi Polgárőr Egyesület 

 

 

 

 

Biszak Antalné Árpád utcai lakos festményeiből nyílt kiállítás 2012. február 29-én a szedresi Bezerédj-iskola 
folyosógalériájában. A bonyhádi Vörösmarty Mihály Általános Művelődési Központban, 2012. március 13-án volt a 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÉPZŐMŰVÉSZ KÖRÉNEK kiállítás megnyitója. Ezt a kiállítást is gazdagította Biszak Antalné 
amatőr festő, három festménye.  
 

Fekete Gyöngyi Rózsa utcai lakos a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége által meghirdetett 
„Utazás a világ körül 2012” témájú fotópályázatra beadott alkotása csoportos kiállításra kerül a budapesti Magyar 
Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus épületében 2012. május hónapjában. Felvétele a kiállítás 
anyagából szerkesztett „Utazás a világ körül – 2012” című fotóművészeti albumban megjelent. 

Mi is az a PATCHWORK? 
Fogunk sokféle színű, mintájú kisebb, nagyobb anyagdarabokat és összevarrjuk. A textilek, anyagok, színek és minták 
variációja végtelen, így nem létezik két egyforma foltmunka. Igazi kreatív hobbi. Szükséges hozzá fantázia, és egy kis 
türelem. Juhász Gézáné Kossuth utcai lakos pár éve foglalkozik  a foltvarrás, a  PATCHWORK művészetével. 
Elkészített tárgyai közt találhatók takarók, párnák, könyvborítók, képek. Kiváló hobbi, hiszen kikapcsol, eltemetett 
kreatív energiákat szabadít föl és a sokféle technika közül mindenki megtalálhatja a kedvére valót.  
Munkáit szívesen készíti, akár megrendelésre is. Az érdeklődők az ötletekben gazdag munkáit az 
„icurongyoszsakja.blogspot.com oldalon tekinthetik meg. 
 

Könyvbemutató 

2012. március 28-án a hidasi Polgármesteri 
Hivatal dísztermében könyvbemutatóra került 
sor. Heim Károly ismertette az érdeklődő 
közönséggel A „BICIKLIS” című regényét, amely a 
Völgységben új hazát talált székelyekről, a 
Felvidékről elüldözött magyarokról és a 
Völgységből kitelepített németekről mesél. A mű 
történetét az író valós alapokra helyezte, és 
bemutatta, hogy a különböző népcsoportok 
hogyan találták meg helyüket a megváltozott 
világban. A könyvbemutató alkalmával a szerző 
dedikálta a megvásárolt könyveket. 

 

A Hidasi Polgárőr Egyesület jelenleg 20 polgárőrrel vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a község életében. A 
rendőrséggel együttműködve hétvégi éjszakai járőrszolgálatot is ellátnak. 
Cél növelni a járőrszolgálatok számát, minél több feladatot vállalni a községi rendezvényeken, baleset és 
bűnmegelőzési program hosszabb távú kidolgozása. 
A polgárőrség állománya továbbra is várja a községért tenni akaró emberek jelentkezését.  

Hidasi Polgárőr Egyesület:  06/30-834-7437 
Körzeti megbízott:  72/463-039 
Járőrszolgálat:   06/30-226-8918 
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Benedek Elek Általános Iskola és Óvoda - Óvodai életképek

 
Nőnap ( 2012. március 8.)  
 
A hidasi óvodások is megemlékeztek az-e naphoz kapcsolódó 
szokásokról,  felelevenítették az előző évek  élményeit. Az 
anyukáknak és a lányoknak ajándékot készítettek (cserepes 
papírhóvirág), majd köszöntő versike és  dal kíséretében a 
fiúk megköszöntötték a kislányokat. 
 
Kiszézés-téltemetés  
 
A dadus nénik elkészítették a kiszebábukat. A gyermekekkel 
felelevenítették az előző év élményeit, a naphoz fűződő 
szokásokat. A gyermekek újságpapírból készítették el  a 
maguk kis bábját. A népzenészekkel közösen „télűzés” volt az 
óvoda udvarán, elégetésre kerültek a  kisze bábok, miközben 
tavaszi dalokat, mondókákat mondogattak, táncoltak. 
 
 Március 15. 
 
Az óvoda megemlékezett az ünnepről, a gyermekekkel 
beszélgettek a történelmi eseményekről, a nemzeti 
 jelképekkel ismerkedtek. Képeket gyűjtögettek a témával 
kapcsolatban, könyveket nézegettek.  Az óvoda épületét 
ünneplőbe öltöztették a gyermekek és felnőttek 
munkáival. Március 15-éhez kapcsolódó versekkel, 
mondókákkal, mesékkel, dalokkal, körjátékokkal 
ismerkedtek, mozgásos játékokat játszottak. Festettek 
zászlót, virágot, kezeket, nemzeti színű kokárdát. Várat 
barkácsoltak, váras játékokat játszottak. Lovakat 
barkácsoltak, s a mondókákra lovagoltak. Kolompos: Vitéz 
Leventéjét eljátszották a csoportszobában. A gyermekek 
hallgattak katonazenéket, indulókat, meneteltek rájuk. Az 
ünnepélyre ünneplő ruhába érkeztek  a gyermekek. A 
Csiga a Katica a Süni csoport óvodásai közösen is 
megemlékezett március 15. napjára. Közösen 
mondókáztak, énekeltek, meneteltek, s hallgatták meg  a  
 
 

 
 
huszárok életéről, ruhájáról, fegyverzetéről, szokásairól feltett 
kérdésekre a választ.  
 
Beiratás-ovis kuckó  
 
Az óvoda egész hétre nyílt napot hirdetett meg, mellyel több 
szülő élt is, és több alkalommal is meglátogatta gyermekével az 
óvodát. Az ovis kuckó ismét nagyon jól sikerült, a kicsik örömmel 
vették birtokukba az óvodát. Minden csoportban más 
tevékenységben vehettek részt: rajzolás nagyméretű 
csomagolópapírra zsírkrétával, horgászás, trambulinozás, 
ujjfestés, vágás-ragasztás (teknős, kutyus, cicus összeillesztése 
anyukával), gyurmázás, a tornateremben mozgásfejlesztő 
játékokkal játék, szappanbuborék fújás. Annyira jól érezték 
magukat a kicsik, hogy haza se akartak menni. Az óvoda szívesen 
látja őket, szüleikkel együtt a májusban tartandó gyermeknapon 
is, hisz az óvoda fontosnak tartja a folyamatos és fokozatos 
beszoktatást, hogy minél zökkenő mentesebb legyen a 
gyermekek beilleszkedése. 
 
 Víz Világnapja 
 
2012. március 22-e a Víz Világnapja. Az ENSZ által kijelölt napon 
világszerte igyekeznek felhívni a figyelmet a víz szerepének 
fontosságára, a vízkészletek megóvására, és egyúttal a 
környezetvédelemre is. Hazánkban is összegyűjtésre kerültek a 
hazai víz világnapi programok, rendezvények és lehetőségek, 
emellett pedig a korábbi évek eredményei is bemutatásra 
kerülnek. A hidasi óvodás gyermekekkel arról történt 
beszélgetés, hogy mért is van szükség erre a napra. Mért fontos 
a víz, mi lenne ha nem lenne, hogyan lehetne jobban vigyázni a 
környezetünkre. Vízről szóló dalokkal, versekkel, mondókákkal, 
játékokkal, találós kérdésekkel ismerkedtek. Cd-n meghallgatták 
a víz hangját, eljátszották hogyan esik az eső. Ismerkedtek a víz 
különböző halmazállapotaival, mi az ami elsüllyed, mi az ami 
nem. Vizi közlekedési eszközöket is barkácsoltak, akváriumot 
készítettek, tengert festettek.  
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Benedek Elek Általános Iskola és Óvoda - Iskolai életképek 

 

Asztalitenisz suli bajnokság 
Végeredmény: 

 
 
 
 
 
 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÁNYOK, BÁTORFI-KORCSOPORT:  

1. Szántó Mónika 
2. Szántó Szilvia 
3. Benkő Bernadett 
4. Takács Dorottya 

FIÚK, BARNA-KORCSOPORT: 

1. László Attila 
2. Nemcsényi Gábor 
3. Takács Máté 
4. Végvári Bence 

FIÚK, KLAMPÁR-CSOPORT: 

1. László Máté 
2. Benkő Dávid 
3. Ambrusics Norbert 
4. Forray Mátyás 

Könyvtárismereti vetélkedő 

A Benedek Elek Általános Iskola és Óvoda, az iskola könyvtárában 
könyvtárismereti vetélkedőt tartott 2010. 04. 03-án. A vetélkedő témája 
a mesék világa volt. 
Minden gyermek szívesen hallgat és olvas meséket. Meseországba 
utaztak és útközben különböző próbatételeken estek át. Például ki 
kellett találni, hogy a Tarkabarka mesefolyóiratban milyen meseszereplő 
adott fel apróhirdetéseket. Meseország könyvtárában elvarázsolt egy 
mesét a boszorkány, ki kellett javítani és folytatni a történetet. 
A tanulók kíváncsian, érdeklődéssel állták a „megpróbáltatásokat” és 
gyűjtötték az aranytallérokat. 

A csapatok névsora: 

I. helyezett:    II. helyezett          III. helyezett IV. helyezett 
Fényes Fruzsina    Fchörster András       Kiss Antónia  Galambos Gergő 
Fényes lehel    Gecző Fanni           Benkő Bernadett  Zsók Máté 
Kiss Márton    Németi Orsolya           Kiss Csenge  Miklós Erzsébet 
Simonics Máté    Schapp Liliána           Nyul Rebeka Hannl Richárd 
Szántó Szilvia    Biszak Bence           Feró Dominik Zárth Kristóf 

 

 

  

Nyolcadikos siker a földrajz 
kvízversenyen 

 
A Föld napja alkalmából GEO KVÍZÖZÖN 
tanulmányi csapatversenyt rendeztek a 
hidasi iskolában, 6-8.osztályosoknak. A 
téma a sokrétű földrajz volt, játékos, 
főleg kvíz formában: csillagászat, tájak, 
látnivalók, fővárosok, népesség, 
gazdaság, ásványtan, Európai Unió stb. 
A dobogós csapatok a következők: 
 
1. Biszak Zsuzsanna-Tausz Ramóna (8.o.) 
2. Takács Máté-Lovász Máté (8.o.) 
3. Szántó Mónika-Végvári Bence (7.o.) 
 
Gratulálunk mindannyiuknak, jutalmuk 
könyvutalvány, lexikon és íróeszközök 
voltak. 
 

Úszóverseny 
A korábbi évekhez hasonlóan idén is megrendezésre került  
az iskolai úszóverseny több számban is. A 4. osztályos 
Biszak Bettina elsöprő sikert aratott. Bettina mell-, hát- és 
gyorsúszásban is aranyérmet nyert.  
1. Biszak Bettina   2. Kiss Antónia 
3. Balog Fatima  4. Kovács Kinga 
A kezdő csoportban gyorsasági és távolsági úszóversenyt 
rendeztek, itt is több oklevél talált gazdára az április 18-án. 
Kezdő csoport                  Gyorsasági úszóverseny 
1 .Feró Dominik    1. Hannl Zsanett 
2. Hannl Richárd   2. Kovács Koppány 
3. Förster István    3. Bósa Milán 
4. Kiss Csenge   4. Biszak Ákos 
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Kirándultak az alsósok 
 
A hidasi iskola alsó tagozatosai április 2-án kiránduláson vettek részt, melynek úti célja Zengővárkony volt. 
Megtekintették a Tojásmúzeumot, a Tájházat és a Szalmamúzeumot. Mindenki kipróbálhatta a tojásfestést is, 
valamint megnézhették a tojáspatkolás rejtelmeit, ami nagy élményt jelentett a gyerekeknek. Valamennyien 
elcsodálkoztak, hogy mennyi érdekes, hasznos tárgy készíthető szalmából. Az időjárás is kegyeibe fogadta a tanulókat, 
nagyon szép időben zajlott a kirándulás. Reméljük máskor is hasonló tartalmas időtöltésben lesz részük. 

    

Április elején rendezték Pécsett a mezei futás diákolimpiájának 
megyei döntőjét. A városi versenyről 7 diákunk jutott a megyei 
döntőbe, ott pedig eltérő eredményekkel büszkélkedhettek a 
legnagyobb állóképességű hidasi atléták. Legjobb egyéni 
eredményeink, akik Baranya legjobb 20 futója közé kerültek 
korosztályukban: 

2. Fényes Lehel 
8. Moldván Gergő 

12. Fényes Fruzsina 
15. Ambrusics Zsolt 

Szivacskézis bronzérem Szászváron 

A hidasi alsós lányok Szászváron 
vettek részt a szivacskézilabda 
diákolimpia februári fordulóján. 
A csapat: Vasvári Vivien (1gól), Vasvári 
Roxána, Schlapp Liliána (7 gól), Kovács 
Kinga (6 gól), Gecő Kata . 
Felkészítő: Daradics Tibor 

 

F E L H Í V Á S 
Kérjük a lakosságot fokozottan 

 figyeljünk környezetünkre, óvjuk a természetet! 
 

A Föld napja ( április 22.) alkalmából különféle 
eseményeket rendeznek világszerte, amikkel felhívják a 
figyelmet a Föld természeti környezetének 
megóvására. 2012. április 23-án a helyi iskola tanulói a 
Magyar Közútkezelő KHT közreműködésével, sárga 
mellényben, kesztyűben, kezükben szemetes zsákkal 
rótták a község utcáit, és szorgosan gyűjtötték a 
közterületen talált szemetet.  A szemétgyűjtést a Hidasi 
Polgárőr Egyesület felügyelte. Az akció 
kezdeményezőinek, segítőinek köszönhetően a 
szemétgyűjtési akció sikerrel zárult.  
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Közérdekű közlemény

 
 
 
 
 
 
 

Program előzetes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gondolatok az utolsó oldalra 

 

Május első vasárnapja az ANYÁK NAPJA. Milyen egyszerű kimondani, de mekkora érzelem rejlik mögötte. 
Talán a legszebb szó használóit ünnepeljük e napon, az ÉDESANYÁKAT. Akik megtehetik, kedves szóval és 
virággal köszöntik őket, de sokan csak hevesen dobogó szívvel és összeszoruló torokkal látogathatják a 
temetőben nyugvó édesanyjukat. Kívánunk minden édesanyának sok boldogságot! 

Jó egészséget és sok mosolyt! 
Berg Csaba 

LURKÓ FOCIGÁLA 
2012. április 30-án (hétfő) 10 órától   

kerül megrendezésre a hidasi sportpályán, 7 éven aluli 
óvodás gyerekeknek. 

Részt vesz több más csapat mellett a PMFC 
gyerekcsapata is. 

 A belépés ingyenes, várunk minden érdeklődőt,  
gyerek- és sportbarátot! 

 
 

KÖZSÉGI ASZTALITENISZ VERSENY 
Időpont: 2012. május 12. (szombat) 

délelőtt 10 órától – délután 14 óráig. 
Nevezés: Daradics Tibornál, 2012. május 5-ig.  
Amatőr pingpongozók jelentkezését várjuk. 

 

KARDOSS FESZTIVÁL 
Időpont: 2012. június 2. (szombat) 

Helyszín: Tájház udvara 
A helyi fellépők mellett szerepelnek vidéki, 

nagymányoki, váraljai csoportok is. 
Részletes program a későbbiek során. 

A Fesztivál szeretettel vár minden érdeklődőt! 
 

Anyák napja 
(népköltés) 

Már megjöttünk ez helyre,  
Anyánk köszöntésére. 
Anyám, légy reménységben, 
Köszöntlek egészségben! 
 
Amennyi a zöld fűszál, 
Égen ahány csillag jár, 
Májusban a szép virág:  
Annyi áldás szálljon rád! 

 

Hidas Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 
Költségvetési bevétel összege: 369.009.000,-Ft 
Költségvetési kiadás összege: 369.009.000,-Ft           
Az önkormányzat a szigorú takarékosság mellett is  törekszik az intézmények biztonságos működtetésére. Ahhoz, 
hogy a bevétel – kiadás egyensúlyát meg tudjuk teremteni, szükséges volt a fejlesztési beruházásokat visszafogni. 


