
Január, február……… 
 
Január, február……… 
nemsokára itt a nyár,  
csak előbb még tavasz jő, 
eltűnik sok zord felhő, 
kivirul mező és rét,  
bólogat a margarét,  
nyílik pipacs, szarkaláb, 
tavasz után itt a nyár.  
Úgy vágytam már melegére.  
Olyan jó ez, csupa béke.  
 
Szabó Antalné (László Irén) 
Vörösmarty utcai lakos 

 
Szolgáltatás! 
Vállalom szőnyeg és mindenféle padlóburkolat gépi tisztítását. Szükség estén házhoz megyek.  
Tel: 06-20/326-0624 
 
Fogászati rendelés! 
Dr. Ascsillán Andrea 
Dr. Zeller Zsófia  
(Tel: 20/921-3550) 
Rendelési idő: 
hétfő-csütörtök:   8-19 óráig  
pénteken:      8-13 óráig 
Bejelentkezés: 72/465-595 
Pécsvárad, Dózsa u. 3.  
aa-dent@t-online.hu 
 
90. születésnap ünneplése! 
A Polgármesteri Hivatal a Miniszterelnök által aláírt Emléklap átadásával és köszöntővel fejezte ki 
tiszteletét 2012. június 3-án Győrfi Lajosné, Vörösmarty utcai lakosnak 90. születésnapja alkalmából.  
További is jó egészséget kívánunk! 
 
Kardoss Fesztivál  
A fesztiválok jelentősége a kulturális programok kínálaton túl, az értékmentés, közösségre nevelés, 
közösségépítés. A már meglévő faluközösségünk erőforrásai és vidéki fellépők gazdagították 2012. 
június 2-án, a  helyi Tájház udvarán megrendezésre kerülő , immár hagyományosnak mondható helyi 
Kardoss Fesztivált. Délelőtt játszóház foglalta le és szórakoztatta a gyerekeket. Az ízletes, finom 
ebédet a Hidasi Tájházért Egyesület tagjai és segítői készítették és kínálták, illetve a látogatók 
megkóstolhatták a bográcsban készült vegyes pörköltet is. Kora délután a Polgármesteri Hivatal 
épületén lévő Kardoss emléktábla koszorúzására került sor, majd a szabadtéri színpadon 
kultúrműsorokkal folytatódott a fesztivál.  

Nyári programajánló községünk nevezetességeiről. 
 
Tájház (Kossuth Lajos utca 111.)  
A község évtizedes múltját foglalja magába a Tájház, mely a jelen és a jövő nemzedék számára 
példaértékű. Híven tükrözi a község lakóinak összefogását, erejét, akaratát, a nemzetiségek békés 
egymás mellett élését. A lelkes támogató szervezők, intézmények csak tovább erősítik egy közérdekű 
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muzeális intézmény alakulását, fennmaradását. A székelyek és a svábok békés egymás mellett élését 
reprezentálja a Hidas, Kossuth Lajos utca 111. szám alatt lévő Tájház, mely a székelyek és németek / 
svábok / tárgyi emlékeit őrzi. Az összegyűjtött anyag 90 %-a a lakosság adománya, kisebb része 
vásárlás útján került a gyűjteménybe. Megtalálható az épületben a berendezett székely és német 
szoba, a konyhában a motolla, cséphadaró, mosóteknő dörzsölő fával,  istállóban mezőgazdasági 
eszközök, ekék, sorhúzók, lószerszámok és sok egyéb tárgy. Egyik helyiségi állandó kiállítási tárgyai, a 
régi, korbeli fényképek, magyar és német nyelvű hímzett falvédők, asztalterítők, fésű és kefetartók. 
Ezen tárgyak tükrözik a XX. század első felének ízlésvilágát. A tárgyi emlékek gyűjtése közben szellemi 
hagyaték felé is fordult a figyelem. Tekintélyes néprajzi és történelmi anyag gyűlt össze. 2006 nyarán 
alakult meg a Hidasi Tájházért Egyesület. Cél, tevékenykedni a tárgyak további gyűjtésében, 
megóvásában, rendszerezésében, továbbá a leltározás előkészítésében. Az egyesület összegyűjti a 
jeles napok szokásait, a hozzájuk kapcsolódó ételeket, székelyt, svábot és felvidékit egyaránt. Terv a 
tájház „élővé tétele”, programok, rendezvények szervezése. Hidas ( és tájháza ) a szakirodalomban is 
jelentős feldolgozásban szerepel. Kiemelkedően értékes kézirat Allinger János: Hidas 
helytörténete(1965), illetve Videz Ferencné: Fejezetek Hidas történetéhez (1999.). A Tájház pontos 
mása helyet kapott a szentendrei skanzen dél-dunántúli tájegységében.  
 
Kardoss Emlékszoba 
Az Emlékszoba felavatására 2009. június 6-án került sor a Polgármesteri Hivatal emeleti termében, 
Kardoss Kálmán 170. évfordulója tiszteletére. A hivatal épülete korábban a Kardoss család tulajdonát 
képezte. Az Emlékszobában 100 évnél régebbi emlékek, apró személyes tárgyak, fényképek, 
újságcikkek idézik a kort, melyben Kardoss Kálmán értékes, hasznos életét töltötte. Az érdeklődők 
számára az Emlékszoba megtekintése a hét minden napján rendelkezésre áll. Cél, hogy a kiállítás 
anyagai idősektől, fiataloktól kezdve a szakmai közösségeken keresztül a művelődő alkotó 
közösségekig domináns szerepet töltsön be a kultúraközvetítésben.  
 
Szitó Ervin Móricz utcai lakos, futó amerikai élménye, sikere! 
A verseny Key largo-és Key west között zajlott....3 Magyar srác,és egy Floridában élő Magyar lány 
képviselte hazánkat:-)a Magyar lányra Nagy Katalin,különösen büszkék vagyunk mert az 50 mérföldes 
versenyt megnyerte.7:40 perccel....Lesi Zoltán 24órás idővel,míg testvére Lesi Menyhért 28 órás 
idővel követte őt:-)én 135 kilométert teljesítettem.......úgy éreztem elég:-)nagyon jól éreztem 
magam,óriási élmény volt ott lenni:-)következik júniusban az Ultrabalaton 212 km távon. 
versenyem.Célom negyedszerre is teljesíteni és javítani a legjobb időmön ami 27:19 perc:-)Hajrá 
Hidas. jövőre visszamegyek..........vagy idén decemberben ha megrendezik a 24 órás verseny a 
szigeten." 
 
Hősök Napja 
Az 1917. évi VIII. törvényre vezethető vissza, hogy nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes 
tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni és az utókor számára meg kell örökíteni. 
A Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében 2012.május 27-én, vasárnap a délelőtti 
órákban koszorúzással egybekötött megemlékezés történt az I és II világháborúban elhunytak 
emlékére emelt Hősök szobránál. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Egy  pedagógus, iskola igazgató emlékére 
 
Geosits Sándor (született: Szentpéterfa, 1923.10.31.) pedagógusi pályafutását Tótújfaluban kezdte 
majd Felsőszentmártonban és Szilágyon folytatta. Szilágyon 17 évig tevékenykedett, munkájának 
elismeréseként pedig díszpolgárrá avatták. A Szilágyi Általános Iskolából 1967. év tavaszán került a 
Hidasi Általános Iskola igazgatói székébe. Az akkori Hidasi Általános Iskola az 500 tanulójával és 25 
pedagógusával  a  Baranya megyei vidéki települések egyik legnagyobb ilyen jellegű intézménye volt. 
A rá történő emlékezés során előjönnek a személyiségére jellemző sokrétű tettek és cselekedetek, 
úgy mint iskolaigazgató, mint barát, mint régebbi idők tanácstagja, mint a község intellektuális és 
egyéb rendezvényeinek rendszeres érdeklődő és aktív résztvevője. A nevelőtestületi értekezleteken 
elhangzott észrevételei, tanácsai az oktató, nevelői munka iránytűi voltak a kollégái részére. Segítette 
a pedagógusokat a letelepedésben, ezáltal stabilizálódott a tantestület, az iskola szakos ellátottsága 
minden évben 95-100 %- os volt. Az iskola tanulói sikeresen szerepeltek járási-megyei tanulmányi 
versenyeken, illetve nyertek felvételt felsőoktatási intézményekben. A hidasi iskolának 17 évig, 1984-
ben bekövetkezett nyugdíjba vonulásáig volt az igazgatója, szellemi koordinátora. Nyugdíjasként 28 
évet töltött még Hidason, mely idő alatt is folyamatosan tevékenykedett, gondolkozásban, 
életvitelben megmaradt fiatalnak. Életútjával, munkájával elismerést, megbecsülést szerzett. Hidason 
végzett sokoldalú, hasznos tevékenységével hozzájárult a község szellemi, erkölcsi értékeinek 
gyarapításához, így részére 2004. évben Hidas Község Önkormányzata a képviselő-testület  
13/2004.(X.21.) számú rendelete alapján „Hidas községért” elnevezésű oklevelet és pecsétgyűrűt 
adományozott. Összesen 45 évet töltött Hidason. Hosszú, küzdelmes és tartalmas élete 2012. május 
19-én ért véget.  
 

(Az információ nagy része Szántó István pedagógusnak köszönhető) 

 
 
Hidasi bronzérem a floorball diákolimpián! 
A pécsi Pázmány iskola tornatermében rendeztek floorball (teremhoki) kupát a 7-8.osztályosoknak, 5 
iskola részvételével. Ez a jégkorong sportág teremben, cipőben játszható változata, ütővel és 
műanyag labdával, a kapuson sisak és térdvédő. A mieink a "csapatbusz" reggeli meghibásodása 
miatt csak egy kezdőcsapattal érkeztek a helyszínre, de derekasan helytálltak. Csere nélkül játszották 
végig a 4 meccset, gólkirályunk derékfájdalmai miatt fájdalomcsillapítóval, az első meccsen megsérült 
kapusunk pedig könyökzúzódással küzdötte végig a kiélezett rangadókat.  
A csapat: Nemcsényi Gábor (kapus), László Tamás (védő, 3 gól), Moldván Gergő (támadó, 5 gól), 
Klung Péter (támadó, 8 gól)! Gratulálunk a bronzéremhez! 
 
EU tanulmányi versenyen jártunk Tolna megyében 
A szekszárdi Europe Direct információs iroda és a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár közös 
szervezésében tartottak Európai Uniós földrajz versenyt Bonyhádon. A környék 5 iskolájából összesen 
27 diák vett részt a játékos tanulmányi versenyen, ahol az Unióval kapcsolatos tesztkérdések 
játszották a főszerepet. Szekszárdról 2 iskola, emellett Cikó, Tevel és Hidas legügyesebb 7-8.osztályos 
diákjai emelték a hagyománnyá vált rendezvény színvonalát, amely idén épp az Európa Napra, május 
9-ére esett. Hidasról 7 diák indult a vetélkedőn, 3 nyolcadikos és 4 hetedikes tanuló. Csapatban a 3. 
legmagasabb átlagteljesítményt érték el a mieink, pedig rengeteg új feladattípust tartalmazott az idei 
tesztlap a tavalyihoz és a felkészülésen megadottakhoz képest. A tanórákon megismert Uniótörténet, 
intézményrendszer és nevezetességek mellett alaposan elmélyültünk az euró érmék, az államformák, 
a nemzeti kultúrák, az ipari márkanevek és a híres emberek világában is az EU területén belül.  A 
verseny témája tehát messze túlmutatott a 7-8. osztályos tananyagon, ezért szívből gratulálunk 
diákjainknak az elért eredményekhez. 



 
 
Egyéni legjobbjaink:  
4.SzántóMónika 68%  (7.osztály) 
5.TakácsMáté  64%  (8.osztály) 
6.BiszakZsuzsanna   63%(8.osztály) 
 
Ők lettek egyébként a 3 legjobb vidéki versenyző, hiszen a dobogó mindhárom tagja szekszárdi 
tanuló volt. Az első 10 közé még Lovász Máté (8.o.) került be. Végvári Bence, Biszak Krisztina és Papp 
Viktor a középmezőnyben végzett. A szellemi újdonságok mellett a diákok további tárgyjutalommal 
(EU emblémás ajándéktárgyak, írószerek stb.) is gazdagodtak az Europe Direct iroda jóvoltából! 
 

Daradics Tibor pedagógus 

  
Gyermeknap 
Május 25-én rendeztük az iskola és az óvoda közös gyermeknapi rendezvényét. Változatos programok 
közül válogathattak gyermekeink. Kézműves programok, akadálypálya, tájfutás kicsiben, 
büntetődobás és rúgás, mézeskalács díszítés, körhinta, légvár és sportmeccsek közül lehetett 
válogatni.  
 
 
Sport 
Hidas Bajnokcsapat  
Június 25-én került sor a helyi sportpályán  
Az ünneplés folytatódott, Hidas utcáin a kora esti órákban hangos üdvrialgást hallhattunk, az öröm 
ünnepe volt ez a nap. Gratulálunk a győztes HIDASI CSAPATNAK! 
 


