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Hidas község hirdetési és információs lapja 

HIDASI  BÁNYÁSZNAPOK! 
 
Hidas település (emlékezve a bányászmúltra) már hosszú évek óta 
szeptember első hétvégéjén Bányásznapot, Falunapot tart. A mára 
több napos rendezvénysorozat egyik fontos és kiemelkedő eseménye 
(a kulturális, sport -és egyéb rendezvényeken túl) a helyi 
Bányászemlékmű koszorúzása.  A község központjában található 
Bányászemlékmű méltón képviseli a bányaszerencsétlenségben 
elhunytak emlékét. Dr. Szelle Tibor polgármester beszéde után a 
Hidasi Nyugdíjas Bányász Szakszervezet nevében Varga István elnök  
mondott köszöntőt, emlékezve a hidasi és környékbeli 
bányaszerencsétlenségben elhunytak emlékére. A Bányászemlékmű  
idei koszorúzásában (2013. szeptember 1-én) részt vettek: Mecseki 
Bányászok Szakszervezete, Hidasi Nyugdíjas Bányász Szakszervezet, 
Hidas Község Önkormányzat, Német Nemzetiségi Önkormányzat, 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Evangélikus Egyházközség, 
Nagymányok Nyugdíjas Bányász Szakszervezet és hozzátartozók, 
Egységes Sport Egyesület Hidas, Mozgássérültek Egyesülete 
Bonyhád. A térzenét a Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
támogatásával a Nagymányoki Ifjúsági Zenekar szolgáltatta, akik az 

ünnepséget a Bányászhimnusz dallamaival zárták. A műsort 

összefogta, konferálta: Györfi Tímea. 

 

BÁNYÁSZ HIMNUSZ 
(világi változat, részlet..) 
Szerencse fel, szerencse le,  
Szerencse fel! Szerencse le! Ilyen a bányász élete.  
Váratlan vész rohanja meg, mint bérctetőt a fergeteg. 
Nem kincs után sóvárgok én, bányász kislányt óhajtok én.  
Bányász kislányt óhajt szívem, ki szívében bányász legyen. .. 
A himnusz mai formájában először 1905-ben jelent meg Tassonyi 

Ernő, Aki a párját 
keresi című selmeci 
diákregényében . 
                                Szerk.     
 

 

Hírmondó 
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:, Fekete Sándorné 

Polgármesteri Hivatal  
( 7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 50/II ) 

e-mail cím: hidas@axelero.hu 

Tel/fax: 72/457-101 

 

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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Egyesületek összefogása 

Egyesületek Napja  2013! 
 
Történjen közösségi esemény nyár közepén is ! 
Ez volt az alapgondolata annak a lelkes csapatnak, akik 
összejöttek június elején a régi kultúrparkban. Ez a tér 
számos eseménynek adott otthont a múltban is, miért ne 
lenne ismét helyszíne, a hétköznapi gondokat feledtető 
rendezvénynek. A megbeszélésen sorra jöttek az ötletek 
az egyesületek képviselőitől, hogyan lehetne 
emlékezetessé tenni július hatodikát mindenki számára. A 
szervezőmunkában példaértékű összefogással minden 
hidasi egyesület feladatot vállalt. Köszönet a Tiki-Taki 
presszó tulajdonosainak rendezési munkájáért, Hidas 
Önkormányzat segítségéért, Sági Miklós vállalkozó támogatásáért. Mivel fő célkitűzésként a családbarát 
szórakoztatás volt az elképzelés, délelőtt tíz órától körhinta, trambulin, légvár várta a kicsiket.  Pillanatok 
alatt népszerű lett Kercsó József majosi kézműves, aki szinte tanári türelemmel készített közösen a 
gyerekekkel különböző faanyagokból régi népi játékokat. Hangszereket.  Amelyik kislány vagy kisfiú 

igazán stílusos akart lenni annak Ömböli Réka és csapata 
dekoratív arcfestéssel valósították meg elgondolását. 
Mindeközben festés, és lufi játék várta a pihenést nem 
ismerő csemetéket. A parkban, élve a helyszíni főzési 
lehetőséggel a Hidasi Borbarátok Egyesülete bográcsában 
készült az ebédrevaló. Mivel a finom étel mellé dukál a jó 
bor, erről gondoskodtak a szőlősgazdák. A borkóstolás 
mellett a Tiki-Taki presszó helyi sátrába térhettek be a 
vendégek egy hűsítő italra. Kora délután megérkezett 
Toma és csapata, akik történelmi korabeli játékokkal és 
tréfás erőpróbáikkal vártak minden korosztályt. Sokan 
csodálkoztak mennyi ötletes játék válik egy-két öreg 
hordóból, néhány deszkából, vagy milyen erőpróbás 

játékra alkalmas egy lánccal felszerelt padlóanyag. Bizony tartósabb játékok voltak ezek a maiaknál és 
ügyes ember keze alatt ilyen anyagokból is érték válik, a mai kor emberének örömére. A nagysátorban a 
Hidasi Néptánc Egyesület táncosai remek bemutatót tartottak, a közönség számára bizonysággá vált, hogy 
nem veszik feledőbe a több évszázados székely néptánc, mert a gyökerek megtartó erejét van, akik méltón 

tovább erősítsék. A Zengővárkonyi fúvósok népszerű 
dallamokat játszottak, a pattogó ritmusok jól 
érzékeltették a csapat kitűnő minőségű zenei tudását. Ezt 
követően a gyerekek nagy örömére a hidasi óvoda lelkes 
óvónői bábszínházi bemutatóval tartották a játék 
szellemét a nagysátorban. Este a Tiki-Taki presszó 
szervezésében hangulatos bál várta a táncolni vágyókat. 
Ehhez a Delfin zenekar játszott remek zenét. Jóleső érzés 
volt látni az élettel teli parkot, külön facebook oldal is 
lett nyitva Egyesületek Napja Hidas néven, ahol rengeteg 
fénykép tükrözi azt a valóságot, amit a szervezők 
megálmodtak. Köszönet minden embernek, aki segített 
abban, hogy megvalósuljon az Egyesületek Napja, és 

hagyományteremtővé tudjon válni ez a rendezvény községünkben. 
László Árpád 
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Játszótér és közpark átadás 

2013. szeptember 6.2013. szeptember 6.2013. szeptember 6.2013. szeptember 6.    
A Kultúrpark hosszú éveken 
keresztül állt kínálkozó 
lehetőségként Hidas 
központjában. Ennek a 
lehetőségnek a kihasználására 
adott alkalmat az EMVA III. 
tengelyes pályázati kiírása 
falufejlesztésre és megújításra. 
Erre nyújtott be a Hidasi 

Tájházért Egyesület Hidas Község Önkormányzat hathatós támogatásával pályázatot 2012-ben, mely idén 
júniusban nyert. A park és a játszótér 9.898.468 Ft pályázati támogatásból valósult meg, Önerőre nem volt 
szükség. A pályázatírást, a tervezést és a megvalósítást az Acer Kft végezte az Önkormányzat segítségével. 
Mikor a játszótér és park kialakítása elkezdődött, először szívbe markoló volt nézni, ahogy a munkagép 
felszakította a jól megszokott park gyepszőnyegeit. Aztán napról napra egyre jobban körvonalazódott az új park 
és az új játszótér képe. Megnyugtató volt a sok pozitív visszajelzés, amit ezúton is hálásan köszönök a falu 
lakóinak. A pályázat megvalósulásáért külön köszönetet mondok a Hidasi Tájházért Egyesületnek, különösen 
elnök asszonyának, Videcz Ferencnének, az ACER Kft-nek (Telegdy László ügyvezetőnek, Czibor-Gergics 
Ilona tervezőnek, műszaki vezetőnek), Bacher Jánosnak, aki a villanyszerelési munkákat végezte, valamint 
Krasz Antalnak, aki a műszaki ellenőri feladatokat látta el, és hasznos tanácsaival nagy segítségünkre volt a 
kivitelezés során. Ő tovább segíti munkákat, hisz még komoly feladat áll előttünk, hátra van még a pályázat 

elszámolása. Külön köszönöm 
munkatársaimnak is munkájukat, 
segítségüket. 
Most viszont Önökön és a 
gyermekeken a sor. Ítéljék meg 
Önök, hogyan végeztük 
feladatunkat, milyen a játszótér, a 
park. Használják, használjátok 
egészséggel. 

Dr. Szelle Tibor polgármester 
 

Bursa Hungarica 2014. 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három 
forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott 
támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Hidas Község Önkormányzata a 2013. szeptember 30-án 
megtartott ülésén a  2014. évi pályázathoz az Általános Szerződési Feltételek elfogadását igazoló Nyilatkozat 
aláírásával csatlakozott, és pályázónként havi 4.000,-Ft támogatást ítélt meg.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 15. 
Benyújtás: A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek 
elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx 
A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és 
feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell 
benyújtaniuk a pályázóknak.  
 

További információ:  Emberi Er őforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica 
1381 Budapest, Pf.: 1418 Tel.: (06-1) 795-7932, 795-7933, 795-7934, 795-7935 

E-mail: bursa@emet.gov.hu 
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) 

Szerk. 
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Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
 

 
A Hidasi Roma 

Nemzetiségi 
Önkormányzat a 
feladat alapú 
támogatás terhére a 
nyár végén 30-30 órás 
beás - angol 

nyelvtanfolyam, 
illetve pótvizsga 

felkészítést tartott. Ezt követően a részt vevők egy napos 
kiránduláson vehettek részt étkezéssel és városnézéssel egybekötve Pécsett, ahol megtekintették a Rácz 
Aladár Közösségi Ház Erdős Kálmán kiállítását, részt vettek a Zsolnai Kulturális Negyed Szamárfül 
Fesztivál című gyerek programján.                                      

                       Orsós Anna  
 

Óvodai csoportok életképei 

Szivárvány Óvoda HidasSzivárvány Óvoda HidasSzivárvány Óvoda HidasSzivárvány Óvoda Hidas    
CSigaCSigaCSigaCSiga    csoportcsoportcsoportcsoport    ––––Süni csoportSüni csoportSüni csoportSüni csoport----KaticaKaticaKaticaKatica    csoportcsoportcsoportcsoport    

Mihály nap az óvodában 

Szeptember  végén sor került óvodánkban a Mihály napi 
vásárra-játékra. Előzőleg a csoportok szőlőt gyűjtöttek, amit 
aztán megmosva szemezgettek, válogattak, kóstolgattak  majd 
centrifuga segítségével mustot is készítettek. A maradékból  
szőlőkoszorút is készítettek. Kikerültek a folyósokra  a 
madárijesztők, szőlős dekorációk,  melyek a gyermek 
munkáinak gyümölcsei. Ismerkedtek  a gyerekek a Mihály 
naphoz fűződő népszokásokkal is. A témával, kapcsolatos 
mesékkel, mondókákkal, csúfolókkal, énekekkel ismerkedtek. 
Készültek a kis bárányos fejdíszek, melyet minden évben a 
játékhoz felhúznak  a gyerekek a fejükre. Vásáros-piacos 
játékokat játszottunk, építettünk falusi tanyát, melyet 
benépesítettünk háziállatokkal. A játékra a szülők is 
meghívást kaptak. A gyerekeket meglepetés várta ezen a 
napon. Mivel esett az eső, ezért a folyosó volt berendezve 
vásárnak. A dadus nénik árulták kikiáltókkal a „portékáikat” 
(gyümölcs, perec), amit a gyermekek a krajcárkáikkal 
megvehettek. Osváth István (volt apukánk) a gyermekek nagy 
örömére többféle mézet is hozott, amit a gyermekek 
kóstolgathattak. A játékra meghívtuk az elsős gyermekinket, 
akik nagy örömmel jöttek vissza egy kicsit hozzánk. A nap 
nagy meglepetése volt a nagycsoportosok  dramatizálása.  A 
kicsik tátott szájjal nézték a nagyokat. A mese végén közös 
éneklés, körjátékozás kezdődött. Jó hangulatú nap volt. 

Lukács Józsefné 
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Egyszer volt hol nem volt….kezdEgyszer volt hol nem volt….kezdEgyszer volt hol nem volt….kezdEgyszer volt hol nem volt….kezdődnednednednekkkk    a mesa mesa mesa mesékékékék, de , de , de , de ez ez ez ez a a a a 
könyv még sajnos üres. Mivel a Szivárvány Óvoda könyv még sajnos üres. Mivel a Szivárvány Óvoda könyv még sajnos üres. Mivel a Szivárvány Óvoda könyv még sajnos üres. Mivel a Szivárvány Óvoda 
éleéleéleéletképeivel szeretnénk megtölteni,tképeivel szeretnénk megtölteni,tképeivel szeretnénk megtölteni,tképeivel szeretnénk megtölteni,    így legcélszerübb, ha így legcélszerübb, ha így legcélszerübb, ha így legcélszerübb, ha 
gondolatainkat tesszük bele, mert az mgondolatainkat tesszük bele, mert az mgondolatainkat tesszük bele, mert az mgondolatainkat tesszük bele, mert az mindig változhat. indig változhat. indig változhat. indig változhat. 
Legyen hát így! Mit is gondolhatna egy óvodás? Talán a  Legyen hát így! Mit is gondolhatna egy óvodás? Talán a  Legyen hát így! Mit is gondolhatna egy óvodás? Talán a  Legyen hát így! Mit is gondolhatna egy óvodás? Talán a  
következöket:következöket:következöket:következöket:    

Az én kedves Óvodám! Szinte minden reggel óvodába visz 
valaki. Legtöbbet anyu, de apu és a nagyi is szokott. Szeretem, 
ha ők visznek az oviba, mert útközben is beszélgetünk, hiszen 
csak este találkozunk megint. Az óvodánkat megismerem, amikor 
látom az ablakban a gomba rajzokat. Sokszor rossz a kedvem, 

mert még aludni szeretnék, de 
meglátom az óvodában a 
szivárványt, meg a kedves kis 
állatokat a falon, akkor 
elfeledkezem mindenről. Az óvó 
néni és a dadus már vár rám, 
és a sok-sok játék, amivel egész 

nap kedvemre játszhatok a társaimmal együtt. Nemrég 
zöldségekből készíthettünk tetszés szerint játékokat. Nehezen 
alszom el, ilyenkor az óvó néni mesélni szokott. Az óvodám nagyon tágas és tele van sok virággal 

és díszekkel.  A tornateremben is szeretek lenni, mert érdekes 
gyakorlatokat végzünk.. Sétálni nem szeretek, mert sokat kell 
gyalogolni, de a játszótérre 
már szeretek menni, mert az 
közel van. A sok-sok játék, 
bábok, állatkák mind-mind a 
barátaim. Nemrég póni 

lovaglás is volt. Szeretem a pónikat. Délután legtöbbször anya 
jön értem, és sokat beszélget az óvó nénivel, hogy mi is történt 
aznap az óvodában velem. Néha megbeszélik a másnapi teendőket, hogy mit fogunk csinálni. 
Amikor kilépek az óvoda kapuján, néha visszanézek, és arra gondolok, ha nagy leszek, meglesz-e 
még az óvódám, és vajon milyen lesz? Kistesóm is biztos ide fog majd járni.                    Szerk. 
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Egyházi hírek 
 

A Katolikus Egyház szervezésében, a nyár folyamán a Mecseknádasd Katolikus Plébánia udvarán négy 
napos hittantáboron vett részt 35 hidasi gyermek, főként általános iskolások, de volt óvodás és középiskolás 
gyermek is.  A tábor lehetőséget adott a gyermekek napi elfoglaltságára, így voltak kreatív foglalkozások, 
játszóház, kirándulás, szellemi vetélkedők, esténként pedig Ki mit tud vetélkedő. A sátortáborozást a 
gyülekezet tagjai felügyelték. A gyermekek teljes ellátásban részesültek. 
A Református Egyház nyári hittantáborát a Református Templom mögötti füves területre szervezte. A 
sátortáborozáson 40 gyerek vett részt, akik a tábor ideje alatt teljes ellátást kaptak, felügyelet alatt voltak. 
Az ellátásban, a résztvevő gyerekek szülei, illetve a gyülekezet tagjai segédkeztek. Programok voltak: a 
reggeli és esti áhítat, kirándulások, kézműves foglalkozások. A gyermekek különösen örültek a medence 
fürdőzésnek, a gyertyaöntés lehetőségének és Lipics László kerámia készítő foglalkozásainak.  
 
A Katolikus Egyház és a Református Egyház ezúton is köszöni Hidas Község Önkormányzat Szociális 
Bizottságának a hittantáborhoz nyújtott anyagi támogatást.  

Szerk. 

Közérdekű információk                                                                                     
 
A Honismereti Szövetség (Budapest) 2013. október 5-én Závodon tartotta a Magyar Honismereti 
találkozóját. E megemlékezésen Videcz Ferencné (a Hidasi Tájházért Egyesület elnöke, pedagógus, helyi 
lakos) a Bonyhádon végzett kiemelkedő helytörténeti, honismereti munkájáért Emléklapot kapott.  
Gratulálunk az elismeréshez, az eddigi munkásságához, továbbra is erőt, egészséget kívánunk! 
Az Idősek Klubjában az Idősek Napja alkalmából 2013. október 1-én Dr. Szelle Tibor polgármester 
köszöntötte a szép korúakat, majd a helyi Szivárvány Óvoda adott kedves műsort a hallgatóknak. A nap 
süteményezéssel, ajándékozással, vidám hangulatban telt el.  
A Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. október 12-én busszal, egy napos kirándulást 
(zarándokutat) szervezett Budapestre. Az egész napos program vidám hangulatban telt el.  

A Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat is megtartotta az Idősek Napját 2013. október 19-én, a 
Kossuth Lajos utca 82. szám alatt. A családias légkört az Idősek Klubjának tagjai ének műsorukkal tették 
még otthonosabbá, színesebbé. A Nemzetiségi Önkormányzat minden résztvevőt megvendégelt.  
A Hidasi Roma  Nemzetiségi Önkormányzat rész vett a Roma Közösségi Hálózat 2013. október 19-én, 
Budapesten tartandó rendezvényén, mely kulturális rendezvény a romák emberi méltóságáért és az 
állampolgári jogaikért szólt.   
                                                                                                                                                                     Szerk. 

Szüreti mulatság 
Az ősz, többek között a szüret ideje. Dalok, mesék, népszokások, babonák színes 
szövevénye. A Hidas Néptánc Egyesület célja a néptánc kultúra /néptánc, 
néphagyományok, népművészet/ iránti érdeklődő gyerekek, felnőttek összefogása, 
érdekeik érvényesítése a község kulturális érdekében. A néptánc hagyományok őrzése, 
ápolása, különös tekintettel a bukovinai székelyek hagyományai közkinccsé tételének, 
színpadra vitelének segítése. Továbbá céljuk a néptánc kultúra valamennyi ágával 
foglalkozó magyar és más nemzetiségű csoportok közötti kapcsolatok kiépítése, 
tapasztalatcserék, találkozók, táborok szervezése, rendezése. A néptánc kultúra iránt 
érdeklődő gyerekek és felnőttek sokoldalú képzése, fejlesztése a táncoktatás eszközeivel.  

Az Egyesület 2013. október 12-én megrendezte az immár hagyományosnak mondható Szüreti 
Mulatságot,  mely a kora délutáni órákban az utcai felvonulással kezdődött, és a Művelődési házban. az 

esti batyus bállal fejeződött be. A zenét a Delfin zenekar szolgáltatta.    
            Szerk. 
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Hát akkor szüret…… 

 
Hát akkor szüret…. 
 
……..mondják ha valami sikerült, főleg ha az eredmény megfelelő lett. 
Az ember tevékenysége során kezdetben a természetben előforduló ehetőket 
kereste, majd ha elfogyott, továbbment. Ez ment is egy darabig, de 
bekövetkezett egy döntő változás. Letelepedett, ezzel viszont együtt jár, hogy 
helyben kell biztosítani az ennivaló többségét. Mert a változás örök, újra történt 
valami. A szakosodás. Szerszámokat kellett készíteni, állatokat, növényeket 
háziasítani, módszereket alkalmazni, tapasztalatokat továbbadni, katasztrófákat 
túlélni. Erre bizony ráment egy-két évszázad. Eddig mindenki a föld 
művelésével az állatok tartásával foglalkozott, egyszóval „paraszti” munkát végzett.  
A fejlődés ezt változtatta meg. Érdekes, hogy eleinte a gazdálkodással összefüggő szakmák önállósodtak. Még 
jogtudóra is akkor lett szükség, ha két ember összeveszett, hogy hol a határ. A fentiekkel csak azt kívántam 
elérni, hogy kellő tisztelettel viseltessünk a föld művelője iránt, aki a tapasztalatokat összegyűjtötte, 
hagyományaiban megőrizte, az írástudókra bízva tudományt teremtett, amelynek segítségével asztalaink 
roskadozhatnak a javakból. Megállapítható –bár néhol a múlt ködébe vész-, mindenkinek az őse földművelő, 
ha úgy tetszik paraszt volt Erre legyünk büszkék. Ennyi kitérővel jön mondandóm lényege, amelynek az 
előzőekben említett a főszereplője. Bármely növény betakarítása jelentős, izgalmas esemény, akkor dől el, 
lesz-e elegendő, kitart-e újig? Valamiért a közvélekedés két növényt kiemel  a sorból. A búza –aratás, szőlő-
szüret fogalmak összenőttek, egyediek lettek (a többit ássuk, húzzuk, szedjük, nyűjük, törtjük), együtt is 
emlegetjük (bor-búza-békesség, szőlő-lágy kenyér). A búza (a belőle sütött kenyér „élet”-et is jelent) esetében 
az aratás méltóságteljes, visszafogott, a szüret mögött felszabadult vidámság húzódik, pedig egész évben 
nagyon odafigyelve kellett vigyázni. Nem véletlen a mondás „szolga kell a szőlőnek, nem gazda”. Ha mindent 
megtettünk, örömmel vegyes izgalommal készülhetünk. Együtt a család apraja-nagyja, a hozzáértőknek van 
fontos beosztása, a gyerekek fel-alá rohangálnak, a puttonyos soha nincs a helyén, a pincepörkölt 
mesterszakácsa –egyben hangulatfelelős- időnként megjelenik a szüretre gondosan félretett tavalyival, s jön az 
első, izgalmas fokolás, szóval szüretelünk. A nap végén már nem érdekes mennyi lett, hiszen kádon – 
hordóban van és jöhet a folyamat kellemes része, kijárni a hegyre, felügyelni az eseményeket, persze a 
szomszéd is ugyanakkor jár ki. Azt pedig végképp nem számoljuk, hogy mibe kerül. Egy könyvelő 
szőlőtulajdonos ismerős kiszámolta (benzin- anyag-órabér, értékcsökkenés, stb.) mibe kerül egy liter, kiderült, 
többe mint a palackozott villányi. Akkor miért –hangzott a kérdés-? Azért mert erről lehet beszélgetni! - szólt a 
válasz. Nagy igazság van benne. Költőink, íróink méltató alkotásaival könyvtárak telnének be a bor dicsérete 
szókincsében, szenvedélyében vetekszik egy szerelmi vallomással (nem véletlen a párosítás), hiszen mindkettő 
fokozott érzelmeket vált ki. Bizonyítékul egy-két jelző a választékból, amelyet borbírálok, borkínálók szoktak 
használni: aromás, bársonyos, harmonikus, hosszú, kemény, tartalmas, tiszta ízű, telt, testes, tüzes, üde. A 
borral kapcsolatos aranyigazságok miatt nem kell a szomszédba mennünk, de a franciákét megfogadhatjuk 
„Az étkezés bor nélkül, a nap napfény nélkül”. A görög ősmondákban jellemzően a szőlőnek – bornak külön 
istene volt és a sok között fontos szerepet töltött be (úgy látszik az olimposziak ebben is emberiek voltak). 
Nálunk a háború utáni eszement ki- és betelepítésnek az is következménye lett, hogy távozott a szőlőművelés 
kultúrája, a betelepítettek pedig olyan vidékről jöttek, ahol ennek nem volt hagyománya. Az ezt követő évek 
szellői sem fújtak kedvezően, de úgy látszik a szőlő életereje nem hagyta felejtődni a tapasztalatokat. 
Vidékünk nem tartózik sem a történelmi sem a nevezetes szőlőtermelő vidékek közé, de a krónikák szerint egy 
jó közepes minőséget tudott és piacképességével biztosított megélhetést. Ma, mintha újabb virágzását élné ez a 
kultúra. Dicséretes, hogy lelkes emberek felkarolják, bíztatják, támogatják. Kívülálló, hozzáértő bírálókkal 
véleményeztetve évente a gazda gondosságát, segítik abban, hogy bora ne csak szűk körben arasson 
elismerést. Külön öröm, hogy azok leszármazottjai is végeznek az élcsoportban, akik nem otthonról hozták a 
termesztés hagyományát. Ez lehet biztosíték arra, hogy minden évben izgulva és reménykedve várjuk az őszt. 
Végzem mondókámat azzal, ami igen sokszor hangzik el ezidőtájt……..egészségünkre!  

Eszenyi János  
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Ünnepek, emléknapok, megemlékezések 

Szeptember hó: Rokkantak napja, szeptember 18., Gyermekek világnapja, szeptember  20. (UNICEF),    
Szív világnapja, szeptember 24., Turizmus világnapja, szeptember 27., Helyi önkormányzatok napja, 
szeptember 30. 
Október hó:  Idősek világnapja –ENSZ (1991. óta)  óta) október 1., Pedagógusok világnapja  (1996) 
október 5., Aradi vértanúk emléknapja, október 6., Élelmezési világnap, október 16. Magyar festészet 
napja, október 18. Földünkért világnap, október 21., Reformáció ünnepe, október 31. és még 
sorolhatnák…….. 
Nemzeti Ünnepünk, október 23:  az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a 

Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja. 

 
 
 A Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat és Hidasi 
Tájházért Egyesület, a településhez kötődő történelmi múlt 
tiszteletére, 2013. november 3-án, délelőtt 8 óra 15 perckor 
megemlékezést, koszorúzás tart az I. és II. világháborúban elhunytak 
emlékére emelt Emlékműnél.  
            

                                                                                                                  Szerk. 

Halottak napjára emlékezés 
 

Millió csillag szikrát gyújt az égen,  

Halottak napjára fényt hoznak élőkre. 

Ezernyi gyertyaláng világít a Földön, 

imádkozunk némán lelkek üdvéért. 

Uram! adj nekik békét az örök mezőkön  

testük –bár porrá lett- szívünkben örök élők.  
                                                                                                

 
 

Gondolatok az utolsó oldalra 
 
Megérkezett az ősz, a természet színes pompába öltözött. Pár nap múlva beköszönt a rideg, szomorkás 
november eleje. Szomorkás, mivel a szívet melengető adventi várakozást megelőzve emlékezünk 
halottjainkra, akik már nem lehetnek köztünk. Mindig fájdalmas a temető kapuját átlépni, de ilyenkor még 
jobban tudatosul bennünk az elmúlás és a vele járó fájdalom. Mintha most is látnánk őket, mintha most is 
hallanánk hangjukat úgy, mikor még együtt lehettünk. Talán sokunknak eszébe jut, hogy valamit másképp 
csinálnánk, és bármit megadnánk, ha még egyszer megölelhetnénk a korán elhunyt gyermekeket, 
testvéreket, szülőket, nagyszülőket és barátokat. Az emlékezés és a soha nem múló szeretet az a kapocs, 
ami összeköt minket, és ezért míg élünk, addig ők is velünk maradnak. Mikor a megemlékezés gyertyáit 
meggyújtjuk otthon és a temetőkben, mindegyikőnknek jusson eszébe ez a bizonyos kapocs, ami 
reméljük, még sokáig összeköt minket jóban és rosszban a szeretett családdal és a szűk környezetünkkel, a 
hidasi lakosokkal. 

Ehhez kívánok jó egészséget és sok mosolyt! 
Berg Csaba 

 

 


