3. évfolyam 3. szám

Hirdetési és információs lap

2014. május-június

Hidasi
Hírmondó
Hidas község hirdetési és információs lapja

A fagyosszentekről……
Május 12-14: Fagyosszentek: Pongrác, Szervác és Bonifác, valamint Orbán (máj. 25.). Azért nagy a jelentősége a
néphagyományban ezeknek a napoknak, mert a májusi fagyok már jelentős
károkat tudnak okozni a már fejlődő növényekben, palántákban. Időjárásunkból
azt a következtetést vonták le, hogy „Sok bort hoz a három ‘ác’, ha felhőt egyiken
se látsz”. A hiedelemnek van némi alapja. Még akkor is, ha nem is pontosan
ezeken a napokon, de e ilyentájt még elő- előfordul késő tavaszi fagy. A pontos
naptári egyezés már csak azért sem lehet megbízható, mert már több mint 600
éve van írásos emlékünk a „fagyos szent” szabályról, miközben 1589-ben
naptárreform következtében a „fagyosok” is eltolódtak 10 nappal. Ez azonban
nem zavarta a naptárkészítőket. A fagyveszély ellen füstöléssel, vízpermettel, vagy
takarással is védekeznek. 1913.05.25: Pécsett hóesést figyeltek meg. Ez volt az 1901 óta gyűjtött feljegyzések szerint hazánkban a
legkésőbbi hóesés. S ha már időjárásról szólunk, elérte hazánkat is május közepén az Yvette névre keresztelt mediterrán ciklon.
Országszerte nagy széllökések és hirtelen leszakadó nagy mennyiségű esőzések voltak. Szerencsére településünket nagyobb kár
nem érte.
Szerk.

Mozgalmas iskolai élet

Könyvtárlakó Tábor!
A Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola Könyvtára
Könyvtára
június 2323-2727-ig olvasótábort szervezett 25 tanuló részvételével. A
tábor ideje alatt a gyerekek mai gyermek – és ifjúsági írók
alkotásaival ismerkedtek, kézműves
kézműves foglalkozásokon vettek részt,
ahol tetszés szerint alkothattak különféle tárgyakat.
Természetjáráson vettek részt, számítógépes és szabadtéri, sport és
pihentető játékokkal szórakoztatták egymást. Filmvetítés is volt. Cél
az volt, hogy a gyerekek segítséget
segítséget kapjanak a jobb érvényesülésben,
(írás-- és olvasáskészség, vitakultúra.
indítást kapjanak a különböző kommunikációs technikák elsajátítására (írás
Fellépésük, magabiztosságuk, határozottabbá váljon. Konfliktushelyzetek oldjanak meg.
Réderné Pánczél Etelka könyvtáros

Hidasi Hírmondó
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

Berg Csaba alpolgármester
2014. június 1. napjától hétfőtől-péntekig a
hivatal ügyfélfogadási ideje alatt, teljes
munkaidőben áll az ügyfelek rendelkezésére
Elérhetőség: 06-20-3454913
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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Kirándulások!
Az első osztályosok felnőtt kísérőikkel
ellátogattak a BIKALI ÉLMÉNYBIRTOKRA.
Láttunk fegyverbemutatót, a faluban
állatsimogató volt. A birtokon, a
különböző
középkori
mesterek
műhelyeiben
pedig
kézműves
tevékenységeket:
vesszőfonást,
fazekasságot, gyöngyfűzést, mézeskalács készítést próbáltunk ki. 1 fabatkáért hintózhattunk, lovagoltunk, nyilaztunk,
igazi sikereket értünk el. A Madaras színpadon megcsodáltuk a sólyom, a héja és a bagoly röptét miközben korhű
öltözetben a színészek elkalauzoltak bennünket a madarak csodálatos világába. Délután egy 2 felvonásos rockoperával,
a Ludas Matyival zártuk az Élménybirtok napi programját. Igazi kaland volt, izgalom és humor. Legnépszerűbb szereplő
Galiba a liba volt és persze a lovak. Feledhetetlen élményben volt részünk gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt!
Harmadik, negyedikesek budapesti kirándulása. Május 10-ét nagyon várták a
hidasi iskola tanulói. Ezen a napon ugyanis minden osztály kirándulni ment, az
általuk előzetesen megbeszélt helyszínre. A harmadik, negyedik osztályosok
Budapestre utaztak. Elsőként a Közlekedési Múzeumot látogattuk meg.
Nagyon érdekes volt a régi közlekedési eszközök sokasága. Az életnagyságú
viasz "utasok"fura látványt nyújtottak. Több eszközt is ki lehetett próbálni.
Ezután az állatkertbe vettük az irányt. Teljes boldogság volt a kedvenc
állatokkal való találkozás. A szerencsések láthatták az elefántfürdetést, a
vízilóetetést, megérinthették a gyűrűs farkú makikat. Felejthetetlen élmény
volt a Pálmaházban látható halak, krokodilok, és egzotikus mérges, vagy óriáskígyók, madárpókok sokasága. Felsorolni
is nehéz a látnivalók sokaságát. Akik elfáradtak a nézelődésben, azok a játszótéren élvezhették a napot. Rengeteg
édesség, és fagyi is fogyott ezen a napon, a gyerekek nagy örömére. Élményekkel tele érkeztünk haza, a vidám
hangulatú napról. Remélem sokan, az élmények hatására családostól is megismétlik ezt a kirándulást, mivel sok
látnivalóra nem futotta az időnkből.
Az 5-ödik és a 7-edik osztály Patcára, a Katica tanyára látogatott el. Sokszínű
program várt tanulóinkra. Lehetett állatokat simogatni, lovagolni. A várban
íjászkodhattak, kipróbálhatták a középkori fegyvereket, magukra ölthették a
páncélt. A csúszda háznak igen nagy sikere volt. Korlátlan ideig gokartozhattak,
vizibiciklizhettek, csónakázhattak, trambulinon ugrálhattak a gyerekek. Saját
sütésű kenyér kóstolására is volt lehetőség. Csak ajánlani tudjuk mindenkinek
ezt a nagyszerű kiránduló helyet.
Az 5-ödik és a 6-odik osztály a
Nemzetiségi Nap alkalmából ellátogatott a Tájházba. Az alsósok németes
táncokat gyakoroltak, sütöttek, a felsősök pedig videón nézhették meg a
németség történetét, illetve ismerkedtek a népi játékokkal. A nap végén
minden osztály kóstolót kapott a maguk által készített süteményekből.
Az abaligeti cseppkőbarlangban kezdődött a 8. osztály (jobb oldali kép)
kirándulása. Rengeteg új dolgot tanultunk, szerencsére a vezetőnk is kedves
volt. A barlang előtti tóban csónakáztunk, talán ez tetszett mindenkinek a
legjobban. Aztán megnéztük a denevérmúzeumot, majd busszal mentünk
vissza Pécsre, a Zsolnay negyedbe. Sok szórakoztató és tanulságos szerkezetet próbálhattunk ki. Planetáriumban is
voltunk, ahol megismerkedhettünk az állatcsillagképekkel, de emellett sok más érdekességet is hallottunk a
csillagokkal és bolygókkal kapcsolatban. Végül sétáltunk kicsit, az egész kirándulás jó hangulatban telt.
Bachesz Csaba
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Gyermeknap az
iskolában, óvodában
2014. május 26.

A nap célja, hogy felhívja
felhívja a figyelmet
a gyermekek jogaira, sajátos
világukra.
A gyerekek élvezték a körhintát , ugráló várat , volt arcfestés, lufi hajtogatás,
barkácsolás óvónőkkel, akadálypálya. Hallhatták Kovács Gábor zenész
előadását, volt habparti, társasjátékok, labdajátékok, jégkrém.
Köszönet: Berg Csaba, alpolgármesternek, Ferenc Zsolt (Hargita) és Gulyás
Bachesz Csaba
Lászlóné (Ibolya néni) vállalkozóknak.
Közérdekű
Használtruha gyűjtőkonténerek kihelyezése a településen!
Településünkön környezetkímélő hulladékgazdálkodás megvalósulására ECO-TEXTIL használtruha-gyűjtőkonténerek
kihelyezése történt 2014. május 8-án az egészségház melett (Petőfi utca 2.) és a Sportpálya bejárata mellett. Kérem a
Tisztelt Lakosságot, hogy a feleslegessé vált, tisztára mosott és becsomagolt textíliát, ruhaneműt, táskát,
lábbelit, és nem használt játékot helyezzék el ezekbe a gyűjtőkonténerekbe.
Az eddig kialakult Európai Uniós gyakorlat szerint háromezer fős településig 1000 fő/1 db, gyűjtőkonténer
kihelyezése az optimális mennyiség. Hidason a lakosság függvényében, valamint a település szerkezetéből adódóan
legalább 2 db gyűjtőkonténer kihelyezése célszerű. A gyűjtőkonténer biztonságos, esztétikus megjelenésű. Ürítését és
környezetének tisztán tartását kéthetente (igény esetén sűrűbben) túraszerűen végzi az ECO-TEXTIL Alapítvány
megbízásából a pécsi székhelyű Royal Intertrans Kft.
A szelektív hulladékgyűjtők pedig területrendezés miatt átkerültek az általános iskola (Kossuth 31.) előtti
közterületre.
Berg Csaba alpolgármester

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a település több pontján fejlesztési, felújítási munkálatok folynak. A
munkálatok kiterjednek a köztemető területére ( urnafal további bővítésére, a régi urnafal előtti rész felújítására, a
ravatalozótól a harangtoronyig pedig útépítés van tervbe véve). Járdafelújítás várható az Eötvös, Erkel, Kossuth,
Petőfi, Kodály Zoltán utcákban, illetve a Kossuth Lajos utcában több helyen is. A kátyúzások szintén folyamatban
vannak. Kérem a Lakosság megértő hozzáállását, türelmét!
Berg Csaba alpolgármester
Értesítem a Lakosságot, hogy a közvilágítás javítása hibabejelentés útján történik, 0-24 órás ügyeleten várják a hibák
bejelentését. Ingyenesen hívható telefonszám: 06-80-205020
Berg Csaba alpolgármester
Parlament tagjainak választása
Alacsony részvétellel ugyan, de lezajlott 2014. május 25-én az Európai Parlament tagjainak választása. A település két
szavazókörében a választópolgárok száma: 1766 fő. Szavazóként megjelent: 402 fő, azaz a választópolgárok 22,7 %a. A választás helyi szavazóköri eredménye az érvényes szavazatok szerint:
1.) FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt:
278 szavazat
2.) Jobbik Magyarországért Mozgalom:
44 szavazat
3.) Magyar Szocialista Párt
33 szavazat
4.) Demokratikus Koalíció
24 szavazat
5.) Együtt-A Korszakváltó Pártja-Párbeszéd Magyarországért Párt 11 szavazat
6.) Lehet Más a Politika
8 szavazat
7.) A Haza nem eladó
2 szavazat
8.) Seres Mária Szövetségesei
1 szavazat
Szerk.
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Hősők Napja!
Az 1917. évi VIII. törvényre vezethető vissza,
hogy nemzetünk hősi halottainak kegyelet
teljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre
kell juttatni és az utókor számára meg kell
örökíteni.
A Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat
szervezésében 2014. május 25-én, vasárnap a
délelőtti órákban koszorúzással egybekötött
megemlékezés történt az I. és II.
világháborúban elhunytak emlékére emelt
Hősök szobránál.

Az ünnepségen részt vett Berg Csaba
alpolgármester, beszédet mondott Aradi
András evangélikus lelkész.
A Hősök szobra legyen mindannyiunk számára a „múlt felidézése, a
jelen emlékezete, a jövő reménysége”.
Szerk

Német Nemzetiségi Nap
2014. május 24.
Immár második alkalommal került
megrendezésre
településünkön
e
nagyszabású kulturális rendezvény,
hagyományőrző fellépőkkel
a helyi
Művelődési Házban. A rendezvényt Berg
Csaba alpolgármester nyitotta meg,
majd a Baranya Megyei Német
Önkormányzat alelnöke Schmidt Zoltán, illetve Bechli Erzsébet az Országos
NKÖ képviselőjének köszöntőjét hallhatták az érdeklődők. A hidasi óvodások, iskolások, a helyi idősek klubja tagjainak
és vidéki hagyományőrző táncegyüttes műsorszámait Biszak Józsefné konferálta fel. A műsor végén a meghívottakat a
Német Kisebbségi Önkormányzat a helyi Adler presszóban vendégelte meg. A feladatalapú támogatás terhére
megrendezett kulturális esemény célja a német nemzetiségi közösség összetartása, megszilárdítása, a hagyományok
ápolása, mivel ezen rendezvények lehetőséget adnak a nemzetiségi önkormányzat kulturális autonómiájával
összefüggő szervezési feladatok ellátására, civil szervezetekkel való együttműködésre, a német anyanyelv és
hagyományok ápolására.
Szerk.
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Szivárvány Óvoda Anyák Napi megemlékezése
Lukács Józsefné óvoda vezető köszöntötte a szülőket, nagymamákat,
hozzátartozókat, Berg Csaba alpolgármestert. Az Anyák Napi
megemlékezésen megható volt hallgatni az anya és a szülő fogalmának
kapcsolatát.

„A szülő minden, ami értelmet jelent, erőt, és kötelességet, az anya
pedig minden, ami érzelem, áldozat és a leggyönyörűbb gyöngédség a
világon. Az anya, meg a szülő egy ember. De ennek az egy embernek
egészen más
más tulajdonságai nyilvánulnak meg az anyában, mint a
szülőben. Például: Aki nappal megbünteti a gyermeket, mert
elszaggatta a nadrágját, az a szülő, de aki azt a kisnadrágot éjjel
könnyes mosollyal foltozza meg, az, az anya. Aki azt mondja:
haszontalan kölyök,
kölyök, már megint nem tanulsz, az a szülő, de aki
fűnekfűnek-fának keservesen panaszkodik, hogy annak a szegény gyereknek
már megint mennyit kell tanulnia az, az anya. És mégis az anyából
lesz a jó anyós, a szülőből pedig a rossz. Amely anyósi állapot tart
mindaddig,
mindaddig, míg meg nem születik az első unoka. És akkor valami
egész váratlan és csodálatos dolog történik, eltűnik az anya, mondjuk
inkább a kettő összeolvad és nagymama lesz belőle.
De ez a nagymama nem hasonlít sem az anyára, sem a szülőre, annyira nem, hogy hadilábon áll
mindkettővel, a szülőt ridegnek, az anyát túlzottnak tartja, és csak
egyvalakivel azonosítja magát teljesen és százszázalékosan, a
gyerekkel. Mintha soha nem lett volna szülő, mintha soha nem lett
volna anya. Mintha így született volna ötvenegynéhány
ötvenegynéhány éves korában
egyenesen nagymamának.”
(Zágon István)
Az édesanyákat, nagyszülőket
előbb a nagy, majd közép és
kiscsoportosok köszöntötték
verssel,
énekkel,
közös
tánccal. Ezt követően minden óvodás a csoportszobájában folytatta a
további ünneplést, ahol átadták az édesanyáknak, nagyszülőknek a
jelképes ajándékot, meglepetést.
Szerk.
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Hidasi Tájházért Egyesület

A
Polgármesteri
Hivatal
tanácskozó
termében 2014. április
29-én tartotta éves
Közgyűlését a Hidasi
Tájházért
Egyesület.
Az egyesület két új
taggal bővült, egyik
Lovász Edit hidasi
lakos, aki a székely
konyha
hagyományainak megőrzésében ajánlotta fel segítségét, és
Dulánszky Mária ófalusi lakos, aki építészként a népi építészet hagyományainak őrzőjeként fog
tevékenykedni az egyesület javára. Az egyesület tagjait tájékoztattam a 2013. évben elvégzett munkákról,
melyek a következők: Kardoss Fesztivál megrendezése, Márton Napi népszokások felelevenítése az
iskolásoknál, Halottak napi megemlékezés a Hősök Szobránál a világháborúban elesettek emlékére, Luca napi
népszokások az iskola 4. osztályos tanulóival. Az egyesület két pályázatot adott be, melyből egyet megnyert.
A 2014. évi feladatok: A már hagyományossá vált rendezvények megszervezése, megtartása, az egyesület
tagjai körébe a fiatalok bevonása, a hagyományőrzés megismertetése.
VideczFerencné elnök

Kardoss Fesztivál

Kardoss Kálmán ügyvéd (bal
oldali kép), majd Baranya
megye aljegyzője. Később
Pécs és Baranya megye
(1887-1876),
főispánja
képviselőházi
alelnök.
A
Mecsek Egyesület elnöke
(1891-1906),
díszelnöke
(1906). Róla nevezték el a
Mecsek első turistaútját, a
Mecsek-kaputól a Roboz
pihenőig vezet.
Kardoss Kálmán 1916. június 1-jén hunyt el, síremléke Hidason
áll. A hajdani Kardoss-kúria, (ma az önkormányzat épülete) falán
2009. június 6-a óta Emléktábla, egyik emeleti helyiségében pedig
a Kardoss emlékszoba ( jobb oldali kép) látható, Videcz Ferencné
áldozatos és szakszerű munkájának eredményeként.
délelőtt 11 órakor Berg Csaba
A Kardoss Fesztivál
Fesztivált
sztivált
alpolgármester nyitotta meg. Ünnepi beszéde után az Emléktáblára
az önkormányzat részéről Berg Csaba alpolgármester, majd a
Hidasi Tájházért Egyesület Elnöke Videcz Ferencné, illetve a
Mecsek Egyesület titkára helyezte el a koszorút.
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Ezt követően Szabó Antalné olvasta fel Videcz
Ferenc ideillő versét, majd a helyi Szivárvány
Óvoda adta elő gyermekműsorát. Az Emlékszoba
igény szerint ingyenesen megtekinthető volt.
A
Kardoss
Fesztivál
díjmentes
kultúrműsora a hidasi Tájház udvarán folytatódott
a helyi és vidéki fellépőkkel. A látogatók ebédre
megízlelhették a Hidasi Tájházért Egyesület tagjai
és önkéntes segítők által készített hagyományos ételeket.
A rendezvény ideje alatt a Tájház is díjtalanul látogatható volt. A
Hidas, Kossuth Lajos utca 111. szám alatt lévő Tájházunk meghatározó
épülete a falunak, hisz több nagyszabású kulturális eseménynek is
helyet ad, adhat. Az épület a
községben élők „közvagyona”,
s hagyományozódik egyik
generációról a másikra. Mint
műemlék, magába foglalja a
korabeli épületet, építményeket, a hozzá tartozó ingóságokat,
természeti elemeket, melyeknek a községben élő nemzetiségek, eszmei
értékük alapján kiemelt jelentőséget tulajdonítanak. A ház a XIX.
századi német építőművesség jeles reprezentánsa, egy gazdag német
földműves, Johann Lukas tulajdona volt a szomszéd házzal együtt. Ennek a háznak a pontos mása, helyet kapott
a szentendrei skanzen dél-dunántúli tájegységében. Hidas – és tájháza - a szakirodalomban is jelentős
feldolgozásban szerepel. Kiemelkedően értékes kézirat: Allinger János: Hidas helytörténete /1965/, illetve
Videcz Ferencné: Fejezetek Hidas történetéhez /1999/.
Egy helyi tájház működtetése érték a kultúraközvetítésben, hisz
fontos a közösségek jelenléte a társadalomban, a közművelődésben: a
tájház programjai, kiállításai idősektől, fiataloktól kezdve a szakmai
közösségeken keresztül a
művelődő
alkotó
közösségekig
domináns
szerepet töltenek be a
kultúraközvetítő
intézményrendszerben. Fontos a hagyományőrzés, hagyományápolás
továbbadása: az identitásról való tudás, saját kultúránk ismerete,
továbbadása. E műveltség révén értékorientáltan jelenik meg a
kultúra, mivel megpróbál olyan értékrendet megjeleníteni, amely
helyi, hazai, és talán egyetemes vonatkozásokat nézve is időtálló,
maradandó. A község évtizedes múltját foglalja magába a tájház,
mely a jelen és a jövő nemzedék számára példaértékű. A lelkes
támogató szervezők, intézmények, s főleg a lakossági részvétel csak
tovább
erősíthetik
egy
közérdekű
muzeális
intézmény
alakulását,
fennmaradását, úgy, hogy a
jövőben is megrendezésre
kerülhessenek a fesztiválok és egyéb kulturális rendezvények. Ez a
településünk, s mindannyiunk érdeke!
Szerk.
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Tegnap, ma, holnap!
Méltán és többször idézett történelemtanárom egyszer megkérdezte az osztályt –hogyan mutatnátok be
városotokat kedves, máshol élő vendégeknek (márt tudtuk, hogy lányok is léteznek).
Hát nem néztünk valami értelmesen. A rá jellemző alapossággal kezdte –honnan ered a neve? Mint mindent
már akkor is nagyon tudók vágtuk a választ- Sopianae. Igen, de hogyan lett ebből Pécs?
Megtudtuk. Már a korai kereszténység idején (850 körül) öt temploma volt (innen a német Fünfkirchen). Az
igen erős szláv nyelvi hatás következménye az öt –„pety” (a régiek orosz tanulmányaikból ismerik –pjaty„elmagyarosodása” Pécsre. Ennyi tudományoskodás után a lényeg, az elején kell mindent kezdeni, ha érteni
akarjuk azt ami utána jön. A képzőművészetben, az irodalomban az időt és annak múlását szívesen
ábrázolják egy öreg bölcs arcú, egy életerős, akarással teli középkorú és egy tisztatekintetű, romlatlan
gyermek alakjában. Mint sok mindenben itt is megfogják a lényeget, ezért érdemes ebben a kérdésben kicsit
mélyebbre ásni és levonni egy-két megszívlelendő tanulságot.
A középkorú –sokszor pusztán tiszteletből – meghallgatta az öreget, de ment a saját feje után, mire ő lett
bölcs rájött, többet is megfogadhatott volna . Az idők folyamán mintha ez nemigen változna.
Ha visszagondolunk néhány nemzedéknyit, megállapítható, hogy életünk korszerűsödésével együtt járt a
többcsaládos, együttélő forma felbomlása. Az önellátó, főleg mezőgazdálkodásból élő termelési mód
átalakult árútermelő, ipari módszereket alkalmazó gazdasággá. A városiasodó vidék, a szolgáltatások
általánossá válása, az ipar kiszolgálása, „a modernizáció” megszüntette a hagyományos együttélés eddig jól
bevált formáit.
A középkorúnak már nem kellett kötelezően kikérni és kényszerűen elfogadni az öreg véleményét, mert
megszűnt a függési viszony.
Saját nemzedékem (a mai 70-esek ) idején bekövetkezett változás érzékeléséhez felhasználok valami
személyest.
Nekünk tanulni kellett a modern technikát –a TV igazán a 60-as, 70-es évek fordulóján vált általánossá- a
gyermekeim mire járni tudtak már maguk működtették, ki-be kapcsolgatták, egyszer csak jött a hír: ember járt
a Holdon!
Az unoka még óvodás, de már kezeli a számítógépet (a szülő felelőssége, hogy ezt ne egész nap tegye). Az
utánunk jövőknek természetes ezzel együtt élni, és nemcsak alkalmazni, hanem előállítani is.
A felfedezések, az új kutatása mindig a középkorú nemzedék sajátja volt. Eleink, kik akkor voltak életerősek
mindent bírálat tárgyává tették. „Semmit a szó által” –volt a jelszavuk, és elvetve a tekintélyelvet mindennek
utána néztek, megvizsgáltak, kritizáltak, összeütköztek az öregekkel, néha tragikus következményekkel
(Galilei, Giordánó Brunó), de gondoljunk bele mennyi minden köszönhető kétkedéseiknek (pl: felfedezték
Amerikát).
Természetesnek tartva, elfogadva és támogatva a fejlődés érdekében végzett törekvéseket az életerős
középkorú ne hagyj figyelmen kívül az öregnek csak a korral megszerezhető tapasztalatait.
A görög mondavilágban mindenre van példa. Erre is. Apa és fia együtt repültek, élvezve a korlátlanságot,
megszabadulva a földi kötöttségektől. A fiú elindul a Nap felé, egyre magasabbra, figyelmen kívül hagyva az
apai intelmeket. Tragédia lett a vége. A természeti népeknél a vadászat előtt az öregek adták a tanácsot,
igaz a zsákmányt a fiatalok ejtették el, de az eredményt együtt élvezték.
Persze ma már sok minden változott, de a fiatal, tapasztalathiányos tervezést nem baj, ha rövid időre
megállásra, elgondolkodásra bírja a megfontolt bölcsesség. Vörösmarty írja más témában, de idekívánkozva:
„ mit a tapasztalás aranybányájából
kifejtett az Idő…….”
A múlt ismerete nélkül tévelygünk a jelenben és félelemmel teli bizonytalanságban várjuk a jövőt, hiszen ha
nem ismerjük a történések okait, a hibákat sem tudjuk javítani, sőt kötelezően újakat követünk el.
Rá kellene ébrednünk, hogy hibás döntéseink kevesebbek lesznek, ha megfogadjuk azok tanácsait, akik –
bár más gazdasági-társadalmi viszonyok között, nem ennyire modern – de nem is ennyire gépies - világban
éltek, ha a bölcs öreg karosszékben ülve ad tanácsot a tetterős középkorúnak, és ebből valósul meg valami
hasznos a még romlatlan gyermek érdekében.
Látomásom, hogy kézen fogva vezesse a Múlt és Jelen a Jövőt.
Eszenyi János
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Hidasi Borbaráti Egyesület hírei

A hagyományokhoz hűen ez évben is borversenyt rendezett
Egyesületünk. A verseny helyszínéül, ahogy már az elmúlt évben
is, a község szívében lévő Egyesületek Háza adott otthont.
Nevezésre 60 borminta érkezett, amelyeket a szervezők a versenyt
megelőző napon szabályszerűen átvettek és besoroltak. A bírálatot
két, háromfős bizottság végezte, akik nagy szakértelemmel
minősítették a javarészt hidasi gazdák borait. Munkájuk
háttérfeladatait kiválóan és figyelmesen végezték egyesületünknek
tagjai.
A meghívott borbírók örömmel fejezték ki, hogy a jól szervezett
színvonalas rendezés,
remek körülményeket
teremt
a
nagy
felelősségű
munkájukhoz.
Az
eredményhirdetésre a
versenyt
követő
hétvégén került sor a
helyi
Mecsekkapu
Étteremben
A
helyszínen a nagy
létszámú közönségnek
színvonalas előadást tartott a Hidasi Kultúrparaván Társulat, majd a díjkiosztás következett.
A 60 borminta versenyeredménye
BORVERSENY LEGMAGASABB PONTSZÁMOT ELÉRT BORAI:
Arany minősítés: 10, Ezüst minősítés: 31, Bronz minősítés: 12, Oklevél: 7
fehérbor kategória:
2013 Irsai Olivér
rozébor kategória:
2013 Cabernet Sauvignon rozé
vörösbor kategória:
2013 Cabernet Sauvignon

termelő: Schum Ernő Mecseknádasd
termelő: Pál László Hidas
termelő: Stadler- Ömböli Hidas

HIDAS LEGJOBB BORAI:
fehérbor :
rozébor:
vörösbor:

2013 Rizlingszilváni
2013 Cabernet Sauvignon rozé
2013 Kékfrankos

termelő: Ömböli Mihály Hidas
termelő: Pál László
Hidas
termelő : Ömböli József Hidas

Mecsekvidéke Takarékszövetkezetek különdíj nyertese:
Ömböli Mihály Hidas
Az eredményhirdetést követően Berg Csaba alpolgármester köszöntötte a
megjelenteket és Biszak Antal egyesületi vezetővel átadták a megérdemelt
díjakat, majd a jelenlévők az étterem kitűnő fogásai mellett kóstolhatták a
versenyborokat és Vargyas Viktor hangulatos zenéjére szórakozhattak.
Köszönet támogatóinknak, Hidas Község Önkormányzatának, Sági Miklós
vállalkozónak, Mecsekvidéke Takarékszövetkezetnek, Hidasi Kultúrparaván
Társulatnak , Vargyas Viktor zenésznek és minden a szervezésben résztvevő
László Árpád alelnök
embernek, hogy segítette az Egyesületünket.
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Ballagások
Füleki János: Óvodások búcsúzása
Mezők dalos madárkája
repülj a mi kedves óvodánkra.
Kicsik voltunk mikor idejöttünk,,
három évet tarisznyánkba tettünk.
A három év sok-sok vidám napja
kísér minket el az iskolába.
Szálljon érte boldogság és béke
óvónénik szerető szívére.
Lukács Józsefné óvodavezető búcsúztatója után Berg Csaba alpolgármester mondott ünnepi beszédet, majd az
alpolgármester virággal köszöntötte az óvodásokat és a három nyugdíjba vonuló pedagógust, Dévai Margit, Lipics
Lászlóné, Vajda Mihály Miklósné óvónőket. Az óvodában nyújtott munkájukat megköszönte, s boldog nyugdíjas éveket
kívánt.
Szerk.

A Hidasi Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskolában is
lezajlott a ballagás, 17 fő diák ballagott el, s indult el új kihívások
elé. Mit is kívánhatnánk nekik! Talán egy kedves idézettel az
alábbiakat:
"Senkinek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen, már az is
nagyon
szép,
ha
valaki
ember
tud
lenni."
(Alfred Capus)
Szerk.

„Vakáció van! Ez aztán a minden. Szünidő van! Suli, pedig nincsen. Eldobtuk
a táskát, tollat, strandolni fogunk, nagyokat. Felírtuk: ió, ció, áció, káció.
Hurrá! Végre! Itt a vakáció! Eldobtuk a táskát, tollat, Kirándulni fogunk,
sokat. Az iskolában megtanultuk, amit kell, most már vígan búcsúzunk el. Két
hónapra válik a sok-sok barát, mindenki másutt tölti a boldog nyarát. Kirándulunk erre-arra, hisz két hónapra,
bezárul az iskola. Azért gondolunk a barátokra, s a kedves, szeretett tanárokra. Minden gyerek másutt, másként
tölti a nyarát, de nem felejtik egymást, s az iskolát. Reméljük, hogy balesetmentes lesz e nyár, mert az iskola,
mindenkit, egészségesen visszavár!”
Szerk.

Gondolatok az utolsó oldalra
Megérkezett a nyár, reggeli ébredéseinket elárasztja fénnyel a napsugár. Ilyenkor talán kicsit bizakodóbbak és
elszántabbak vagyunk a munkára is, legyen az otthoni vagy munkahelyi kötelezettség egyaránt. A nap felé fordulva jó
érzés tölt el minden embert és megpróbálunk örülni minden pillanatban, amiért élünk és dolgozunk. A szépre és jóra
érzékeny embernek kellenek ezek az érzések, mert a túlhajszolt világunkban árakat tudunk, de értékeket nem
becsülünk. Pórbáljuk meg becsülni egymás munkáját, törekvéseit, és talán a sötét éjszakák után a napsugár is
fényesebben köszönt ránk reggelente. Kívánunk mindenkinek, hogy ne visszafelé nézzünk haraggal, hanem előre
nézzünk bizakodóan és így talán könnyebbe lesz az előrelépés, fejlődés egyaránt. Kívánok mindenkinek egész nyárra
vidám napsugaras reggeleket,
jó egészséget és sok mosolyt.
Berg Csaba alpolgármester
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