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Hidas község hirdetési és információs lapja 

 

Hidasi Tájházért Egyesület 
A Hidasi Tájházért Egyesület 2006 nyarán alakult meg, Videcz Ferencné elnök vezetésével.  Cél, 
tevékenykedni a tárgyak további gyűjtésében, megóvásában, rendszerezésében, továbbá a leltározás 
előkészítésében. A településen fontos a közművelődési tevékenység működése, működtetése. Az egyesület 
összegyűjti a jeles napok szokásait, a hozzájuk kapcsolódó ételeket, székelyt, svábot és felvidékit egyaránt. 
Terv a tájház „élővé tétele”, programok, rendezvények szervezése. A Hidas, Kossuth Lajos utca 111. szám 
alatt lévő Tájház 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. Az egyesület legnagyobb, rendszeres, éves programja a Tájház udvarán megrendezésre kerülő 
Kardoss Fesztivál, melynek szervezésében, előkészületeiben nagy szerepe van az egyesületi tagoknak.  

 
Az egyesület 2015. március 12-én tartotta meg ez 
évi gyűlését, melynek napirendi pontjai az 
Alapszabály módosítása, a pénzügyi beszámoló, és a 
pályázatok tárgyalása. Berg Csaba polgármester több 
alkalommal is hozzászólt a napirendi pontokhoz, s 
véleményt nyilvánított.  
A gyűlésen elhangzott, hogy Videcz Ferencné 
elkészült írásával, melyben bemutatja a Kardoss 
család életét, munkásságát, a Kardoss Emlékszoba 
történetét. A könyv kiadása pályázat útján történne, 
emiatt jelenleg az árajánlatok begyűjtése folyik a 
nyomdáktól. Elkészültek a Tájházba az új tárolók is. 
Ennek cseréje, a jó idő beköszöntével az egyesületi 
tagok feladata lesz. A Tájház gyűjteménye egy XIX. 

századi hajósládával is bővült. Videcz Ferencné elnök felhívta a figyelmet Zentai Tünde: Dél-Dunántúl hímes 
templomai című könyvére. A könyv feldolgozása a Dél-Dunántúl mellett kiterjed a Horvátországhoz tartozó 
drávaszögi és szlavóniai magyar településekre is. A könyv gerince a régió eddig megismert 70 tarka mintákkal 
kifestett templomának történeti, művészettörténeti és képi bemutatása. Szerepel benne Hidas is, a lebontott 
régi református templommal. Hidas – és tájháza - a szakirodalomban is jelentős feldolgozásban szerepel.   

Szerk. 
 

 

 
 
 
 

Március 15 

Hírmondó 

     Hidasi   

Hidasi Hírmondó 

Lap tulajdonságai 

ingyenes kézbesítés 

hagyományos külalak (A3, papír) 

fekete-fehér nyomtatás, sokszorosított 

Szerkesztés: Fekete Sándorné 

Létrehozta: Hidas Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 50/II. 

Berg Csaba polgármester elérhetőségei: 
7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 50/II. 

Telefon: 06 72/457-101, 0672/457-117 
fax: 06 72 457-101, Mobil: 06 

20/3454913 
E-mail: hidas@axelero.hu 

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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Ezen a napon a magyar szabadságharc 
kezdetét ünnepeljük. Március 15-e 
jelképpé vált, nemzetünk 
szabadságszeretetét, szabadság utáni 
vágyát fejezi ki. Március 15.-én minden 
megemlékező kokárdát tűz a ruhájára. 
Ez a hagyomány a francia forradalom 
nyomán keletkezett, a magyar 
szabadságharcosok viseltek először 
nemzeti színű szalagot. 
Az Idősek Klubjának tagjai is tevékenyen részt vállaltak az 
ünnepre, sok-sok, kisebb-nagyobb méretű kokárdákat 

horgoltak, melyeket meg lehetett vásárolni. Továbbá részt 
vettek a Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola 
március 15-ei megemlékezésén.  
A hidasi Szivárvány Óvodában is időben megkezdődtek a 
megemlékezés előtti előkészületek. Az óvodások napokkal az 

ünnep előtt 
elkezdték 
készíteni az 
óvó nénik, 
dadák 
segítségével 
a nemzeti 
színűre 
festett papírzászlókat, kokárdákat, a huszárok fejdíszét, a 
csákót. 
A megemlékezésre 2015. március 13-án (pénteken) az 
általános iskola tornatermében került sor. Berg Csaba 
polgármester nyitotta meg a rendezvényt, s köszöntötte az 

ünneplőket, a megemlékezőket. Ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy „március 15. évről, évre nagy kérdést 

ad elénk, a szabadság kérdését. Mi is lenne a szabadság? Figyelünk rá? Fontosnak tartjuk? Megbecsüljük? 

Vagy csak keressük, de meg sosem találjuk? Fő akaratukat a március ifjak leghatásosabban a 12. pontban 

fogalmazták meg. Mindenekelőtt a szólás szabadsága volt a legfontosabb követelésük. Az, hogy mindenki 

szabadon elmondhassa véleményét, mely talán a mai kor jogos követelése is. Az, hogy politikai 

meggyőződés miatt senki ne kerüljön hátrányba, talán a mai kor jogos követelése is. E törekvéseket kell 

erősítenünk és ezek a gondolatok kísérjenek minket hosszú 

évekig. Ennyivel ilyen hosszú évek távlatában is tartózunk 

az 1948-1949-es forradalom és szabadságharc 

áldozatainak!....... Kitért még arra, hogy településünkön a 
gyerekek generációja a jövő, s remélhetőleg ebben az 
országban. A műsort a Szivárvány Óvoda óvodásai nyitották 
meg, akik huszárnak öltözve „lovagoltak” be a terembe, s 
adták elő műsorukat.  Az ünneplőbe öltözött általános 
iskolások is jól szerepeltek, zenés-verses műsorukat Kovács 
Eszter magyar szakos pedagógus tanította be.  A rendezvény 
nyitott volt, meghirdetésre került, bárki részt vehetett rajta.  

Szerk. 

Települési támogatások 
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Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 
1/2015.(III.01.) számú önkormányzati rendelete alapján, a szociális rászorultságtól függően, a jogosult részére 
az alábbi rendszeres és rendkívüli támogatási formákat biztosítja: 
(A  támogatások részletes feltételrendszereit az önkormányzati rendelet tartalmazza!) 
 
a) rendszeres települési támogatás  
aa) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (a továbbiakban: lakhatási támogatás). Ha a 

rendkívüli települési támogatást közüzemi díj megfizetése céljából igénylik, a támogatás közvetlenül a közüzem 

részére történő átutalással is folyósítható. A lakhatási támogatás havi összege 2.000 Ft.  

ab) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére (a 
továbbiakban: ápolási támogatás). Az ápolási támogatás havi összege: a központi költségvetésről  szóló 
törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a, ez 2015. évben 29.500x0,80=23.600,-Ft. 
Azon személyek, akik 2015. február 28-ig méltányossági ápolási díjra voltak jogosultak, 2015. március 1-jétől 
a települési támogatás e jogcímen nyújtott formájában részesülnek. 
ac) egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való hozzájárulás (a továbbiakban: 
rendszeres gyógyszertámogatás). A gyógyszertámogatás havi összege: 4.000,-Ft. 
 
b) rendkívüli települési támogatás 
Rendkívüli települési támogatásra (temetési támogatás kivételével) az a személy jogosult, aki rendkívüli 

élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja 

meg  

a) család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át,  

b) egyedül élő vagy egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.  

Rendkívüli települési támogatás igényelhető:  
a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére (a továbbiakban: 
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott támogatás),  
b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére (a továbbiakban: rendkívüli gyógyszertámogatás), így különösen:  
ba) azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres jelleggel, de esetenként egy-egy 
betegség miatt jelentkező magas gyógyszer kiadást jövedelmi helyzetük miatt nem képesek megfizetni, vagy  
bb) azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti gyógyszer költsége együttesen olyan 
nagymértékű, hogy azt nem képesek viselni, vagy  
c) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra vagy  
d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra.  
Ha kérelmező, illetve hatáskör gyakorlója a rendkívüli települési támogatás rendeltetésszerű felhasználását 
úgy látja biztosítottnak, pénzbeli támogatás helyett természetbeni juttatást nyújthat. 
Természetbeni ellátás lehet különösen:  
a) vásárlási utalvány juttatása,  
b) tartós élelmiszer vásárlása,  
c) tüzelőanyag juttatása, közüzemi számlák kifizetése,  
d) tankönyvvásárlás, tandíj,  
e) gyógyszerutalvány.  
A Képviselő-testület a hatáskörök gyakorlását a temetési támogatás kivételével a Szociális  Bizottságra 
ruházta át. A temetési támogatás a polgármester hatáskörébe tartózik. Az elhunyt személy eltemettetésének 
költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatás összege 15.000 Ft. 
 

Szerk. 
 
 

Szociális alapszolgáltatások 
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1.) szociális étkeztetés:   
A személyes gondoskodásban részesülő felnőtt étkezők térítési díja: 740,-Ft  
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. számú mellékletében 
meghatározott fajlagos összeg: 55.360,-Ft/fő. Ft/nap-ra meghatározott fajlagos összeg: 55.360Ft/252 nap= 
220,-Ft/nap. 
Fizetendő térítési díj:  
Önköltség     -        Támogatás  
960,-Ft           -       220,-Ft   = 740,-Ft  
Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mecseknádasdi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 
Társulási Megállapodását  
2.) házi segítségnyújtásra (Szoc. tv. 63.§.) 
3.) családsegítésre (Szoc. tv. 64.§.)  
4.) gyermekjóléti szolgálatra (Gyvt. 39-40 §.)  a 78/2013.(VI.24.) számú határozatával elfogadta. 
 A Társulás által fenntartott intézmény: Mecseknádasd Integrált Mikro térségi Alapfokú Egészségügyi 
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ. Családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató 
keretében hozható létre. 
5.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséről a 80/2013.(VI.24.) KT számú határozatával 
Megállapodást kötött, a megbízott: Pécsvárad Város képviselő-testülete. A szolgáltatást a megbízott, a Pécsváradi 
Gondozási Központ keretén belül látja el ( Mecseknádasd Gondozási Központ, a II. számú szakmai központjuk). 
6.) Támogató szolgáltatás ellátásáról a 79/2013.(VI.24.) KT számú határozatával Megállapodást kötött, a 
megbízott: Mecseknádasd Önkormányzata. A megállapodásban rögzített feladatot  Mecseknádasd 
Önkormányzata oly módon látja el, hogy a támogató szolgálat a Mecseknádasd Integrált Mikortérségi 
Alapfokú Egészségügyi Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ önálló szakmai egységeként működik.  

Szerk. 
 

Mobil Jogsegély Program 
 

Az EGY HAJÓBAN ALAPÍTVÁNY együttműködve a BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
IGAZSÁGÜGYI HIVATALÁVAL jogi tanácsadást, okiratszerkesztést vállal Baranya megyei jogász 
közreműködésével. Ennek keretében azon rászorulók vehetnek igénybe INGYENES jogi szolgáltatást, akiknek az egy 
főre jutó havi jövedelme, agy szociális rászorultsága azt indokolja és olyan vitás ügyük van, amely jogi tanácsadást 
igényel.  
Kérjük az ügyfeleket, hogy jövedelemigazolásokat (nyugdíjigazolás, munkabér igazolás, személyi okmányok, illetve 
rászorultságukat igazoló okmányaikat (pl. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozat, közgyógy kártya) hozzák 
magukkal! 
Ügyfélfogadás minden páratlan hét CSÜTÖRTÖK napján: 12.30-14.00-ig, a Polgármesteri Hivatalban. 

 

Forgalomlassító a Szivárvány Óvoda előtt 
 

Hidas Község Önkormányzat 2015. január 27-ei 
Képviselő-testületi ülésén Berg Csaba polgármester 
tájékoztatta a részt vevőket, hogy már korábban 
igényként merült fel arra vonatkozóan, hogy a helyi 
Szivárvány Óvoda előtti útszakaszra forgalomlassító, 
azaz fekvőrendőr elhelyezésére kerüljön sor. A 
kivitelezési munkálatok az óta már elkészültek, az óvoda 
előtti útszakaszon egy fekvőrendőr elhelyezése letételre 
került.                              

Szerk. 

Mozgássérültek Bonyhádi Egyesülete 
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A Mozgássérültek Bonyhádi Egyesülete 2015. március 21. –én 
tartotta gyűlését a Hargita étteremben. A helyi résztvevőknek 
Nagy István elnök nyitotta meg a rendezvényt, majd Berg 
Csaba polgármesternek adta át a szót. A polgármester  is 
köszöntötte a 
megjelenteket, 
elmondta, hogy 
a településünk a 
harmadik 
legnagyobb 
tagsággal 
rendelkezik, 

büszke a hidasiak aktivitására, mely az önkormányzat éves 
támogatásában is látszik. Az egyesület felkérésre évente 
beszámolt a működésükről, s öröm érezni az erőt, tiszteletet, 
ami a munkájuk mögött van.  Két 80. életévüket betöltő 
hidasi tagot is köszöntöttek, s kívántak nekik további jó 
egészséget.                                                                                                                                                      Szerk. 

Költészet napja! Hazánkban 1964 óta József Attila születésének 

napján, azaz április 11-én ünnepeljük. „Költő vagyok – mit 
érdekelne engem a költészet maga?“ – kezdte Ars poetica 
Németh Andornak c. versét József Attila, aki akkor még nem 
tudhatta, hogy születésének napja később a költészet 
napjává, s egyben a magyar irodalom ünnepévé válik majd. 
Víz világnapja!  2015. március 22.  Cél a szervezetek és 

magánszemélyek figyelmét felhívni a víz fontos szerepére 
életünkben, valamint, hogy óvjuk, védjük környezetünket, s 
ezen belül a Föld vízkészletét. A Szivárvány Óvoda 
kicsinyei rajzokkal, játékkal mutatták be a körülöttünk élő 
vizek fontosságát. (bal oldali kép) 
a tréfálkozás napja. Ilyenkor sok minden megengedhető, és az 

ötletes tréfákon nem illik megsértődni. Persze, mindennek van határa, és nem jó, ha a bolondozás 

durvaságba torkollik. Ám a jól irányzott poénok frissítően hatnak az emberre. 

Föld Napja!  2015. április 22.  Cél, hogy tiltakozó akciókkal hívják fel a figyelmet a 

környezetvédelem fontosságára. Magyarországon 1990 óta rendezik meg. 2015 az évfordulók éve - idén 
ünnepli 25. évfordulóját a magyarországi Föld napja mozgalom, és ez a 45. évfordulója a Föld napja 
világmozgalomnak. 
  

2015 a talaj és a fény nemzetközi éve. Egyik nélkül sem élhetünk. Talaj és fény nélkül nincs élelmünk. És mit 

tehetünk? Sokat. Zöldítsük környezetünket, ültessünk fát, termeljünk haszonnövényeket, stb. 
A Föld napja mára a legnagyobb önszerveződő környezeti megmozdulássá vált Magyarországon.  
Cselekvő ünnep, amely mindnyájunk jövőjéről szól.                                                                                  

Szerk. 

Húsvéti jelképek, szimbólumok  
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Barka: A barka bolyhos virágainak különleges gyógyerőt 
tulajdonítottak a régiek. Ha a családi tűzhelybe dobták, 
megóvta a házat a bajoktól, lenyelve pedig gyógyszerként 
elmulasztotta a torokfájást. 
Bárány: A legősibb húsvéti jelkép a bárány. Eredete a 
Bibliában keresendő.  
Nyúl: A másik húsvéti állat, a húsvéti nyúl megjelenésének 

magyarázata már jóval nehezebb. Az ünnep termékenységgel 
kapcsolatos vonatkozásában magyarázat lehet a nyúl szapora volta. 
Mivel éjjeli állat, a holddal is kapcsolatba hozható, amely égitest a termékenység 
szimbóluma. Régen egyes német területeken húsvétkor szokás 
volt gyöngytyúkot ajándékozni tojásaival együtt. A 
gyöngytyúk német neve Haselhuhn, röviden Hasel. A 
félreértés abból is eredhet, hogy németül a nyúl neve Hase. 
Mindenesetre a tojáshozó nyúl igen népszerűvé vált, a múlt 
század végén a képes levelezőlapok elterjedésével igen sokfelé 

eljutott. A tojás: A tojás a termékenységnek legősibb jelképe. Bármilyen kicsi 
is, képes a világegyetem nagyságát s az élettelenből az élőbe való átmenet 
rejtélyét jelképezni. Fontos szerepe van a húsvéti étrendben is, de a tojások 

színezése, díszítése is régi 
korokra nyúlik vissza. A 
tojásfestés szokása, s a 
tojások díszítése az egész 

világon elterjedt. 
 

A Szivárvány Óvoda 
óvodásainak húsvéti 

előkészületei 
 

Szerk. 

 
Hidas Egységes Sport Egyesület 

 
2015. március 28-án látogatás tettem a hazai labdarugó 
mérkőzés előtt a hidasi csapat öltözőjében, átbeszélve 
a felmerülő problémákat. A Hidas Egységes Sport 
Egyesületet, mint a helyi labdarugó csapatot az 
önkormányzat támogatásáról biztosítottam.  Mind 
eddig, a jövőben is igen fontosnak tartjuk a csapat 
fennmaradását, mely a település közösségének nyújt 
szórakozási lehetőséget. Az éves önkormányzati  
támogatásban is látszik a segítő, építő szándék, ezért a 
fennmaradás érdekében jogos elvárásai  is lehetnek a 
település vezetőinek. Kívánunk a labdarugó csapatnak 
a jövőben sok sikert, erőt, kitartást, és sok-sok „Hajrá 
Hidas” biztatást. 

Sportbaráti üdvözlettel:  Berg Csaba polgármester 

Facsemeték ültetése 
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Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a 2015. március 31-én megtartott képviselő-testületi ülésén 
úgy határozott, hogy a 2015. január 1. után született 
újszülöttek részére, a költségvetés terhére facsemetét 
vásárol, és azok (félévente) a szülőkkel együtt közösen 
elültetésre kerülnek. Az első facsemete ültetés 
időpontja április 18. napja volt. A hétvégén, aránylag 
szép időben tizenegy (három lány és nyolc fiú) egyedi, 
színes szalaggal megjelölt fa elültetésére került sor, a 
gyermekek születésének időrendjében, a Művelődési 
Ház parkjában. A lányok piros, a fiuk kék szalagot 
kaptak, melyen nevük és születési dátumuk szerepel. A 
szalagokat a szülők kötözték a fákra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berg Csaba 
polgármester minden 

facsemete elültetése után Emléklapot adott át a szülőknek. 
A fák a három lány és nyolc fiú újszülött köszöntését 
jelképezik. Az ő születésükre emlékeznek. Életük 
útját kísérje a szerencse és az emberek megbecsülése.                             
Szerk. 

          

 
 

 

 

 

 

 
                     (az első fiú újszülött fája)                                       (az első leány újszülött fája) 

 

„Fent a felhő szélén 

egy angyal mindent lát, 

hogy a világot a Földön, 

gyerekek rajzolják 

 

Kicsiny, hegyezetlen, 

színes ceruzák.” 
Kormorán: dalszöveg részlet 
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Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola hírei 
 
A Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános 
Iskola az idei tanévben részt vesz a TÁMOP-
6.1.2.A-14/1-2014-0001 „Komplex intézményi 
mozgásprogramok és kapcsolódó 
egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása 
az általános iskolákban, többcélú 
intézményekben valamint szabadidős közösségi 
mozgásprogramok és kapcsolódó 
egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása 
az iskolán kívüli szereplők bevonásával” című 
pályázatán. Ennek keretében tanulóink több 
programon és iskolán belüli foglalkozáson 
vehetnek részt, melyek az egészséggel 

kapcsolatos témákat dolgoznak fel. Ezek elméleti és gyakorlati, játékos foglalkozásokat jelentenek. 
Beszéltünk már az ivóvízfogyasztás fontosságáról, melynek kapcsán a gyerekek szép plakátokat és nagyon 
ötletes memóriakártyákat készítettek. Húsvét előtt 
tojáskereső játékban vehettek részt a tanulók, de az 
egészséges táplálkozásról is beszélgettünk, mely 
témában még további programokat tervezünk. 
Hamarosan következik a „Spuri a suliba” 
elnevezésű alprogram, melynek keretében a 
tanulók pontokat gyűjthetnek, ha nem autóval 
jutnak el az iskolába, hanem gyalogosan, 
kerékpárral, vagy esetleg görkorcsolyával 

közlekednek 22 
napon keresztül. 
Az alprogramokat 
júniusban egy 
nagyrendezvénny
el kívánjuk zárni, 
melyen több 
sportos tevékenységet lehet majd kipróbálni. 
Szombatonként valósulnak meg a régió iskoláinak közös rendezvényei, 
melyek a „Hétpróba” elnevezést kapták. Többek között Pécsvárad, 
Mecseknádasd, Berkesd, Újpetre, Vasas, Lánycsók, Görcsöny is velünk 
együtt vesz részt a játékos sporteseményeken.  Az elmúlt három alkalommal 
az ötödikesek a Bartók próbán, vagyis táncházon voltak Pécsváradon, a 
harmadik osztályosok Szent László próbán, mely ügyességi- és 
akadálypálya teljesítését jelentette Kozármislenyben. A nyolcadik osztályos 
tanulók, pedig elsőként vehettek részt az orfűi Maraton – Kinizsi próbán. 
Itt először néhány kilométert kocogtak, sétáltak, majd grundbirkózás, judo, 
vívás bemutató következett, melyet igény szerint ki is próbálhattak a 
felsősök. 

Kívánjuk, hogy a tanulók az elkövetkező programokon is jól érezzék magukat és sok élménnyel 
gazdagodjanak! 

Ulrich Krisztina 
pedagógus 
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Költészet Napja!  Hagyománnyá vált iskolánkban, hogy 

évente egy alkalommal játszunk az iskolai könyvtárban.  
Április 16-án ünnepeltük  a Költészet Napját, József 
Attilára emlékezve, akinek a verseivel gyakran 
találkozhatunk tankönyveinkben. Azt vallotta magáról, 
hogy „az Utca és a föld fia vagyok”. Sok mindennel 
foglalkozott, volt kanász, szárazdajka, fahordó, kenyeres, 
cukrászfiú, hajóinas, kukoricacsősz, mezei napszámos, 
bankhivatalnok, rikkancs, könyvügynök, egyleti szolga, 
házitanító. Idei vetélkedőnk témája a mesék voltak. 
Számos könyvet kezükbe véve a tanulók számot adtak a 
mesevilágban való jártasságukról, tudásukról. Szerepeltek 
híres meseíróink, a meseszereplők közül választhattak a 
gyerekek csapatneveket, mesecímeket kellett némán 
elmutogatni, kitalálni, mesekifejezések után kutakodtunk 
a könyvekben. Állatmesefotót töltöttünk ki, állatos 

szépirodalmi és ismeretterjesztő könyvekbe olvastunk bele. Tartalmasan és gyorsan elröppent az idő. Reméljük, hogy a 
könyvtár jó játszóhely lesz az iskolánkban tanuló olvasni szerető gyermekek számára. 
I. helyezés   II. helyezés     III. helyezés   
Berényi Kitti 6. o.   Amrein Bettina 4. o.   Balogh Beáta 3. o.   
Erdei Trixi Nóra 2. o.   Kapronczai Eszter 5. o.   Nyúl Rebeka 4. o.  
Hannl Zsanett 4. o.   Sági Kristóf 2. o.   Förster István 6. o.  
Ozsváth Évi 3. o.   Tar Petra 6. o.    Ozsváth Bendegúz 2. o. 
Radványi Janka 5. o.   Balogh Eszter 3. o.   Szántó László 5. o.  

Réderné Pánczél Etelka pedagógus 

 

                                Hidasi Borbarátok Egyesületéről 
 
A Borbarátok Egyesülete 2015. március 28-
ántartotta meg a helyi és környékbeli borok 
értékelését. Település vezetőjeként köszöntöttem a 
boros gazdákat, a megjelenteket. E nap a helyi 
bortermelők vizsga napja, és eredménytől 
függetlenül köszönetet mondok a szőlészettel, 
borászattal munkálkodó embereknek, hogy egy ősi 
mesterség továbbhordozói, így nem hagyják – a 
szebb napokat is megért hidasi borászatot) 
elsorvadni. Említésre méltó Szántó István volt 
iskolaigazgató által írt „Hidas szőlészete és 
borászata” tanulmány, kiadvány, s hogy tehetnénk 
azért, hogy a tanulmányban szereplő gondolatok és 

lehetőségek ne csak a papíron maradjanak meg! Egyetértek Szántó István Úrral abban is, hogy ezt csak is 
kimondottan társulási, vagy szövetkezeti alapon lehet elképzelni és maradéktalanul kihasználni a pályázat adta 
lehetőségeket, amik adottak a szőlészet és borászattal kapcsolatban. Egy régi mondás szerint: A jó Isten, hogy 

jókedvet és jó hangulatot adjon az embereknek, megteremtette a szőlőt, majd rávette művelőjét, hogy 

megtapasztalja a szőlő finom íze és zamata további rejtelmeit bor formájában is!  
Köszönetet mondanék a Borbaráti Kör elnökének és tagságának, mivel jelentős szerepet vállalnak a 
helyi közéletben és számos rendezvényen vesznek részt és segítik annak magas szintű lebonyolítását.                          
 

Berg Csaba polgármester                

 
A borokról és az eredményekről 
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A borverseny után a bizottsági elnökök összegezték tapasztalataikat a minősített borokról. 
Fehérborok: A borok többsége kifejezetten ügyesen kerülte ki az évjárat állította csapdákat. Jellemzően beteg 
penészes íz világgal nemigen lehetett találkozni bár az évjáratból adódó savasabb borkarakter és vékonyabb 
testesség fellelhető volt, de összességében nem a durva savak és éretlen zöld ízek voltak meghatározóak. 
Vélhetően jó mustkezeléssel gyors feldolgozással készültek a borok. Jó példa erre az a szürkebarát, ami a 
fajtára jellemző gyümölcsös íz világú bor volt szép színvilággal. Végeredményben elmondható, hogy 
szőlőművelési-borkészítési tudásban kifejezetten felkészültek a gazdák ritka ilyesmivel találkozni, egy ilyen 
évjárat után. 
Rozé borok: Mivel kifejezetten technológiai felkészültséget igényel a műfaj, ez tetten érhető volt több bor 
esetén. Szinte világlátott piacos tételekkel egyenértékű borokat is kóstolhattunk. Fontos elmondani, hogy a 
borok készre kezelése a rozék esetében fontos momentum, hiszen e nélkül könnyen elveszítik szépségüket. 
Vörös borok: A vörösborok szigorúbb tükröt mutatnak az évjáratról . A 2014-es évre jellemző magas 
savérték ízben is uralja a legtöbb tételt. Egyes fajták esetében (Merlot) ez előnytelen állapotot mutatott a 

borról. A Kékfrankosok zömében harmonikusabbaknak tűntek a 
savkarakter ellenére is. A késői érésű Cabernet fajta pedig csak komoly 
technológiával válik azzá, hogy szép oldalát is megmutassa ilyen korai 
időben. Valóban több borjáratnak korainak tűnt a verseny, de mivel 
jelenlegi állapotban kell értékelnünk így több tétel is szerepelt a 
középmezőnyben. Összességében alig fedeztünk fel kezelési vagy 
pincetechnológiai hiányosságokat, ami feltételezi a komoly szaktudást és 
a gondos szőlőművelést. 
A borverseny után egy héttel 2015. március 28-án került sor az 
eredményhirdetésre a hidasi Mecsekkapu étteremben. A megnyitó 
beszédet Berg Csaba polgármester mondta el majd a díjkiosztó 
következett. Az oklevelek mellett a különdíjat szerzett gazdák a kupákat 
és most első alkalommal a 2015 Hidas bora kategóriában díszes névre 
szóló kerámiatányérokat vehettek át Biszak Antal egyesületi elnöktől.  
A verseny támogatói a legjobb hidasi borok gazdáinak különdíjakat 
ajánlottak föl, köszönet e nemes gesztusért.  
A Mecsek Takarék kupát, Szemán András metszőollót, a Tiki.-Taki 

Presszó és Sára Sándor ajándékcsomagot ajánlott fel a díjazottaknak. 
Ez évben első alkalommal Hidas Község Önkormányzata önálló díjat alapított melynek keretében Hidas 
Község Önkormányzata különdíj 2015 elnevezésű kupát Berg Csaba polgármester, a díj alapítója adta át. 
Ezt az elismerő díjat egy olyan ember vehette át aki az egyesületünknek a kezdetektől aktív tagja, és idős kora 
ellenére sokat tesz a község közösségi életében, példát mutatva a fiatalabb korosztály számára. Több évtizedes 
szőlőművelő munkája is jól tükrözi, hogy a tisztességes munkának mindig van becsülete, és hogy ezt 
elismerik. .Az Egyesület nevében is gratulálunk Lippert Károlynak, a díj átvevőjének. Köszönet 
mindenkinek, aki önzetlen munkájával segített a borverseny rendezésében. Külön köszönet a támogatóknak, 
akik segítségével évről-évre magas színvonalon tudja 
egyesületünk megrendezni a hidasi borversenyt. 2015-
ben a borversenyt támogatták:  
Hidas Község Önkormányzat, Ömböli-Stadler 
Windov Color Kft,  Adler Söröző, Tiki-Taki presszó, 
Mecsek Takarék, Sági Miklós vállalkozó, Szemán 
András vállalkozó, Sára Sándor vállalkozó. Bízzunk 
abban, hogy következő évjárat jobb lehetőségeket 
tartogat, hogy továbbra is jó minőségű borokat 
tudjanak készíteni a szőlőművelő gazdák. 

László Árpád egyesületi szakmai vezető 
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„ Hé paraszt………. 

------melyik út megyen itt Budára? „kérdezte egy Nagyúr és írta le ötszáz év múlva Arany János a Toldi-
ban. Általában ekkora becsben tartotta a kor azokat, akik az egész rendszert a vállukon hordozták, 
megtermelték a javakat, hogy saját alig maradt. Eltartották az „istenkegyelméből” uralkodót, földesurát, a 
papságot, a kisnemességet, szolgált ingyenmunkával a településének. Cserébe kapta a röghöz kötést, a derest, 
az „elsőéjszakát”, a javakból annyit, hogy éhen ne haljon, titulusnak a „büdös parasztot”, ha lázadni, mert, a 
kegyetlen megtorlást. Nemzetes uraink rájöttek „etetni kell a juhot, ha fejni és nyírni akarjuk” – így lettek 
némi enyhítések. Adva volt egy kiváló minőségű földterület, hozzá megfelelő éghajlat, párosult ezzel egy 
tapasztalatokban gazdag, hozzáértő ember, aki mindezekből csodát tett.  Minőségi gabona ezen a tájon 
termett, hatalmas legelők ontották a marhát, -évi 300 ezret (!)- erdeinkben makkolt, óljainkban hízott 
megszámlálhatatlan sertés, fűszereink tették mindezeket ízletessé, boraink méltón fejezték be akár a királyi 
lakomákat, magyar bort ajánlott a bécsi orvos „nászéjszakás”-nak, hogy az uralkodás folyamatossága 
biztosított legyen. Iparunk annyi volt, ami kiszolgálta a mezőgazdaságot és feldolgozta annak termékeit.  
Nem tartom feladatomnak a történelmi-politikai változások hatásainak elemzését, arra tennék szerény 
kísérletet, hogy az emlékezettel még belátható időszakban bekövetkezett változásokról szóljak.  
Megkísérlem egy ember –nevezzük őt kj-nek- tevékeny életében történteket leírni, ha valaki hasonlóságot 
talál nem a véletlen műve. Vége a II. világégésnek, túlélte, nős, két gyermeke van, azelőtt uradalmi cseléd 
volt, 6 elemit végzett. Kiosztják ősi jussát, földbirtokos lett, tulajdona van. Igaerő nincs, pénz nincs, éhes száj 
van és valami hihetetlen erejű vágy, végre megélni a sajátomból. Nehezen megy. Pár év kínlódás, a politikai 
széljárás változik, szelíd, erős, kemény kényszerítéssel végigviszik a szövetkezeti tulajdonba vételt. 
Kezdődik a közösen végzett munka, ami teljesen idegen az eddigiektől. Hiányzik a tulajdonosi szemlélet, még 
a sikernek sem tud örülni, hiszen nem érzi sajátjának, és különben is – meddig az enyém? 
Idővel már nem a ló – a gép az erőforrás, a tudomány is kezd beszivárogni a kukoricasorok közé, az 
eredmények is mutatkoznak. Népünnepély a faluban az első traktor, kombájn, fejőgép megérkezése. 
Működtetésükhöz érteni kell, elő a szakkönyveket és beülni az iskolapadba. Teszi a dolgát, munkaidőben, a 
közösben, utána a szervezett háztájiban, mert már az is van. Látható a gyarapodás, épül a modern ház, 
fürdőszobával, de iszonyatos önkizsákmányolással, kalákában kivitelezve. A gyerekek iskolába járnak, néha 
kényszerűségből, néha választottan kerülnek a mezőgazdaságba, de az egyetem sem lehetetlen.  
Közeledünk Európához, nyugdíj és betegbiztosítás, már üdülésre is an lehetőség, idő még kevés. Már nem 
restellni való itt dolgozni (emlékezzünk! tanulj fiam, különben mehetsz a tsz-be). Már KJ-nénak is van 
munkája, szakmája. A nagy baromfiprogram rájuk épül és ők meg sem állnak a világszínvonalig. A háztájiban 
végzett érdemi munka is az övék. Ellátják a családot, foglalkoznak a gyerekek ügyes-bajos dolgaival, ápolnak 
mindenkit, aki csak köhint egyet, és még sorolhatnám. Anyák napján illik erről is megemlékezni.   
Már nemcsak saját részre termelnek, a felesleg megjelenik a hazai és külföldi piacokon, például a házinyúl 
dollárbevétele több mint a teljes textiliparé. A nagyüzemen belül a háztáji külön ágazat lesz, magas hozzáadott 
értékkel. Helyszűke miatt nem említem –pedig nagyon megérdemelné – a szőlő, gyümölcs, zöldség ágazatot, 
a feldolgozás után értékesített termékeket (cukoripar). A gyarapodás meglátszik a falu összképén, a gyerekek 
fészekrakásához ők teremtik meg az alapot, az unokák már korszerű, tágas lakásba érkeznek.  
Írásom nem titkolt célja: álljunk meg egy pillanatra és gondoljuk végig, honnan indultak és hová jutottak 40-
45 év alatt. Voltak uradalmi cselédek, megízlelték a kisparasztiságot, voltak „vele szövetséges paraszt”. 
termelőszövetkezeti tag. Eljutottak a fogatos ekétől a tudomány eredményeit világszínvonalon alkalmazni 
tudóig. Bevallom büszkén vagyok elfogult, hogy ismerhettem őket, és dolgozhattunk együtt.  
Írtam róluk, mert a munka ünnepének közeledtével időszerű, mert el kell búcsúznom KJ-tól és feleségétől, 
fejet hajtanom, mert már nincsenek közöttünk, de kezük nyoma itt maradt, mert nem törődve politikai 
irányzatokkal, úgy foglalkoztak egy élő szervezettel, ahogy csak a parasztember tud.  
Írtam, mert mélyen igaz Ady Endre verssora: „Érzik titkon, hogy az övék e bús élet s a kalász”. 
A maiak munkáját már távolról figyelik, a változások minősítését pedig bízzuk az utókorra.  
 

Eszenyi János  
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Hidas község helyiség és eszköz bérbeadási díjai 
 

Szolgáltatás Fizetendő díj 

(bruttó Ft) 

Fizetés 

gyakorisága 

Fizetési 

határidő 

Művelődési Ház  

nagyterem  

60.000 alkalom 

 

igényléskor 

Művelődési Ház  

nagyterem fűtéssel  

70.000 alkalom 

 

igényléskor 

Művelődési Ház  

kisterem, előtér  

10.000 alkalom 

 

igényléskor 

Művelődési ház  

kisterem, előtér, fűtéssel 

20.000 alkalom 

 

igényléskor 

Rendezvény sátor – egész 

szállítási díj nélkül 

160.000 alkalom 

 

igényléskor 

Rendezvény sátor – fél 

szállítási díj nélkül  

100.000 alkalom 

 

igényléskor 

Mobil színpad 

szállítási díj nélkül  

100.000 alkalom 

 

igényléskor 

Sörpad garnitúra (db)  500 alkalom 

 

igényléskor 

 Visszaadáskor az esetlegesen felmerülő kár költségét meg kell téríteni!      

  Berg Csaba polgármester 
 

Iskolánkról….még több… 
 

A Benedek Elek Német Nemzetiségi Iskolának az „Élet az úton” címmel folyamatban van egy pályázata. A Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása - a közúti közlekedés biztonságát szolgáló 
köznevelési intézményi nevelési tevékenység - 1. forduló címmel pályázatot hirdetett a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ, mint fenntartó, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében, melynek 
célja az általános iskolák támogatása olyan közlekedésbiztonsági program megvalósításában, melyek alkalmasak a 
tanulók és a szülők együttes megszólítására, a legfontosabb közlekedésbiztonsági ismeretek széles körben történő 
terjesztésére a pályázat időszakában, a 2014/2015-ös tanév II. felében.  
Az iskola diákjai márciusban, áprilisban több versenyek is részt vettek Pécsett, illetve Bonyhádon területi és megyei 
versenyen (matematika, német versmondó verseny, sportversenyek). Minden részt vevő diáknak gratulálunk a 
megmérettetésért. Az iskola célja, hogy a diákok minél több versenyen vehessenek részt, ezáltal is felkészítve őket az 
idegen környezetben való szereplésre, hisz az iskola végeztével a tovább tanulás terén is helyt kell majd állniuk.  
Ez évben az alsó tagozatosoknak drámaszakkör indult két csoportban. 

Szerk. 
 

Gondolatok az utolsó oldalra 

Drága Édesanyák! 
Így, a tavasz kezdetén, mikor a kertekben kinyílnak a tulipánok, ilyenkor 
köszöntjük a szeretet és tisztelet drágaköveit, az Édesanyákat. Nem véletlen, 
hogy a tulipánt említem, mert többek között a ragaszkodás egyik jelképe e virág. 
A ragaszkodás, ami gyermek és Édesanya között soha el nem múlik, sőt az idő 
múlásával csak erősödik. Meggyőződésem, hogy minden Édesanya a gyrmeke 
példaképe és a szeretet, a megértés pillére a családnak. Az anyai szív egy része 
mindig a testén kívül a gyermeke felett őrködik, legyen az bárhol, hisz már 
akkor is szerette, mikor csak puszta gondolat volt.  

Tisztelt Édesanyák! 
Önök azok, kik gyermekeiknek öltöztetik sugaraikba a napot, és éjszakára mosolygó csillagokkal takarják be az eget. 
Sokan, kik nem szólíthatjuk Édesanyánkat és hiába hívjuk őket, ha baj van, azért érezzük vigyázó kezeik melegét és soha 
nem feledjük szerető mosolyukat.  
Kívánom, hogy érezzék sokáig gyermekeik szeretetét, ehhez kívánok  

                                                                                    jó egészséget és sok mosolyt. 
Berg Csaba polgármester  

Program előzetes 

 
2015. május 9-én (szombaton), 
délután 14 órakor a Művelődési 

Ház parkjában  
székelykapu avatás, 

 utána a kultúrházban műsoros 
előadás. 

 
2015. május 10-én (vasárnap)  

délelőtt 9 óra 45 perckor a község 
emlékparkjában  

kopjafa koszorúzás 
 

A programokra minden érdeklődőt 
szeretettel vár a rendezőség. 


