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Hidas község hirdetési és információs lapja 

 

Emléktábla id. Dr. Hegedűs Loránt tiszteletére 

Id. Dr. Hegedűs Loránt életének meghatározó élménye 

hidasi lelkipásztorságának 20 éve, ahol egy bukovinai 

református telepes-gyülekezet lelki gondozója volt. 1963-

65 között segédlelkészként szolgált Hidason, majd 1965-

ben lelkipásztorának választja meg a gyülekezet. 

Lelkipásztori, igehirdetői, tudományos és közéleti, 

valamint egyházkormányzói tevékenysége ismert idehaza 

és külföldön egyaránt. Egyik vezető teoretikusa volt 

egyházának. Egyrészt szellemi irányítása alatt folytak a 

Magyar Református Egyházak Egyetemes Tanácskozó 

Zsinata (MRETZS) megalakításának előkészítő 

munkálatai. Az egyetemes zsinat a világon szétszakítottságban élő magyar reformátusság lelki egységét volt 

hivatva helyreállítani, a református egyháztestek együttmunkálkodását megalapozni a konzultáció, a 

reprezentáció és a demonstráció szintjén. Tudományos 

pályáját számos magyar és világnyelven írt könyv, 

továbbá több száz tanulmány és cikk dokumentálja. 

Döntő szerepe volt a magyar református egyetem, a 

Károli Gáspár Református Egyetem létrehozásában. 

Püspökként 2002-ben, Budapest Kálvin téri 

lelkipásztorként pedig 2004-ban nyugdíjba vonult. 

1996-tól a Budapest Kálvin téri gyülekezetnél teljesített 

szolgálatot 
                              (Dr. Hegedűs Loránt „a magyarok püspöke” életrajza) 

 id. Dr. Hegedűs Loránt Hajdúnánáson született 1930. 

november 11.-én. A Dunamelléki Református 

Egyházkerület nyugalmazott püspöke, lelkipásztor, 

teológus. 2013. február 16-án, életének 83. 

esztendejében hunyt el. Budapesten a Fiumeni úti 

nemzeti Sírkertben helyezték örök nyugalomba. Hidasi beiktatásának 50. évfordulója tiszteletére a Hegedűs 

család által készíttetett emléktáblát, a hidasi református gyülekezet, 2015. április  26-án, az ünnepi, 

megemlékező istentisztelet után,  a hidasi református parókia épületére helyezte el.               
Szerk. 

 

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 
A Hidasi Hírmondó az önkormányzat Honlapján 

megtekinthető: www.hidas.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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Székelyek betelepítésének 70. évfordulója 

 
Településünk lakóinak régi vágya teljesült azáltal, hogy 

2015. május 9-én, délután 14 órakor Székely kapu  avatására 

került sor a  Művelődési Ház (Erkel Ferenc utca) parkjában, 

a székelyek betelepedésének 70. évfordulója alkalmából. Az 

ünnepségen a helyi és vidéki lakosságon kívül jelen volt Dr. 

Hargitai János országgyűlési képviselő, Dr. Szilágyi Péter a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság kabinetfőnöke, Asztalos 

Zoltán a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének 

elnöke, valamint a hertelendfalvi küldöttség. Berg Csaba polgármester köszöntőjével megnyitotta az ünnepséget, majd 

hallhattuk a Decsi Hagyományőrző Férfi Kórust, a hidasi Általános Iskola két tanulóját Biszak Bettina és Ambrusics 

Zsolt előadását, valamint Ömböli Zoltánt a kapu készítőjét.   

A Hertelendfalváról érkezett református gyülekezet vezetője, valamint a helyi felekezetek vezetői megszentelték a 

székely kaput, majd a kapu készítője, Ömböli Zoltán helyi vállalkozó jelképesen átadta a polgármesternek a kapu 

kulcsát. A szabadtéri ünnepség a Székely Himnusz eléneklésével zárult. Ezt követően a polgármester a kulccsal 

kinyitotta a kaput, hogy a jelen lévők átvonulhassanak rajta, és a Művelődési Házban meghallgassák az ünnepi 

kultúrműsort. Berg Csaba polgármester, Dr. Szilágyi Péter és Asztalos 

Zoltán beszéde után verset mondott Németh Szilvia helyi tanuló, 

énekeltek a Hidasi Idősek Klubjának tagjai, valamint a Decsi 

Hagyományőrző Férfi Kórus, majd a Hidas Néptánc Együttes 

színesítette a műsort, oly módon hogy az egyes táncjelenetek, 

mesemondással tűzdelve, bemutatták a székelyek jövetelének 

útvonalait, illetve megszólalt Ömböli Zoltán a kapu készítője is.  A nap 

a református templom udvarán felállított sátorban, táncházzal zárult.                          
Szerk.   

 
 
 
 
 
 
 

K 
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Kopjafa koszorúzás 

(2015. május 10. délelőtt ) 
 

Hosszú történelmi múlt áll mögöttünk, amikor 

is őseink 70 évvel ezelőtt letelepültek Hidas 

községben. A hosszú vándorlásuk során, mely 

Bukovinából 1941-ben kezdődött, 1945-ig sok 

megrázkódtatáson mentek keresztül, és ez idő 

alatt több megállóhelyük volt. Először is 

Bácskában települtek le, ahonnan 1944 végén 

ismét 

vándorolniuk 

kellett.  

A Hidason élő 

székelyek az 

ország több 

különböző 

településén leltek 

otthonra, mely 

még mindig nem 

a végleges 

otthonuk volt. Ezekből a falvakból is tovább kellett menniük és így jutottak el Hidas községbe, ahol már végleges 

otthonra találtak.  

Hidas község német lakta település volt, 1945-1946-ig, amikor is a németeket politikai döntés alapján 

Németországba telepítették ki. Az ő házaikban telepítették a székelyeket. Tudjuk, hogy őseinknek nehéz volt 

elszakadni megszokott helyüktől, de 

az akkor itt élő németeknek is 

ugyanolyan nehéz volt a kitelepítés.  

Idővel ráébredtek, mind a székelyek 

mind a németek, hogy egy 

szerencsétlen történelmi korszak 

vétlen áldozatai. A békés egymás 

mellett élés bizonyítéka, a vegyes 

házasságok, a közös rendezvények, az 

ökumenikus istentiszteletek, valamint 

a község központjában található 

Tájház, melyben a német és székely 

szoba méltán idézi a múlt hagyományait. A közparkban lévő kopjafánál Koszorút helyezett el: Hertelendfalva 
küldöttsége, a Hidasi Református Gyülekezet, a Hidas 
Néptánc Egyesület, Hidas Község Önkormányzata, a 
Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat. Talán mára 

már mindannyian úgy véljük, hogy a három dombra 

épült, három patakkal díszített településen 

megtalálták mindannyian végleges otthonukat.   

„A hazájából kiebrudalt nép nem veszett el, tovább 

élt, mint egy kis sziget a hatalmas tengerben. 

Minden oldalról nyaldosták a habok, de kemény 

sziklának bizonyult. „                    / Bognózcky / 

 
Szerk. 
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Német Nemzetiségi Nap 

 
A Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

2015. május 16-án, szombaton immár harmadik 

alkalommal rendezte meg a Hidasi Német 

Nemzetiségi Napokat. A rendezvényen az Alte 

Kameraden Blaskapelle fúvószenekar várta a 

vendégeket a Művelődési Házba. Elhangzott a 

magyar, valamint a magyarországi németek 

Himnusza, aztán Mózesné Németi Rita a Hidasi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat vezetője és Berg Csaba 

polgármester köszöntötte a jelen lévőket és nyitotta meg 

a rendezvényt. A polgármester beszédében utalt arra, 

hogy „a nemzetiségek a helyi szövetek aranyszálai! 

Hagyományaik, táncaik, énekeik, viseletük, kultúrájuk és 

szokásaik gazdagítják településünket. Ezek a közös 

ünneplések is azt mutatják, hogy tudunk és akarunk is 

egymásra figyelni és kölcsönösen fontosnak tartjuk 

egymás kultúráját és hagyományait. „ 

A műsorban felléptek a hidasi Szivárvány Óvoda 

óvodásai, az Ófalui Német Nemzetiségi Kétnyelvű 

Óvoda óvodásai, a Hidasi Benedek Elek Német 

Nemzetiségi Általános Iskola tanulói, a  mecseknádasdi 

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola 

tánccsoportja, a bonyhádi Német Nemzetiségi Kulturális 

Egyesület Énekkar, valamint a mecseknádasdi Néptánc 

Egyesület, az Alte ameraden Blaskapelle fúvószenekar. 

A sváb zenét kedvelőket este sváb bálba várták, ahol a 

Schütz Kapelle szolgáltatta a talpalávalót. A kulturális 
esemény célja a hagyományok ápolása a német nemzeti 
közösség összetartása, megszilárdítása.  
A Nemzetiség Nap megvalósításában az Emberi Erőforrás 
Minisztérium, az Emberi Erőfforás Támogatáskezelő a 
Nemzeti Kulturális pályázat keretében (pályázati azonosító: 
Nemz-Kul-15-0659) nyújtott támogatást. 

 

„ A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng 

továbbadása….” (Morus Tamás) 
Szerk. 
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 Szivárvány Óvoda Anyák Napi megemlékezése (2015. május 15.) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ballagás (2015. május 29.): Berg Csaba polgármester 

beszédében szólt a szülőkhöz, pedagógusokhoz, 

gyerekekhez, ballagókhoz. A pedagógusoknak 

megköszönte a sok törődésért, a megértést az aggódást 

a betegségek alatt, a szülőknek, hogy nem egy rossz 

példát követve, hanem hidasiként, hidasi óvodásokat 

adtak a településnek, a gyerekeknek a rendezvényeken 

való sok fellépést, amivel örömet okoztak. A 

ballagóknak pedig örömteli iskolai éveket kívánt, 

azzal, hogy a tanulást fogadják, mint egy felkínált 

értékes ajándékot, és nem, mint nehéz kötelességet.  
Szerk. 

 

Közös Gyermeknap 

 
Magyarországon a Gyermeknapot minden év május utolsó vasárnapján tartják. Célja, 

hogy felhívja az emberek, a világ figyelmét a gyermekek jogaira, helyzetére, hogy 

megemlékezzenek a világ gyermekeinek testvériségéről és egymás közti megértésről, 

valamint a gyermekek jóléte érdekében kifejtett küzdelemről. Az iskola udvarán 

felállított ugráló vár és egyéb kreatív foglalkozások biztosították a vidám hangulatot 

az iskolásoknak, óvodásoknak egyaránt.     Szerk. 

Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola 

Ballagás/évzáró 

(2015. június 20.) 
A hetedikesek és 

az 
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intézményvezető elbúcsúztatták a nyolcadik osztályos tanulókat. Ezután a ballagók búcsúja következett. Az 

udvaron történő egy-egy lufi elengedése is ezt jelképezte. A ballagók tarisznyájukba jó kívánságot kaptak a 

polgármestertől, a Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat pedig a nyelvvizsga felkészítést elősegítő, 

német nyelvkönyvekkel ajándékozta meg őket. A program az évzáróval folytatódott. A legjobb tanulók 

könyvjutalomban részesültek. A bizonyítványokat a tanulók az osztályokban kapták meg. Biztos vannak, 

akik jobbra számítottak, de szerencsére csak egy gyermeknek kell augusztusban javítani. A sok programot 

hosszan lehetne sorolni, de ezeket évközben is megtettük. Véleményünk szerint a legfontosabb a részvétel, a 

tapasztalatszerzés, de néhány eredmény azért kiemelhető: 

Bonyhádi könyvtár EU- vetélkedő 3. Gecő Fanni- Takács Dorottya;  

diákolimpia kisiskolák megyei 2. kézilabda, 3. labdarúgás;  

Perczel- menet felsőscsapatverseny 1.hely (Ambrusics Zsolt csk., Ambrusics Norbert, Gecő Fanni,Barabás 

Márió, László Balázs, Palkó Viktor) 

Egy szomorú örömhír, hogy  iskolánk PEDAGÓGUSA Vargáné Dévai Zsuzsanna (Zsuzsi néni) nyugdíjas 

lesz. Meglepetés műsort szerveztünk számára. Ezúton is: MINDEN JÓT ZSUZSI (NÉNI)! 

Végül a programot az első osztályosok verssel zárták.  

Kirándulás: A hetedikesek egy KLIK-es program keretében egy Eger-Sirok kiránduláson 

vehettek részt (2 vár megtekintése, egy ebéd).  

Táborozás: 2015. június 22-26-ig nyári táborozáson vett részt 

(helyben) 27 tanuló, reggel 9-13 óráig. Az iskola épületében minden 

nap tematikus programok voltak (kézművesség, sport, zene, zumba 

tánc). A Hargita Étteremben történt az étkeztetés (ebéd). 

Pályázat: Kifutott a Teljes körű iskolai egészségfejlesztés (TIE) 

TÁMOP-os pályázat a tanév végére. A sok érdekes program mellett, 

az intézmény eszközellátottsága is sokat javult ennek köszönhetően. 

Bízunk benne, hogy hasonló pályázatokon a jövőben is részt vehetünk. 
 Bachesz Csaba intézmény-vezető 

 

Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

A Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat  a Hősök Napja alkalmából, a 
nemzet hősi halottainak kegyelet teljes tiszteletét kifejezve 2015. május 31-
én, a Hősök szobránál megemlékezést tartott. Berg Csaba polgármester 
beszéde után, Aradi András 
evangélikus lelkész emlékezett a 
hősi halottakra. Az emlékműnél 
koszorút helyezett el a Hidasi 
Német  Nemzetiségi 
Önkormányzat, Hidas Község 

Önkormányzata, a Hidasi Polgárőr Egyesület.                                              Szerk.                                                                                                                                    

 

A Hidasi Evangélikus gyülekezet vendége volt 

Sárszentlőrinc evangélikus gyülekezete május 2-án 

(vasárnap). Ez alkalomból a Hidasi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat meleg étellel várta a vendégeket, akik 
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megtekintették a Tájházat is. Kellemes délutánt töltöttünk együtt.                                                    Mózesné Németi Rita elnök  

 

Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 

A Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. 

május 31-én (vasárnap) tartotta Gyerek Nap programját 

a sportpálya hátsó területén. A rendezvényen volt 

arcfestés, kézműves foglalkozás Jäger Andrea 

segítségével.  Voltak különböző játékos vetélkedők, 

mint 

kötélhúzás, 

tojásvitel stb., 

illetve Dr. 

Orsós Anna a 

Pécsi 

Romonológia 

Tanszék 

vezetője a mesedélután keretében előadást tartott a gyerekeknek. A 

rendezvény mindenki számára nyitott volt. A nap folyamán közel 50 

fős gyerekcsapat gyűlt össze, és töltötte el kellemesen a gyereknapi 

délutánt.                                                           
                                                                                                       

A Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Roma kulturális események megvalósításának, kulturális 

tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatása ( ROM-RKT-15) című pályázat benyújtásáról 

döntött a 2015. május 11-én megtartott képviselő-testületi ülésén. Közvetlen cél a roma kulturális események 

megvalósításán keresztül: - a cigány nyelvek (romani és beás) ápolása és fejlesztése; - a roma hagyományok 

megőrzése, korszerű újraértelmezése, átadása fiatalabb korosztályoknak; - a roma nemzetiség kulturális 

örökségeinek, ünnepeinek, történelmének és múltjának megismerése (zene, képzőművészet, tánc, 

filmművészet, iparművészet, és mások); - a különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának 

elősegítése. Kiíró: Emberi Erőforrások Minisztériuma        
                                                                            Szerk. 

A hely, ahol élünk. 

 

Az ember megjelenése óta a természet szerves része. Fennmaradásának alapvető feltétele volt, hogy 

törvényeit elfogadva, illeszkedjen hozzá, azokat létezésének biztosítása érdekében hasznosítsa. A kapcsolat 

„környezetbarát” volt, már csak azért is, mert beleszólni, azokon változtatni nem volt képes.  

Aztán elkezdtünk fejlődni, amire vitathatatlanul szükség volt, ráadásul létszámban is gyarapodtunk, de ezt 

másképp is tehette volna a „teremtés koronája”.  

Ezt a késői felismerést kíséreljük meg a további hibák elkerülése és a már elkövetettek javítására fordítani.  

A természetben mindennek helye és miértje van, még akkor is, ha ez nekünk néha nem tetszik. Hajlamosak 

vagyunk csak azt elismerni szükségesnek, ami nekünk hasznos, kellemes, szemet gyönyörködtető, jóízű, 

illatos stb. Ha sikerült a Rendbe beavatkozni az általában kudarcos lett, bár szükségességét alaposan 

megindokoltuk.  

Kínában, hogy több rizs maradjon, irtották a verebet - mint táplálékvetélytársat – sikeresen, így a legyek és 

egyéb kártevők annyira elszaporodtak, már azokat kellett irtani kötelezően. A „Nagy természetátalakítás”-

nak nekiugorva meg akarták fordítani az egyik szibériai folyó irányát, hogy a déli sivatagot termővé tegyék. 

Szerencsére csak rémálom maradt. Modern életvitelünk rengeteg mesterségesen előállított energiát igényel 



4. évfolyam 3. szám                  Hirdetési és információs lap                 2015.  május-június   

 

 

 

 

8 

 

(lenne más módozat is), ezzel párhuzamosan nő a salak mennyisége, kezelhetetlensége veszélyezteti 

létünket, aminek érdekében mindezt tesszük. Szinte feloldhatatlannak látszó ellentmondás.  

Hozzáértő, tudós emberek számításai, kutatásai festenek megdöbbentő képet: 2-3 fok hőmérséklet, 10-20 

cm-es tengerszint emelkedés hatásairól. Láthatóan nemigen akarunk hinni nekik, mert így kényelmesebb. 

Nem ártana komolyabban venni, ne gondoljuk, hogy majd mi kimaradunk. Ne járjunk úgy, hogy akkor 

kezdünk takarékoskodni, amikor már nincs miből.  

Egy adott éghajlati övezetben –vegyük a miénket, mert azt ismerjük-  az évszakok, azok rendszeres 

változása, kialakított egy szélsőségektől mentes, egymáshoz illeszkedő időjárást, amelynek eredménye egy 

rendkívül változatos, szemet gyönyörködtető növényzet, amelyet fogyasztunk, élvezzük látványát, néha 

pazarlóan használjuk, nem figyelve arra, hogy megújulásához magunknak is kötelező hozzájárulni.  

Ha nem így tesszük, ha nem figyelünk az apróbb-nagyobb jelzésekre, ha nem időben készülünk, az vagy 

sokba kerül, vagy késő lesz.  

Mit is tehetnénk? A társadalom egy része –a városiasodásból fakadóan is- elszakadt a mindennapi természeti 

környezettől, emiatt is nehezebben, vagy egyáltalán nem tud példát mutatni, válaszokat adni a 

gyermekeinkben koruk miatt egyre gyakoribb „miért”-ekre. Ne felejtsük ők a legnagyszerűbb utánozó 

művészek, éles szemmel figyelnek, ha egyszer tudatosul bennük valami, még minket is rendre utasítanak, és 

ez így van jól. Így érhető el, hogy majd felnőttként tovább tudják adni.  

Óvodáink, iskoláink eddig is sokat tettek, de valószínű, vannak még megvalósítható ötletek tartalékban (én 

legalábbis így ismerem őket).  

Nem általános, de ne legyen olyan gyermek, aki azért tapos el egy siklót, mert az kígyó és különben is 

csúnya. 

Szülők! Ha tehetjük és tegyük, kiránduljunk minél többet a „városi gyerekkel” és nem fogja kék színűnek 

hinni a tehenet. Biztos sokan észrevették, évek óta kevesebb fecske érkezik. Fogy a táplálékuk, üresek az 

ólak,  kevés a trágyadomb, nincs légy (amúgy ez nem lenne önmagában baj), el fog tűnni a tavasszal nagyon 

várt, pár tízgrammos, cikázó, csivitelő, eresz alatt fészkelő, környezetét a  ragadozóktól vitézül védő, akinek 

kora reggeli „beszélgetése” a nehéz ébredést is megédesíti.  

Ide kívánkozik gyerekkorom kedvenc kedves mondása…”fecskét látok, szeplőt hányok”, azt a szeplőt amitől 

minden gyerekarc utánozhatatlanul kedves lesz, amit a kora tavaszi napsütés csal elő.  

Szomorú bizonyosság egy nem régi újsághír: a többi fecskefaj (molnár, fürsti, parti) létszáma is rohamosan 

csökken és szemünk láttára fog kihalni és nem értjük miért tűntek el, és nem értjük honnan jöttek az eddig 

nem látott kártevők (gyakorló gazdák már tapasztalhatják).  

A természet nem hangosan kiállt, legyen fülünk a 

halk jelzésekre. 

Szószaporítás helyett forduljunk Petőfi Sándorhoz:  

„ Oh természet, óh dicső természet! 

Mely nyelv merne versenyezni véled? 

Mily nagy vagy te! Mentül inkább hallgatsz, 

annál többet, annál szebbet mondasz.” 

Ezt a többet, ezt a szebbet kell megőrizni az utókornak, őket ezek megtartására nevelni, hogy összeférjen a 

modern élet tehertételével. Elkerülhetetlen, hogy lábnyom ne maradjon utánunk, de legyen szabad terület a 

következőknek. Útódainkban ez kötelezően tudatosuljon.  

Földünkre nézve ne egy „sártekét”lássunk, ami keserű levében forr, hanem a szerencsések által megcsodált 

Kék Bolygót! Nem lesz kis feladat, de megéri. 
Eszenyi János  
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Tudjuk -e? A Madarak és Fák Napjának célja, hogy különböző megemlékezésekkel, 

rendezvényekkel a társadalom, különösen az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségét kialakítsa, 

elmélyítse. Időpontja a hatályos természetvédelmi törvény szerint minden év május 10-e. A hagyomány 

immáron több mint száz éves. Megszervezésének közvetlen előzménye a hasznos madarak védelme 

érdekében 1902-ben kötött párizsi egyezmény, mely után Chernel István ornitológus még ebben az évben 

megszervezte az első madarak és fák napját. 

A Magyar Természetvédők Szövetsége, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a 

Természetvédelmi Világalap (WWF) Magyarországi szervezete először rendezte meg 2015. május 22-én, a 

Margitszigeten a Magyar természet napja elnevezésű programot, amellyel a magyar természeti értékek és 

erőforrások fontosságára kívánják felhívni a figyelmet, a magyar természeti értékekre és annak megóvására 

figyelmeztet.      
                                                                                                                                             Szerk. 

Fotókiállítás a Hargita Étteremben 

Kirchné Máté Réka (Bonyhád) Bukovinában, az ott élő 

hucul népcsoport mindennapjairól készített fotóiból nyílt 

kiállítás Hidason, a Hargita étteremben. A kiállítás 

megnyitójára 2015. június 1.-én 17 órakor került sor. A 

kiállítás címe: „Huculok Bukovinában”. A kiállítást 

megnyitotta: Videcz Ferencné. A fotós a hat évvel ezelőtti 

bukovinai élményeiből adott egy kis ízelítőt. Az ott élő 

hucul népcsoport mindennapjairól készített fotókat 

tekinthették meg az érdeklődők. Ma a Földön 30 ezer 

hucul él, többségük Ukrajnában, illetve néhány 

településen Romániában. A bukovinai huculok mindent 

megtermelnek maguknak a megélhetésükhöz, kivéve a 

búzát. Állattenyésztésből, kő- és fafaragásból, 

kézimunkázásból élnek. A fotós csoport megkóstolhatta 

hagyományos ételeiket, és megnézhette, hogyan faragják a 

fát, hogyan szőnek, vagy épp festik a hímes tojásokat. A 

hegyen élő huculok gyermekjátékokat is bemutattak, a 

magyar fotósok pedig megígérték, hogy még visszatérnek 

hozzájuk, és egy fotókiállításon mutatják be, milyennek 

látták ők a népcsoportjukat.  
Szerk. 

Kardoss Fesztivál 
 

Kardoss Kálmán életútját 

nem lehet pár mondatban 

elmondani, de Videcz 

Ferencné a Tájház 

Egyesület Elnökének 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A9szetv%C3%A9delem
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_10.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Madarak
http://hu.wikipedia.org/wiki/1902
http://hu.wikipedia.org/wiki/Chernel_Istv%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ornitol%C3%B3gia
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köszönhetően Kardoss Kálmán születésének 170. évfordulóján, 2009-ben, Emléktáblát avattunk (amely 

Kardoss Kálmán emlékére és munkássága elismeréseként került a mai Polgármesteri Hivatal, a valamikori 

Kardoss kastély falára) és ezzel egy időben megnyitottuk a Kardoss Kálmán Emlékszobát, amely magába 

foglalja Kardoss Kálmán életét és fennmaradt tárgyi emlékeit egyaránt. 2015. június 6-án pedig kellő 

tiszteletadás-sal ismét emlékeztünk. Kora délután a Szivárvány Óvoda óvodásai adták elő műsorukat a 

Polgármesteri Hivatal előtti közterületen, majd Szabó Antalné szavalta el Videcz Ferenc: Kápolnaharang     

című versét. Ezt követően a Kardoss Emléktáblán koszorút helyezett el Hidas Község Önkormányzata, a 

Hidasi Tájházért Egyesület. Végül a Mecsek Egyesület  képviseletében Berek Zoltán titkár koszorúzta meg a 

Mecsek Egyesület első elnökének márványtábláját. Kardoss Kálmán 1839. június 1-én született Hidason. 

Tanulmányait Pécsett kezdte a főgimnáziumba, majd 

Budapesten folytatta és végül 22 évesen Bécsben szerzett 

ügyvédi diplomát. Időközben 1867-ben pályafutását 

elismerve, az akkori kor nagy elismerésében részesült, mivel 

Aranysarkanytyus Vitézi elismerést kapott. Ügyvéd, majd 
Baranya megye aljegyzője. Később Pécs és Baranya megye 
főispánja (1876-1887), képviselőházi alelnök. A Mecsek 
Egyesület elnöke (1891-1906), díszelnöke (1906). Róla 
nevezték el a Mecsek első turistaútját, a Mecsek-kaputól a 
Roboz pihenőig vezet. Élete 77. évében 1916-ban hunyt el, 

és a mai napig az általa oly szeretett hidasi fölben nyugszik. 

Az önkormányzat nevében Berg Csaba polgármester 

helyezte el a koszorút, a Kardoss család sírjára.     

                                                  Szerk. 

A Kardoss Fesztivál délutáni programjai a Tájház 

udvarán folytatódtak. A színes kultúrműsorokkal 

tarkított rendezvényen felavatásra került a Hidas 

Község Önkormányzat, a Hidasi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat, a Hidasi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat, a Sport Egyesület, a Tájházért 

Egyesület által vásárolt új ugráló vár is. A 

babakiállításon György Imréné hidasi lakos által 

összegyűjtött babákat is megtekinthették az 

érdeklődők.  

Tájházunk pedig 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 helyisége 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. 
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2006 nyarán alakult meg a Tájház Egyesület. Elnöke Videcz 

Ferencné. 

 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. A 

Kardoss 

Fesztivál 

jellegzetes 

étele a töltött 

káposzta, 

melyet a Tájházért Egyesület tagjai és önkéntes segítők 

készítettek.  

Terv a tájház „élővé tétele”, programok, rendezvények 

szervezése.  

A kulturális programok szervezése hozzátartózik a 

civilizált élethez, a fiatalok megtartásához.  

További kihívás a község kulturális arculatának, 

kínálatának közelítése a turisztika kereslethez.        
                            

 

                                                                                                                                                                                                      Szerk.   

Pályázatainkról 

KEOP 5.5.0/A/12-2013-0417 

2014. 07. 19-én kezdődtek meg a KEOP 5.5.0/A/12-2013-0417 azonosítószámú,  „Szivárvány Óvoda épületenergetikai 

fejlesztése Hidason”című pályázat  kiviteli munkái. 2014.09.01-én megtörtént a műszaki átadás. A Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium 2015. 05. 06-án ellenőrizte az elkészült projektet és ezzel egy időben befejeződött az elszámolás illetve a 

kifizetési kérelem teljesítése.  

A projekt összköltsége: 31.747.460,-Ft, a támogatás összege: 26.985.341,-Ft. 

Vis maior pályázatok 

Árpád u. 38. szám előtti ismeretlen üregbeszakadás.  

Pályázat beadás: 2014.10.22. Munkálatok 2015. 05. 26-án elkészültek. Jelenleg folyamatban van a pályázati támogatás 

lehívása és az elszámolás. Támogatás összege: 3.068.000,-Ft, költségvetés: 4.381.500,-Ft. 

Kölcsey u. 3. partfalomlás. 

Pályázat beadás: 2014.11.26. Támogatási Okirat megküldése: 2015.03.06. A munkálatok nem kezdődtek még el. 

Támogatás összege: 3.944.000,-Ft, költségvetés: 6.158.636,-Ft. 

Deák u. 4.  

Pályázat beadás: 2014.10.27. Támogatási Okirat megküldése: 2015.03.06. A munkálatok nem kezdődtek még el. 

Támogatás összege: 12.327.000,-Ft, költségvetés: 13.696.696,-Ft. 

Mikrobusz pályázat 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 

alapszolgáltatások jogcímén 2015. 05. 07-én mikrobusz beszerzésére adtunk be pályázatot. A beszerzendő gépjármű 

értéke 8.456.500,-Ft, az igényelt támogatás összege: 6.715.000,- Ft. A pályázatok elbírálása folyamatban van. Előzetes 

információk szerint 2015.06.30. a Támogatói Okiratok megküldésének határideje. 

Folyamatban lévő pályázat 

Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása. 2014-ben beadott és abban 

az évben forráshiány miatt csak 2000 fő alatti települések részére támogatott pályázat. Várhatóan ebben az évben 
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támogatásban részesülnek a 2000 fő-nél nagyobb lélekszámú települések is. Igényelt támogatás: 40.099.591,- Ft. 

Fejlesztési célok: Tamási utcában burkolatépítés és csapadékvíz elvezetés. Önkormányzat épületének tetőfelújítása. 

Műszaki tervezés és beadás alatt álló pályázataink: 

1. Önkormányzati épület energetikai felújítása (nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, tetőtér szigetelés) 

2. Az önkormányzat és az óvoda épületén napelemes rendszer kiépítése. 

Közvilágítás korszerűsítés: Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. április 28 –án megtartott 

képviselő-testületi ülésén döntött a település LED-es közvilágítás korszerűsítésének kiépítéséről. A munkálatok 

előreláthatólag 2015. szeptember 1-én elkezdődnek.  

Jövőbeni tervek: Tárgyalás alatt áll a településen kerékpárút kiépítése, utak javítása, az úthibák javítása.  

Hidas Község Önkormányzata továbbra is arra törekszik, hogy az ésszerűség és az igények határain belül, de minél 

több és hasznosabb pályázaton indulhasson.                                                                      
Berg Csaba polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

Gondolatok az utolsó oldalra 

 

E-ON 

hibabejelentő: 
06-80-20-50-20 

(ingyenes) 

Mezőföldvíz 

Kft. (vízmű) 
ügyelet:  

-20-5693833 

 

Tisztelt Lakosság! 

Gondolom Önöket is öröm tölti el, olvasva helyi újságunkat, hogy milyen sok és érdekes rendezvények 

helyszíne településünk. Ezek a rendezvények megemlékezések, hagyományőrzések nem jöhetnének létre 

odaadó szervezők nélkül. Ezúton is köszönet településünk egyesületeinek, a szervezésben és a 

lebonyolításban részt vett embereknek, hogy lakosságunknak ez irányú igényét teljesíti. Hidas Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete és az önkormányzat apparátusa eddig is, és ezután is mindenben segíti 

ezen törekvéseket.  

Megbecsülve, és tiszteletbe tartva ezen munkákat, kívánok mindenkinek  

jó egészséget és sok mosolyt!                                                                           Berg Csaba polgármester 

 

FELHÍVJUK a Tisztelt eb tulajdonosok figyelmét, hogy a 

gazdátlan, felügyelet nélkül kóborló ebek miatt, az eb az eb 

tulajdonosa szabálysértési eljárás alá vonható.  


