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Hidas község hirdetési és információs lapja 

 

Évnyitó a Benedek Elek Német Nemzetiségi Iskolában 

 

Szalai Borbála: 
Betűország kincsei 

 
Sok újdonsült 

kisdiáknak 
kitárul egy új világ: 

titokzatos 
Betűország 

ma nyitja meg kapuját. 
Csodálatos 

ez az ország, 
gazdagsága rengeteg: 

minden betű 
kincset érő 

titkokat is rejteget. 
S, aki egyszer 

megismeri 
mind a betűk titkait 

magáénak 
tekintheti 

Betűország kincseit. 

Tanévkezdés A Hidasi Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskolában! 
 

Szeptember 1-én megkezdődött a 2016/2017-es tanév. Az általános iskola belső udvarában Bachesz Csaba 

intézményvezető köszöntötte a diákokat, pedagógusokat, jelen lévőket. Külön köszöntötte az első osztályos tanulókat, 

kiknek az évnyitóval megnyílt „Betűország” kapuja. Még a 1800-as évektől Szászországból elterjedt, hogy az 

elsősöket, az első tanítási napon megajándékozzák. Kedves kis előadásuk után, a mi kis első osztályosaink is megkapták 

ajándéktölcsérjüket, a  „Schultüte”*t, tele ajándékkal és édességgel, hogy jobb kedvvel kezdjék az iskolát. Az alsó 

osztályosoknak, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek, és a nagycsaládosoknak törvényileg 

biztosított az ingyenes a tankönyvellátás. Az önkormányzat a többi diáknak is biztosította az ingyenességet, így az 

általános iskolában minden diáknak térítésmentes a tankönyvcsomag.  

Tanévkezdésre elkészült az általános iskola előtti parkoló is, mely biztosítja a kényelmes és biztonságosabb parkolást az 

iskolába tartó szülők, pedagógusok részére.                                                                                                    Szerk. 

 

 

Hírmondó

 

Hidasi   

 

Hidasi Hírmondó 

Lap tulajdonságai: ingyenes kézbesítés 

hagyományos külalak (A3, papír) 

fekete-fehér nyomtatás, sokszorosított 

Szerkesztés: Fekete Sándorné 

Létrehozta, felelőse: 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: hidasonkormanyzat@gmail.com 

 

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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Bányásznap 2016. szeptember 3-4 

„Szeptember első vasárnapja - amikor itt még lignitbánya és brikettgyár működött - a 

bányászok vidám ünnepe volt. A hagyományt megőrzendő, a hajdani bányásznapot  - 

kedves leleménnyel - „falusi vasárnap"-ra keresztelték” írta egy korabeli krónika, 

majd ismét Bányásznap lett belőle.  

1951-től szeptember első vasárnapján országosan egységesen tartják a Bányásznapot. 

Az ünnepségeket a bányászok nehéz és küzdelmes munkájának megbecsülésére 

rendezték meg.  

A bányászok emlékét megőrizve a település központjában lévő közparkban áll a 

Bányászemlékmű. Megépítésének kezdeményezője Varga István helyi lakos, a 

Mecseki Bányászok Szakszervezete Nyugdíjas 

tagozat Hidas Alapszervezet elnöke, aki tavaly 

a Bánya, Energia-és Ipari Dolgozók 

Szakszervezetétől, kiemelkedő szakmai 

tevékenysége elismeréséül BDSZ Emlékgyűrűt 

és Oklevelet vehetett át. 

Idén, a 66. Bányásznapon Berg Csaba polgármestert a Hidasi Nyugdíjas 

Bányász Szakszervezet  javaslatára a Bánya-,Energia- és Ipari Dolgozók 

Szakszervezetének Elnöksége szakszervezeti elismeréssel (Elismerő oklevél és 

ezüst gyűrű kitüntetés) díjazta.  

A polgármester többek közt az alábbi gondolatokkal kívánt mindenkinek méltó megemlékezést és jó egészséget:  …a 

mai nap, a bányászok iránti tisztelet napja. Ez a gondolat vezérel minket évről évre, mikor itt találkozunk e szép 

emlékmű előtt. A bányászoknak nap, mint nap meg kellett küzdeni a természet 

erejével. Mi késői utódok próbálunk megfelelni a családb  an, a munkahelyen, a 

közösségünkben egyaránt. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a bányász 

szakma művelői között hatalmas volt az összetartás, a megbecsülés az 

odafigyelés és a legfontosabb az egymás iránti tisztelet. Sajnos a mai egyre 

személytelenebbé váló információs világunkban tanító leckét nyújthat 

emberségből és tenni akarásból a bányászok egymáshoz való kötödése.” 

Varga István is köszöntötte a megjelenteket, ünnepi beszéde után elmondta, 

hogy az ide bányászemlékmű koszorúzást még megszervezte, de a jövőt 

illetően más személyre bízza e 

hagyomány ápolását.. E személy remélhetőleg Győrfi Tímea 

kultúrfelelős lesz, aki a helyi rendezvények egyik fő szervezője.   

Varga István Úrnak, a Hidasi Nyugdíjas Bányász Szakszervezet 

elnökének köszönjük, hogy kezdeményezte a Bányászemlékmű 

megépítését, szívén viselte a koszorúzások megszervezését, Hidasért való 

ténykedését. A református és evangélikus egyházak áldása után, az 

idei Bányászemlékmű koszorúzáson részt vett: a helyi Nyugdíjas 

Bányász Szakszervezet, a Mecseki Bányász Nyugdíjas Szakszervezet, 

Hidas Község Önkormányzata, a Hidasi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat, a Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, az 

Evangélikus Egyházközség, a Református Egyházközség, az Egységes 

Sport Egyesület Hidas, Nagymányok Nyugdíjas Bányász Szakszervezet, Bonyhád Város Önkormányzata, Cikó, Ófalu, 

Óbánya Önkormányzata, Bonyhád Mozgássérült Egyesület, a hozzátartozók.    

A Művelődési Ház és a spotpálya a két napos programsorozaton különféle 

kulturális programokkal várta az eseményre kilátogatókat. Többek közt 

bemutatkozott munkáival a helyi Foltvarró kör is (jobb oldali kép) valamint a 

Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat a német tárgyak kiállításával. 

Megemlítendő, hogy Bartók Béla szobrának felavatására 1966. szeptember 

első vasárnapján, Bányásznapkor (azaz szeptember 6-án) került sor. 

Később a nagy zeneszerző halálának 25. évfordulójára rendezett gazdag 

baranyai kulturális program is Hidason kezdődött.  
Szerk. 
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Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat kiállítása 
 

A Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat a bányásznapi 

rendezvények keretein belül a Művelődési Házban kiállítást 

szervezett. A kiállításon a 

hidasi Tájházban található 

német nemzetiségi ruhákból 

válogattuk ki azokat, 

melyek a legjobb állapotban 

voltak. A nagypalli 

kézműves ház csuhé fonói, 

szőnyegkészítői és 

ékszerkésztője munkáit lehetet megnézni és a kiállítás végén megvásárolni. Az 

óbányai Heim Péterné (Mári) néni által készített német népviseleti babák is láthatóak voltak. 

 

                Mózesné Némethi Rita elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zsálya betakarítása 

 

A közmunkások, hivatali 

dolgozók egész évi 

munkájának köszönhetően 

2016. szeptember hónap 

utolsó napjaiban ért végett a 

zsálya betakarítása.  Az egy 

hektáros területen beért 

zsálya a hivatal hátsó 

udvarán száradt, majd Bogádra került beszállításra.                    Szerk.                                                                         

 

Mézeskalács díszítés! 

A Hidasi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

2016. november 7-én, 16 órától 

kizárólag 

Mézeskalács díszítést szervez 

az Adler presszóban 

Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk! 

 
Hidasi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat 

 

Német Színház! 

A Német Színház (Szekszárd) 

december hóban műsorára 

tűzi a DIÓTÖRŐ című mesés 

darabját. 

 
Jelentkezés: 2016. november 20-ig. 

Tel: 30-2118944 

 
Hidasi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat 

Saját kezűleg készített 

patchwork munkák ! 

 

Ha szereted a foltvarrást, 

látogasd meg a 

http://icurongyoszsakja.blogspot.com 

blog oldalt, a 

http://madebyicu.hu 

web oldalt. 

Juhász Gézáné (Ica) szeretettel vár 

mindenkit, aki nézelődni, vagy 

vásárolni szeretne! 
 

Adventi gyertyagyújtás!            
Időpontok:  

november  27. 16 óra 
december    4. 16 óra 
december 11. 16 óra 
december 18. karácsonyi ünnepség előtt 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 

http://icurongyoszsakja.blogspot.com/
http://madebyicu.hu/
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Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat hírei 

Kemence Építés! 
A Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015 októberében 

egy, a minisztérium által kiírt és megnyert pályázatában 

megépíttette a régi hagyományok szerinti cigány kemencét, 

Hidas Művelődési Ház parkjában, azzal a céllal, hogy a 

településen élő cigányoknak is legyen egy emlékműve, amit 

használhatnak, és pozitív képet állít jelenlétüknek. Sajnálatos 

módon az első kemencét a vandál rongálók tönkre tették.  

Berg Csaba polgármesterrel, és a képviselőkkel folytatott 

hosszas egyeztetések után arra az elhatározásra jutott a Hidasi 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat, hogy az emlékművet újra 

kell építeni, természetesen a megfelelő biztonsági feltételek megteremtésével.  

2016. augusztus 21.-én a Nemzetiségi Önkormányzat Kulturális Örökségének 

jelképeként, és a régi cigány hagyományok szimbólumaként újra megépült a Cigány 

Kemence, melyet ez alkalommal 2 idős cigány készített el, Alsószentmártonból, ahol 

még napjainkban is nagy szerepe van ezeknek a kemencéknek.  

Hidas Község Önkormányzatával együttműködve a munkások megépítették a 

kemence alapjául szolgáló emelvényt, illetve a térfigyelő kamera is beszerelésre 

került.  

A kemence, az alsószentmártoni Szilvási Péter bácsi és Szilvási Ági néni jóvoltából 

készült el, a hagyományoknak megfelelően, agyagos földből és szalmából.  

A munka egy napig tartott, melyet aztán követett a kiégetés. A kemence jelenlegi 

állapotában már használható, de még némi szépítés folyamatban van. 

Hagyományosan kívül fehér mésszel lesz lefestve, és még egy tető készül a kemence 

fölé, hogy az időjárás viszontagságaitól megvédjük.  

Célja a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a kemence megépítésével az, hogy 

hangot adjon jelenlétének a településen egy hasznos és szép emlékművel, mely a 

kulturális örökség része, és a hagyományok ápolása egyaránt.  

Illetve, hogy minden -a településen élő - ember használja, és használhassa akár 

rendezvényeken, akár magán alkalmakkor.  

Kirándulás, Veszprémi Állatkert! 
2016.08.20.-án a Hidasi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 

tekintettel a Nemzeti ünnepre, úgy 

határozott, hogy a Beás nyelv és 

Roma Kultúra Oktatási 

tanfolyamon részt vett 

gyermekeknek és szülőknek 

egyaránt kirándulást szervez 

Veszprémbe, az állatkertbe.  
A kiránduláson 18 fő vett részt, 

ebből 13 gyermek és 5 szülő.  

A választás azért jutott a 

Veszprémi Állatkertre, mert az 

idén nyáron bővült az állatkert programja, egy dinoszaurusz kiállítással, illetve 

régészkedési lehetőséggel is.  

Egész napos volt a kirándulás, reggel 7 órakor indult a bérelt busz Hidasról, és este 

érkeztünk vissza.  

Mindenki, szülők és gyerekek egyaránt nagyon jól érezték magukat, ámulva nézték a 

különleges állatokat, a dinoszaurusz kiállítást, és a régészkedést is nagyon élvezték. A program mindenki számára 

teljesen ingyenes volt, és a Nemzetiségi Önkormányzat teljes ellátást biztosított.  
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Kirándulás a Szigetvári strandra! 
2016. 08. 27.-én a Beás nyelvoktatási tanfolyam záró 

programjaként a Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

egész napos kirándulást szervezett a Szigetvári strand és 

gyógyfürdőbe.  

A kiránduláson 13 fő vett részt, 9 gyerek és 4 felnőtt.  

Nagyon élvezték a strandot, mindenki fantasztikusan érezte 

magát. Megtekintettük a Szigetvári Várat is, ahol 

felelevenítették történelem órán tanult tudásukat is.  

Bátran és önfeledten ugráltak a vízbe, próbáltak ki mindent, 

és élvezték a nyári záró programot.  

A felnőttek is megtalálták a számukra legjobb pihenési lehetőségeket a strand gyógy- és wellness  részlegében. 

Örömünkre szolgált látni mindkét programon a felnőttek és gyerekek örömét, és önfeledt vidámságát.  

A program mindenki számára teljesen ingyenes volt, és a Nemzetiségi Önkormányzat teljes ellátást biztosított. 

Orsós Anna elnök-helyettes 

Roma Nemzetési Nap és 

Gasztronómiai Fesztivál! 

A Hidasi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2016. 

szeptember 17-én tartotta a 

Roma Nemzetiségi Nap és 

Gasztronómiai Fesztivált a 

helyi Művelődési Házban. A 

rendezvényt Berg Csaba 

polgármester nyitotta meg, 

aki elmondta, hogy fontosnak tartja községünk életében, hogy a nemzetiségi önkormányzataink kultúrműsorral és 

gasztronómiai bemutatóval színesítik a kulturális életet, s hogy csak így, és csak így lehet egymással és egymás 

népszokásait és egymás kultúráját megismerve együtt élni és együtt dolgozni. Megköszönte a Hidasi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat egész éves munkáját, bízva a további közös 

munkában, s kívánt mindenkinek jó egészséget és jó szórakozást. A programok 

közül a zenés -táncos bemutatón fellépett a Szilvási Gypsy Folk Band 

Budapestről, a Chache Rom és Komlói Fekete Láng tánc együttes. 

Alsószentmártonról kosárfonást, Magyaregregyről pedig teknővájás technikáját 

láthatták, tanulhatták az érdeklődők. A Gasztronómiai Fesztiválon az üdítők 

mellett töltött káposztát tejfellel, vegyes pörköltet savanyúval, és pinyi, cigány 

kenyeret lehetett kóstolni.  A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Orsós 

Ferenc, a Baranya Megyei Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke is.  A 

rendezvénynek rendkívül pozitív 

visszhangja volt.                 Szerk. 
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Íz őrzők Hidason…  2016. szeptember 13-14 

(előzetes sütés-főzés a Tájháznál)             

Az „Íz Őrzők” azzal a céllal kereste meg az önkormányzatot, hogy a 

helyi ízek, gasztronómiai különlegességek mellett Hidas települést is 

bemutassa, sorra vegye a település látnivalóit, értékeit és 

megkülönböztetett figyelmet szenteljen a hagyományőrző kézművesek, 

civil csoportok munkájának.  

Településünkről Berg Csaba polgármester beszélt a stábnak, bemutatva 

a Polgármesteri Hivatalt, mely a falu földesurának a Kajdacsy majd 

később a Kardoss családnak volt a kúriája. Szót ejtett az 1784-ben, copf 

stílusban épült római katolikus templomról, az 1793-ban , késői barokk 

stílusban épült evangélikus 

templomról, és a 2008. 

évben hazai és külföldi támogatással, helyi összefogással és lelkes, kitartó 

szervezéssel elkészült és felszentelésre került székely református 

templomról. A polgármester elmondta, hogy a település lakóinak régi vágya 

teljesült azáltal, hogy 2015. május 9-én Székelykapu  avatására került sor a  

Művelődési Ház parkjában, a székelyek betelepedésének 70. évfordulója 

alkalmából. A Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat pedig, figyelembe 

véve a német nemzetiségű 

lakosság igényét, döntött 

arról, hogy Hidas településen emléket állítanak a betelepítésnek, illetve 

a kitelepített németeknek. Így született a döntés egy batyus szobor 

elkészítéséről, mely 

szintén a Művelődési 

Ház parkjában kapott 

helyett 2015. 

májusában. A Hidasi 

Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2016. augusztus 21.-én a Nemzetiségi Önkormányzat 

Kulturális Örökségének jelképeként, és a régi cigány hagyományok 

szimbólumaként megépíttette a Művelődési Ház parkjában a Cigány 

Kemencét, melyet bárki használatba vehet. Közösségi színtereink az 

egyesületek aktív közreműködésével biztosítják településünkön a kulturális élet színességét”  

A Tájházat és a Kardoss Emlékszobát Videcz Ferencné mutatta be. 

A Hidasi Néptánc Egyesület tagjai (elnök: Ömböli Zoltán, művészeti vezető: Radák János) a Művelődési Ház parkjában 

lévő székely kapu előtt adták elő táncaikat. A székelyek étrendje: tejfeles édes káposzta leves és kövér palacsinta 

almával,sült oldalas rántott zöldbabbal. Készítők: Lovász Albertné, Szabó Antalné. A német nemzetiségi önkormányzat 

étrendje: sváb csülkös bableves, babsaláta és német kuglóf. Készítők: Bachmann Jánosné, Babos Attiláné, Mózesné 

Németi Rita. A roma nemzetiségi önkormányzat a közparkban megépült cigány 

kemencében sütött cigány kenyérrel készült, a bonyhádi Györgye Lászlóné (Kati 

néni) és Orsós Anna közreműködésével. Továbbá bemutatásra került Szitó Gyuláné 

helyi lakos kézműves mézeskalács készítése is. 

(A műsor levetítéséről értesítjük a lakosságot) 

Berg Csaba polgármester az önkormányzat nevében is köszöni minden 

közreműködőnek a segítő együttműködést, a kitartó csapatmunkát.  

 

Szerk. 
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Szüreti mulatság régen…és ma, képekben 

 

„Régen a szüreti bált közvetlenül a szüret után tartották, október közepén, 

huszadika körül. A fiatal lányok, legények körbejárták a községet. A 

gazdáktól kapott szőlővel földíszítették a tánctermet. Az asztalos készített egy 

nagy fa koronát, amit szőlővel és szalagokkal földíszítettek. A nyelénél fogva 

vitte felváltva 4—4 legény. (Hasonlóan nézett ki, mint egy szőlődaráló, csak 

a daráló helyén volt a korona.) Biztosan lógott rajta 15-20 kg szőlő.  

A menet élén ment a huszár, utána két, három lovas, attól függően, hogy 

hányan jelentkeztek. A lovasok után szekéren jöttek a csőszlányok és 

csőszlegények. Utánuk a fiatalok szekereken és végül Péter bácsi, a cigány, 

egy lóval és szekérrel, hegedűvel. Amikor a felvonulók körbejárták a falut, 

valamelyik kocsmába mentek.(Az új iskola helyén állt a Gerlei-féle kocsma, a 

németfalusi, a mostani Hargita helyén volt. A Rácfaluban is volt egy, azt Wick 

kocsmának hívták.) Ott a zenekar fogadta őket. A felvonulás délután két 

órakor kezdődött és 

4-5 óráig tartott. 

A bíró és a bíróné a 

sarokban ült, őket a 

társaságból választották. Aki lopott, a csőszlányok, vagy 

legények elkapták és a bíró elé vitték. Kellett a bevétel, mert 

abból fizették a helységbért, a villanyt. 

A lányok bő selyemszoknyát, blúzt, hátrafelé kötött kendőt 

és csatos vagy gombos cipőt viseltek. A legények fekete 

nadrágban, fehér ingben, kalapban és félcipőben voltak. (A 

sváboknál a csizma nem volt divat.) A legények kalapján 

nem volt színes szalag, azt csak búcsúkor viselték.  

A zenekar általában 4 tagú volt: hegedűs, harmonikás, trombitás, klarinétos. Ha nagy mulatság volt, akkor a Schmalz 

jött Cikóról, vagy a Krausz Püspöknádasdról, vagy az Imhoff Izményből. Nekik rezesbandájuk volt. A mulatság éjfélig 

tartott.” - írta egy korabeli falu krónika. 

Ezt a szép hagyományt vették át a fiatalok. A Hidasi Néptánc Egyesület jóvoltából októberben székely népviseletbe 

öltözött lányok és legények járták végig a falut. Idén a Hidasi Néptánc Egyesület 

menettánccal is színesítette a felvonulást. A település több utcájában is 

süteménnyel, itallal várták a fellépőket.  

 

Így vált az egykori német szokás a székelyek népszokásává. A zenét, az esti bált a 

Delfin zenekar biztosította. 

(fényképek az egyesület oldaláról)                    Szerk. 
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Idősek világnapja 

 

Október elseje az idősek világnapja. Ebből az alkalomból 

köszöntjük mindazokat az embereket, akik hosszú élet munkáját, 

tapasztalatait tudják maguk mögött. Segítségükkel ápoljuk a 

hagyományainkat, száll generációról –generációra a sok tudás. 

Szeretettel gondolunk rájuk, s nem csak ezen a napon, hanem az év 

minden napján, hisz szeretetükkel, bölcsességükkel ők is mindig a 

rendelkezésünkre állnak. Idős koruk tapasztalatával helyükre tudják 

tenni a dolgokat, tudják mi a jó, amit tovább adhatnak, s tudják mi az 

a rossz, amit el kell kerülni a következő generációnak. Szükségünk 

van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, 

amivel csakis ők rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy 

tanítanak, nevelnek bennünket.  

Hidas Község Önkormányzata a Hidasi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat közös szervezésében a településen 2016. október 1-

én, szombaton tartotta meg az Idősek Napját a Művelődési Házban. 

A műsort Berg Csaba nyitotta meg, aki köszöntötte az időskorúakat, szép korúakat. 

Elmondta, hogy  

„az idei évben már második alkalommal ünnepeljük településünk szép kort megért lakosait.  

Ezen a napon is szeretnénk kifejezni hálánkat, megbecsülésünket, tiszteletünket és szeretetünket Önök iránt.  

Talán próbáljuk meg, hogy életünket egy fa szimbolizálja.  

Kezdetben csak kis mag, cseperedve csemete, majd sudár fa lesz, tele zöld levelekkel, rügyekkel, aztán virágba borul, 

később termést hoz és az idő múlásával lehullajtja a sárguló leveleit, majd megpihen, és téli álmot alszik.  

Most is ősz van a természetben és talán a korosodó életünkben is.  

Örömünkre, még simogat minket a napsugár és ebből próbálunk erőt gyűjteni a zord napokra.” 

A rendezvényt az Idősek Klubjának tagjai színesítették előadásukkal. A német nemzetiségi önkormányzat jóvoltából a 

zenés rendezvényt egy mohácsi énekes  (Hetyei Csaba és Anita) pár biztosította, akik a hatvanas, hetvenes évek 

közkedvelt és kellemes melódiáival idézték fel a múltat.         
                                                                                     Szerk.

     

 

                 
                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Száguldva vágtat, rohan az idő, 

Sorra váltják egymást föl a hetek, 

Minden nyár gyorsabb, mint az előző, 

Az időnek nem mondhatsz „állj meg”-et…” 
(Zsoldos Imre) 

 

MAGYAR TERMELŐI MÉZ! 

Ozsváth Családi Méhészet 1965 óta 

2016. évben termelt mézeink 
 

repce  - gyomorsavtúltengés esetén kávéba 

akác   - klasszikus 

facélia  - koleszterinszint csökkentő  

hárs  - a téli torok doktora 

vegyes virág - sütni, főzni, teába 

szoli dágó - vese-májtisztító 

galagonya - szíverősítő, pálinkába is! 

selyemfű - pollenszegény, vérnyomás szabályozó 

propoliszos -  kiváló immunerősítő, fájdalom és   

gyulladáscsökkentő 

 

Mézeinket megvásárolhatja: 

 

Tiki-Taki presszó (Kossuth utca) 

Sáráék üzletében (Petőfi utca) 

Solid ÁBC- Bányatelep 
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Közérdekű 

Szeretném megköszönni községünk vezetőjének eddig végzett munkáját, mert a településünkön szembetűnő a 

fejlődés. Szinte mindenre találtak pályázati forrást az állagmegóvástól az új dolgok megvalósításáig. Ez köszönhető az 

előző és jelenlegi vezetés munkájának is. Szeretném kiemelni a fontosabbakat: a helyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, 

valamint a községháza tetőcseréje, a buszmegálló, az óvoda és iskola parkolóinak kialakítása, a virágosítások, a 

térkövezések, Bartók Béla utca és Petőfi Sándor utca helyreállítási munkálatok, a Művelődési Ház környezete, 

Székelykapu állítás stb.  

Köszönet jár a Tamási Áron utca rendbe tételéért is. Ezen felújítás megvalósítását különösen az utcában lakók értékelik. 

Köszönjük, csak így tovább!                                            Győrfi Márton nyugdíjas (helyi lakos) 

 

Papírgyűjtési akció!       
Kedves Szülők, Hidasi lakosok! 

Intézményünk az idén papírgyűjtési akcióba kezd.  

A leadott újságokból, papírokból befolyt összeget intézményünk a Hidasi Szivárvány Óvoda és 

Bölcsőde, az udvari játékok bővítésére, fejlesztésére fordítja.  

Kérünk mindenkit, aki teheti, szóljon esetleg ismerőseinek is, hogy minél több papír gyűlhessen össze.  

A leadásra szánt papírt az intézményben dolgozó dadus nénik veszik át.  

Segítségüket elő is köszönjük!  
Az intézmény vezetője és dolgozói 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Országos Népszavazás  (2016. október 2. ) szavazóköri eredményei 

1. számú         2. számú   összesen 

szavazókörök 

Névjegyzékben lévő választópolgárok száma:     863  877  1740 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:     406  413    819 

Urnában lévő érvénytelen szavazólapok száma:        12    11      23 

Urnában lévő érvényes szavazólapok száma:     394  402    796  

IGEN szavazatok száma:             7      3      10 

NEM szavazatok száma:       387  399    786  

Az Országos Népszavazáson megjelent a választópolgárok 47 %-a.  
Helyi Választási Iroda  

F e l h í v á s! 
Az Önkormányzat lakossági igény szerint üzemlátogatást 
szervez a jelenlegi Nutrikom Kft. és a Plantakó Kft. (volt 
Vegyiművek) területén. 
Jelentkezés a Polgármesteri Hivatalban 2016. november 
15-ig. 
Tel: 72/457-101         Berg Csaba polgármester 

Kéményseprő! 

A településen október hótól a   Pécs 

Katasztrófavédelem ( tel: 72/587-100) 

látja el a kéményseprő ipari 

tevékenységet. 

Telefonos ügyfélszolgálat: 

1818/9 mellék 

Szelektív 

hulladékszállítás! 

2016. november 11. 

2015. december 9. 

(KÉK KUKA)  

E-OnDél-dunántúli 

régió hibabejelentés 

 

06-8020-50-20 

(szakaszos közvilágítási 

lámpa hibáknál) 

 

72/511-599 

(1-2 lámpatest hibájának 

esetén vagy egyedi hibák esetén ) 

 

Ág hulladék begyűjtése! 
Nyesedék és metszésből származó ág 

hulladék (nem falevelek) 2016. november 
1-től (visszavonásig) minden 

kedden: 9-10-ig és 
csütörtökön: 14-15-ig beszállítható a helyi 

sportpálya e célra kijelölt helyére    

önkormá 
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Újra Olimpia! 
 

Nagyképűség lenne állítani, egy évfordulónak azért van jelentősége, mert hozzám kötődik, de tény, négy éve jelent meg 

első írásom, amelyhez az indíttatást a londoni Olimpia adta. Ismét itt, a nagy seregszemle, ennek okán szeretném 

megosztani gondolataimat. A számszerű adatok majd megjelennek avatott szakemberek tollából. 

Életkorom miatt sok versenyt követhettem nyomon a televízió jóvoltából, és lett mára várva-várt sportélmény a fotelben 

ülve is.  

Aki kortársam és sportkedvelő, rengeteg élményt gyűjthetett, lubickolhatott a sikerekben, borzonghatott győzteseink 

eredményhirdetésekor, de tehette ezt az is, aki életkora okán később csatlakozott a társasághoz.  

Az élmények kiválasztása a sajátom, de mindenki találhat emlékeiben hasonlókat, próbálják feleleveníteni, érdemes  

-Róma-1960. az első élő közvetítés. Marathón futás (42.2 km). Az Örök Város kétezer éves kövein –ahol a légiók 

vonultak-, ahol a hitükben megerősödött őskeresztények emelt fővel mentek a vértanúság felé - ahol az akkori világ 

történelme íródott-, egy ethióp futó oktatta a módosabbakat, mezítláb is lehet nyerni. Négy év múlva megismételte. 

Afrika bemutatkozott. 

- Mexikóváros-1968. Az atlétika, a Sportok Királynője, tartja a mondás joggal. Szépsége mellett sokszínűséget és 

kiszámíthatatlanságot rejt magában.  

Egy amerikai távolugró végigrohan a futópályán, dobbant, elrugaszkodik és a fizika törvényeit meghazudtolva elfelejt 

földet érni. Amikor megteszi, a mérce 890 cm-t mutat. Nem akarjuk elhinni, a stadion felhördül, hatalmas, hihetetlen 

világcsúcs.  

Megpróbáljuk elképzelni a távolságot, a jártasabbak azonnal számolnak, egy 6,3 m x 6,3 ns–es szoba átmérője. 

Fantasztikus. Tulajdonították a magaslati levegőnek, de jobb hinni, az emberi teljesítőképesség határa a csillagos ég.  

Aki figyelemmel kísér, egy nagyobb sporteseményt megállapíthatja, a biztos esélyesek nem mindig győznek, és szinte 

kárpótlásul felbukkan egy-egy „meglepetésarany”. Néhány példa csak a szépre emlékezve.  

- Róma - ökölvívás. Egy külvárosi, verekedős proli srácot sikerült az edzőterembe csábítani, sok baj van vele, de 

őstehetség, bejut a keretbe. Végigveri súlycsoportját, a döntő végén örömmel halljuk „Torok, Ungri”, és Béka keze a 

magasban. Az ellenfél arca mindent elárul. Van követője Papp Lacinak! 

- Tókió – 1964. sportlövészet. A győztes annyira ismeretlen, hogy a versenyt lekéső tudósító tőle kérdezi: „Ki az a 

Hammerl László?”  

- Athén – 2004. koronglövészet. Igali Dianát csak a szakma ismerte, mégis ő lövi le a legtöbb „agyaggalambot”. A 

szülei a keresztelő előtt sejthettek valamit, a név pedig kötelez.  

Egy-egy kudarc után sokan mondják: nem érdemes folytatni, a siker utáni hosszabb—rövidebb kihagyás elkényelmesít, 

de végül győz az elhivatottság, a kitartás és egy belső hang azt mondja: Kezd újra! 

- Elek Ilona vívás, Berlin, 1936. Legyőzi az otthoni esélyest, majd a világégés után Londonban (1948) ismétel és 

hajszállal lesz ezüstérmes Helsinkiben (1952).  

- Takács Károly, sportpisztoly. London. Már sikeres versenyző, amikor egy balesetben elveszti jobb kézfejét. Megtanul 

ballal lőni, sikeresen, majd Helsinkiben újra győz.  

- Polyák Imre, birkózás – Tokió. A megelőző három Olimpián „csak” ezüstérmes, de nem csügged és a negyediken 

csúcsra ér, 32 éves.  

Egyedülálló példája az anyaság és a sportdicsőség összeegyeztethetőségének. Nagy Tímea, vívás, Sydney 2000. 

Kislánya születése után két évvel feljut a csúcsra, majd érkezik a hugica és az újabb aranyérem, Athén 2004.  

- Kard-tőr és párbajtörőzőink ontják az érmeket, néha a tanítványok oktatják a mestereket, de visszaáll a világ rendje. 

London-Rió (2012-2016) Szilágyi Áron, Szász Emese.  

Olimpiára termett nemzet vagyunk, jelenhetjük ki anélkül, hogy túlértékelnénk magunkat. Több sportágban alapítottunk 

iskolát, alkalmaztunk követésre méltó módszereket. Uszás: Széchy Tamás, dobóatlétika: Zsirótzky, hazulról Lovász 

Lázár, öttusa: Balczó András, birkózás: Hegedűs Csaba.  

Írásom tervezésekor arra gondoltam, a jelen vetélkedőhöz nem fűzök véleményt, azt tegye mindenki, aki látta.  

Valami miatt mégsem így tettem. Azt mondta valaki –nevére sajnos nem emlékszem-, „ez az évezred a nőké lesz, mert 

2-vel kezdődik”. Ez esetben igaz.  

Egy delfinlány- Hosszú Katinka verte a mezőnyt több testhosszal, világcsúccsal, nagyon szorosan, hatodikként fordulva.  

Egy amazon, Kozák Damuta, félig betegen a társa miatt,– pár nap múlva a mezőny csak a hátát látta messziről-, egy 

mintaszerű csapatmunka főszereplőjeként koronázott.  

Egy párbaj hősnő, Szász Emese hátrányból, hidegvérrel iskolázott, pedig már a visszavonulást is fontolgatta. Jó, hogy 

nem tette.  

Uraim! Gondolkodjunk el, összefüggésében a nők közéleti szerepvállalása körüli vitával.  
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Minden megszerzett érem, győzelem. Ellenfeleink is mindent megtettek, de most én lettem a győztes, ha mégsem, az 

nem a vég (Imre Géza, ezüstérem).  

Az élsportolónak veszíteni is tudni kell, ez is hozzátartózik kiemelkedő egyéniségéhez.  

1992 óta rendeznek olimpiai szintű versenyeket mozgásukban, életvitelükben nehézségekkel küzdő, de sportolni  

vágyóknak. Élő, egyenes adásban ez az első alkalom, hogy mindenki láthatta az akaraterő csodálatos diadalát.  

A természet, a gének együttes és hibás tevékenysége akaratunkon kívül követ el megmagyarázhatatlan tévedéseket, 

kerülhetetlen balesetek okoznak hatalmas testi-lelki megrázkódtatást, végleges gondokat. Ezek a sportolók bizonyítják, 

hogy teljes értéket képviselnek.  

Gondoljuk el, ha átmenetileg nem használhatjuk valamelyik testrészünket, szinte elháríthatatlan akadályokba ütközünk. 

Ők életük végéig ezt teszik, és amúgy mellékesen tiszteletreméltó sporteredményeket érnek el.  

A társadalom erkölcsi és anyagi elismerése arányban kell, hogy legyen a példamutató erőfeszítéseikkel.  

Minden induló aranyérmet érdemelne, tisztelegve emberfeletti teljesítményük előtt.  

Abban a pillanatban, hogy kialszik a láng, megkezdődik a készülődés a következőre, a tanulságokat levonva, új 

lendülettel. Ez a megújulási képesség teszi csodálatossá ezt a versenyt. 

Bízva abban, hogy az „olimpiai gondolattal” kézen fogva járó békevágy kötelezően kikényszeríti a válságok 

áldozatnélküli megoldását.  

Az ókoriak az Olimpia idejére letették a fegyvert. A legnagyobb győzelem az lenne, ha sohasem vennénk fel.  
Eszenyi János 

 

 

 

  

A sport legyen a Tied! 

 

A 2015-ben megvalósult Program, ez évben is folytatódott, 

amelynek fő célja, hogy minél több gyermek ismerhesse meg az 

érintett sportágakat, valamint a lakóhelye közelében működő 

sportegyesületeket. A Program minden megyébe ellátogat, amely 

során egy-egy sportcsarnokban 13-20 sportág és azok helyi 

képviselői egy időben mutatkoznak be élményszerű aktivitással, 

így a gyermekek testközelből próbálhatják ki az adott sportágakat. 

A helyi általános iskola negyedik osztályos tanulói is részt vettek 

az országos programsorozaton, melyet  Pécsett, október 6-án, a 

Lauber Dezső Sportcsarnokban rendeztek meg. A program kiemelt 

célja, hogy a résztvevő gyermekek megtalálják a számukra 

legkedvesebb sportágat és azt a megfelelő egyesületi keretek között rendszeresen gyakorolhassák. (kép: Bachesz Csaba igazgató) 

Szerk. 

Bursa Hungarica 2016. 

Az önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007.(III.26.) Kormányrendelet 

alapján kiírta 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, a felsőoktatási 

tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, illetve a felsőoktatási hallgatók számára a 2016/2017. tanév második és 

a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan. Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 27-

én megtartott ülésén csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez, emelve a havi összegen is.  A támogatás 

összege 5.000,-Ft/hó. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 8. 

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-

Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx   

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a 

meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.  A személyes és pályázati adatok 

ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell 

benyújtaniuk a pályázóknak. (Bővebb információ a Polgármesteri Hivatalban személyesen vagy telefonon) 
További információ:  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica 

1381 Budapest, Pf.: 1418 Tel.: (06-1) 795-5600 

E-mail: bursa@emet.gov.hu 

Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) 

Szerk. 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
mailto:bursa@emet.gov.hu
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Terményfesztivál 

a Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsődében! 
Október 20-án, ezen az őszi napon megtelt az óvoda 

épülete. Sokan elfogadták a meghívást a szemerkélő eső 

ellenére. Berg Csaba polgármester nyitotta meg a 

rendezvényt. Az intézmény vezetője Czimermanné 

Sztraka Tímea és a dolgozók a programra már hetek óta 

tervezték szervezték a műsort, díszítették a termeket, 

folyosót az őszi terményekből. Az ősz jegyében különböző tevékenységeket 

kínáltak közös időtöltésre. Az óvodások kedves kis előadásukkal lepték meg a 

jelen lévőket, az Idősek Klubjának tagjai pedig többféle gabonát hoztak, 

melyekből különböző rajzos terményképet lehetett kirakni, „kiszínezni”. A 

szülők, hozzátartozók süteményekkel és kézműves termékekkel készültek, az élő 

zene és néptánc a Csurgó zenekarral pedig tovább növelte a fesztivál hangulatát. 

Nagy sikert aratott a megrendezésre kerülő tökfaragó verseny. A kínált 

portékákat meg lehetett vásárolni, a befolyt összeg az óvoda udvari játékainak bővítésére fordítódik. Az intézmény 

igyekszik folyamatosan beépíteni a mindennapokba a zöld napokat, az ökotudatos szemléletet, a fenntartható és 

egészségtudatos fejlődésre nevelést, az állatok és a növények szeretetét és védelmét.                                          Szerk.                                                                                                                                                                                

Amiről tudni kell…  

Benedek Elek 1859. szeptember 30-án született. Születésnapjához igazodik a Népmese Napja, amelyet az ő emlékére 

szeptember 30-án tartunk.  

1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc tizenhárom honvédtábornokát, Pesten pedig Batthyány 

Lajos grófot, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét. Október hatodikát a kormány 2001-ben a magyar 

nemzet gyásznapjává nyilvánította.  

Idén van a 60. évfordulója az 1956-os, október 
23-ai forradalomnak, mely a 20. századi 
magyar történelem egyik legmeghatározóbb 
eseménye volt.  Az általános iskola 

sportcsarnokában Bachesz Csaba 
igazgató köszöntötte a megjelenteket. 
ezt követően Berg Csaba 
polgármester ünnepi beszédet 
mondott, melyben hangsúlyozta, 
hogy „fontos, és kötelességünk is 
védeni, becsülni és megőrizni a szabadságot, és egymás munkáját tisztelve, 
egymást segítve kihasználni a szabadság adta lehetőségeket és egy új szép 
települést formálni Hidason is.” Az általános   iskola tanulói pedig színvonalas, 
ünnepi műsorral emlékeztek meg az eseményről.   

                                                        (Felkészítő tanár Szőcs Judit, segítője Lechner Nikolett)  Szerk.  

Gondolatok az utolsó oldalra 

Tisztelettel köszöntöm Olvasóinkat! 
Az elkövetkezendő napok (napjaink) ismét a szívszorító emlékezés virágairól és gyertyáiról szólnak. 

Életünk csak halottainkkal lehet teljes, mert nemcsak életünk részei voltak, hanem életünk részei 

maradnak, míg élünk. Egész életünkben próbáljuk az ő jó gondolataikat, szokásaikat követni és 

nehezen tudunk megküzdeni az elmúlás gondolatával. Ezekben a napokban erősebb a soha el nem múló fájdalom és az 

elvesztettek hiánya egyaránt. Hiányzik anyu, apu, hiányoznak a nagyszülők, barátok, falubeli ismerősök és sokaknak a 

gyermek elvesztése okoz határtalan és soha fel nem dolgozható fájdalmat. Félre téve a rosszat és gúnyos, pökhendi 

rosszindulatot, értük, a halottainkért is próbáljunk meg méltó, szeretetteljes, békés életet élni, míg tehetjük. Egy találó 

idézet szerint: „Halottak Napján a halottak vigyáznak az emberre”. 

Kívánok településünk lakóinak jó egészséget, és kívánom, hogy a könnyeket később mosoly váltsa fel.  

Berg Csaba polgármester  


