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Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és egészségben gazdag, áldott, Boldog Új Évet kíván a
település lakóinak az Önkormányzat képviselői és
a Polgármesteri Hivatal dolgozói nevében
Berg Csaba polgármester
Karácsonyi szeretethimnusz
Mindenki izgalommal várja a karácsonyt, készíti az adventi koszorút, számolja a napokat, s közben szíve tele van
érzésekkel, az ünnep átütő szeretetével.
Pál apostol Szeretethimnusza (1Kor 13) az igazi, hiteles szeretetről tanít. Ennek karácsonyi változatát adjuk közre
ismeretlen szerzőtől, az alábbiak szerint:
„Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé
nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező.
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez
csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint
szakácsnő.
Ha a szegénykonyhában segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket zengek, és minden vagyonomat
segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem használ nekem.
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a
templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus
nincs a szívemben, akkor nem értettem meg,
miről is szól a karácsony.
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a
gyermekét megölelje.
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és
megcsókolja a házastársát.
A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat házukért,
amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és
odaillő asztalterítő van.
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy
menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy
vannak, és útban tudnak lenni.
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is
valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem múlik.
A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak.
De a szeretet ajándéka megmarad.”
Szerk.
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

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
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Szent Borbála… a bányászok védőszentje (november 4.)
Szent Borbála a bányászok, kohászok, tüzérek, építészek, tűzszerészek, ágyú- és harangöntők védőszentje és vértanú a
keresztény kultúrában. Mivel legendája a villámlással kötődik össze, kultusza különösen az olyan szakmákkal forrott
össze, amelyek a robbanással, tűzzel valamilyen kapcsolatban állnak. A keresztény kultúrkörben, Magyarországon is,
gazdag néphagyománykincs kapcsolódik össze nevével. A gazdag népszokás-anyagból csak egyet említünk, a
Borbála-ágat. Ha a cseresznyefa ágát Borbála napján beviszik a szobába, karácsonyra kivirágzik.
Magyarországon és Európa nyugati felén évszázadok óta Szent Borbálát tekintik a bányászok védőszentjének.
Ünnepén azokra az emberekre emlékezünk, akik életüket kockáztatták azért, hogy mások éljenek, vagy szolgálatuk
közben életüket vesztették. Az ország több településén, így Hidas központjában is megtalálható a Bányászemlékmű,
mely méltón képviseli nemcsak a hidasi bányában elhunytak emlékét, hanem a környező bányákban elhunytak emlékét
is. Megépítésének kezdeményezője Varga István helyi lakos, a Mecseki Bányászok Szakszervezete Nyugdíjas tagozat
Hidas Alapszervezet elnöke.
Minden év szeptember első vasárnapja a helyi Bányásznap ünnepe, melynek egyik kiemelkedő programja a
Bányászemlékmű koszorúzása. Ennek lebonyolítását szintén Varga István helyi lakosunk szervezte, s tette ezt ez
évben is. Gondoskodott arról is, hogy az évek során megrendezett Bányászemlékmű koszorúzási ünnepségen nyújtott
segítő munkák elismeréseként Okleveleket adjon át, illetve az együttműködő, szervező munkák elismeréseként Emlék
Kancsókat adományozzon. Idén, a 66. Bányásznapon Berg Csaba polgármestert, javaslatára (melyet már korábban
felterjesztett, s elfogadásra került) a Hidasi Nyugdíjas Bányász Szakszervezet a Bánya-,Energia- és Ipari Dolgozók
Szakszervezetének Elnöksége szakszervezeti elismeréssel Elismerő oklevél és ezüst gyűrű kitüntetéssel díjazta.

Berg Csaba polgármester (2015.évben) az önkormányzat nevében Díszoklevél és tárgyjutalom átadásával
köszönte meg az emlékmű megépítéséért, az önkormányzattal való szoros együttműködésért Varga István
odaadó munkáját, illetve a Bánya, Energia-és Ipari Dolgozók Szakszervezete Varga István részére a
kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül BDSZ EMLÉKGYŰRŰT és OKLEVELET adományozott.
Miután a jövőben korára és egészségére való tekintettel nem kívánja közéleti tevékenységét tovább folytatni,
ismételten megköszönjük kitartó, segítő, szervező munkásságát.
Szerk.

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

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!
Kéményseprő!
A településen október hótól a Pécs
Katasztrófavédelem ( tel: 72/587-100) látja el
a kéményseprő ipari tevékenységet.
Telefonos ügyfélszolgálat:

1818/9 mellék
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Újszülöttek köszöntése
Berg Csaba polgármester ez évben immár másodszor tett eleget
annak a képviselő-testületi döntésnek, mely szerint az
önkormányzat a 2015. január 1. után született újszülöttek részére
facsemetéket vásárol, és azok a település különböző pontjain
elültetésre
kerülnek. Az év
második felében
2016. november
17-én, a Kossuth
Lajos utca végétől kezdődően megtörtén a második
facsemete ültetés. A tizenegy újszülött ( négy lány és hét
fiú) szüleinek Berg Csaba polgármester a facsemeték
ültetését követően átadta az Emléklapot.
(fenti képen az első lány, jobbra az első fiú újszülött fája)
Szerk.

A Hidasi Óvoda és bölcsőde mindennapjai
Intézményünkben a nevelési évet megelőzően a bölcsőde nyílt napot tartott. Sok új gyermek jött el szüleivel
azért, hogy megismerkedjen, tájékozódjon a Manó csoportról.
Szeptember hónap az ismerkedés jegyében zajlott. Az új kollegák sikeresen összeszoktak, így egy jól
működő csapatot alkotnak. A csoportokba is rengeteg új gyermek érkezett, így egy hosszas beszoktatási
időszak vette kezdetét.
Októberben az óvodásaink ellátogathattak Mecseknádasdra, és egy községi pincészetbe, hogy az állatok és
a szüret témakör jegyében, megismerkedhessenek a helyi szüreti szokásokkal és, hogy új ismereteket
szerezhessenek az állatokról. Intézményünk az őszi témakört egy terményfesztivállal zárta, ami remekül
sikerült, sok család látogatott el színes programjainkra, melyet köszönhetünk a Hidasi Nyugdíjasok
Klubjának és a Csurgó Zenekarnak, akik színesebbé tették a rendezvényt. Az október 23.-ai műsort idén a
Hidasi Általános iskolának köszönhetjük, így gyermekeink egy színvonalas rendezvény keretében
emlékezhettek meg az 1956-os forradalomról.
A néphagyomány jegyében, a Hidasi Önkormányzat támogatásával ismét zenés foglalkozásokat tart a
Csurgó Zenekar.
Novemberben a hidasi iskolások meghívását elfogadva, részt vettek gyermekeink a 4. osztályosok
tanóráján, ahol elkészíthették lámpásainkat, melyekkel Márton napi felvonuláson büszkén mehettek.
Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy Csiga csoportos óvónőnk, Szandra néni sikeres minősítő vizsgát tett,
így nem csak az ő szakmai tudása nőtt, hanem intézményünket is gazdagíthatja eddig megszerzett tudásával.
A decemberi hónap az Adventi időszak jegyében zajlott. A Hidasi általános iskola meghívását elfogadva
minden hétfőn egy rövid műsort adtak nekünk elő, az adventi várakozás jegyében. Intézményünk is
hozzájárult ezen időszak emlékezetessé tételéhez,
melyhez az Adventi barkácsolás sikere is hozzátett. Majd
ezt követte a község karácsonyi ünnepsége, ahol
intézményünk gyermekei betlehemes műsort adtak elő,
majd intézményvezetőnk, Czimermanné Sztraka Tímea
kórusa a Pécs Gyárvárosi Silentium Kórus a közeledő
ünnepre hangoló színes repertoárral készült, melyet a falu
apraja nagyja meghallgathatott.
Szőcs Alexandra és Czimermanné Sztraka Tímea
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Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi működése
Orsós Anna elnök-helyettes a Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. október 13án megtartott közmeghallgatáson tájékoztatta az érdeklődőket az önkormányzat 2016. évi
működéséről, mely főként a kulturális programokban nyilvánult meg. A programok,
rendezvények a 2016. évi működési és feladatalapú támogatásokból valósulhattak meg, az
alábbiak szerint:
Országos Roma Festőművészeti kiállítás, Irodalmi est, Mohácsi Tambura zenekar koncertje.
Együttműködési megállapodás előterjesztése Komló Város Rendőrkapitányságával.
Az előző években megkötött együttműködési megállapodások meghosszabbítása civil szervezetekkel, más nemzetiségi
önkormányzatokkal és egyesületekkel, illetve Hidas Község Önkormányzatával kötött együtt működési megállapodás
felülvizsgálata, 2016. évre kiterjedő megkötése.
Anyák napi kézműves foglalkozás, 2016-ban Hidas Idősek Klubjával együttműködve. Ebben nagy segítségünkre volt
a települési Idősek Klubja vezetője, aki ötleteivel, kreativitásával, és lelkességével segítette munkánkat. Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani Biszak Józsefnének és az időseknek, hogy megtanították a gyerekeket a hímzésre, és
az ajándékok elkészítésében is nagyon sokat segítettek. A programon 18 gyermek vett részt, romák és nem romák
egyaránt.
Roma Ellenállás Napja 2016. május 17. A vészkorszak ismeretlen roma áldozatira megemlékezés, kiállítással,
előadásokkal é s egy forrásgyűjtemény bemutatásával.
„371 Csillag” c. gálaműsor, Nemzeti Színház. Zenei – irodalmi est, melyben a II. világháborúban elesettekre
emlékeztek, túlélőktől idézett történetek, fotók, filmek bemutatásával.
Gyereknap Hidas Község Önkormányzatával közös szervezésben. Győrfi Tímea rendezvény fő szervezőjével
egyeztetve, a Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat arcfestéssel járult hozzá a rendezvényhez.
Integrom, Roma Integrációs képzésen való részvétel.
Holocaust megemlékezés Augusztus 2. (koszorúzással egybekötve)
Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület Holocaust kiállításán való részvétel
Részvétel a II. Komlói Roma Summer Fest és Gasztronómiai fesztiválra
Beás nyelv és Roma Kultúra oktatása tanfolyam
Egész nyáron tartó beás nyelv és roma kultúraoktatási tanfolyam a helyi Művelődési házban. A résztvevő gyerekek
megtanulták a beás nyelvi helyesírást, olvasást, Dr. Orsós Anna Pécsi Romológia és Nevelésszociológia tanszék
vezetőjének beás nyelvkönyveiből tanultak, verseket, meséket, mondókákat. Beás nyelvvizsga felkészítő tanfolyam
Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzatot három fő kereste fel azzal a kéréssel, hogy diplomájukhoz szükséges
nyelvvizsgát beás nyelvből szeretnék letenni, részt kívánnak venni a nyelvtanfolyamon. A 3 fő nyelvvizsgára való
felkészítése a gyerekek oktatási óráitól elkülönítve heti 3 alkalommal délután történt.
A nyelvtanfolyamon résztvevőkkel kirándulás Veszprémi Állatkertbe, Dinoszaurusz kiállítás, régészkedés.
Elkészült (ismételten) a hagyományos Cigány kemence, a települési cigányság kulturális öröksége.
Szigetvári vár megtekintése, utána gyógyfürdőzés, strandolás.
Beás nyelvoktatási tanfolyam záró ünnepsége a nyári táborral közösen zárult. Hidas Község bányásznapi
rendezvényén való részvétel
A Roma Napon a Komlói Fekete Láng táncegyüttes és a Chache Rom zenekar bemutatóját láthatták az érdeklődők.
Bányász emlékmű koszorúzás
Íz őrzők stábjának forgatásán bemutatásra került a cigány kenyér elkészítése, s az új kemencében való megsütése.
Beás nyelvvizsga felkészítő oktatás folytatódott szeptember hónapban is.
Roma Nemzetiségi Nap, gasztronómiai fesztivál keretén belül bemutatásra kerültek a cigány mesterségek, fellépett a
Komlói Fekete Láng és Chache Rom zenekar, a Szilvási Gypsy Folk Band.
Remélhetőleg a 2017-es év is hasonlóan gazdag programokkal telik el.
Orsós Anna elnök-helyettes

4

V. évfolyam 6. szám

Hirdetési és információs lap

2016. november-december

Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei
A Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. november 7-én,

Mézeskalács díszítést

16 órától az Adler Presszóban
szervezett.
A programon a község lakosságából elég sok érdeklődő
vett részt, kiknek kezei alól szebbnél szebb mézeskalács figurák
kerültek elő. A mézeskalács készítés technikáját
( készítést,
díszítést) Szitó Gyuláné helyi
lakosunk mutatta be, kinek munkáit
nemcsak nem csak itthon, hanem külföldön is elismerik és szeretik.

A Hidasi Német Nemzetiségi
Önkormányzat, Hidas Község
Önkormányzata, a Hidasért
Tájházért Egyesület 2016.
november 2-án, koszorúzással
egybekötött megemlékezést
tartott az I és II. világháborúban
elhunytak emlékére emelt
Hősök Szobránál.
A megemlékezésen az evangélikus és
a református lelkész mondott áldást.

A hősöknek Halottak Napjára!
Akik a hazáét véretek osztottátok,
Sírotok hol domborul, nem tudhatjuk,
De e táblák őrzik neveiteket.
Így az utókor is megismeri őket
Kik fogságban, kik harcban
Ártatlan vérontásban
Vesztették életetek,
Nyerjetek örök dicsőséget.
Mécseseink világánál
Leljétek meg békességtek,
Kik valahol a távolban,
Messze, idegen országban
Nyugosztok közös sírokban.
Szabó Antalné (László Irén)

Látogatás Pécsett a
német
katonai
temetőben,
2016.
november 2-án.
(jobb oldali kép)
A közel 60 hektáros
területen jelenleg 69
parcella
található,
melyben
megközelítőleg
170.000
elhunyt
nyugszik.
Négy
jelentős
nagyságú
parcellában
katonatemető
helyezkedik el. Az I.
és II. világháborúban
elesett 12 nemzet
katonái kapták meg
itt
a
végső
nyughelyüket.

Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat
a történelmi múltra emlékezve, az 1946-os
évek
elején
kitelepített
és
orosz
kényszermunkára ítélt német származású
helyi lakosok emlékére emelt emléktáblát
koszorúzta meg, 2016. november 27-én, az
evangélikus templomkertben.
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Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi működése
Második alkalommal került megrendezésre a Benedek Elek Általános Iskolában a
német versmondó verseny. A megmérettetésen az idei évben 2-szer annyi tanuló vett
részt, mint tavaly.
Minden év január második hétvégéjén tartják a Magyarországi Németek Gálakoncertjét. Idén, 2016. évben Pécs látta
vendégül a koncert résztvevőit. A hely adottságai nem teszik lehetővé, nagyszámú vendég befogadását, így
önkormányzatonként maximalizálták a létszámot. Mi 3 fővel vettünk részt az eseményen.
Megemlékezéseket tartottunk (Halottak napja, Kényszermunkára hurcoltak napja, Kitelepítettek napja, Hősök napja,
Bányásznap)
Március hónapban az óvodások és első osztályos gyerekek a szekszárdi Deutsche Bühne (Német Színház) A brémai
muzsikusok interaktív előadását tekinthették meg a Művelődési Házban.
Pályázatot nyújtottunk be az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz a Hidasi Német Nemzetiségi Napra, a Hidasra
betelepített, Hidasról kitelepített németek emlékművének avatására. Pályázatunk eredményes, 150.000,- összegű
támogatást nyertünk el, melynek elszámolása megtörtént.
Május 14-én megrendezésre került a IV. Német Nemzetiségi Nap és ekkor került sor a decemberben elkészült
emlékmű avatására is. Május végén a gyerekeknek szerveztünk Hidas Község Önkormányzatával ill. a Hidasi Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal közösen gyereknapot.
Pályázatot nyújtottunk be a Baranya Megyei Önkormányzathoz a szeptemberben megrendezésre kerülő Bányásznap
keretében „Nemzetiségek matinéja” címmel. Forrás hiány miatt nem kaptunk támogatást.
Május 31-én gyertyás megemlékezést tartottunk a felavatott emlékműnél. 1946. május 31-én indult az a vonat, mely az
első Hidasról kitelepített csoportot vitte Németországba.
Június első hétvégéjén került sor a Kardoss Nap megrendezésére, melyre önkormányzatunk vállalta, hogy felkéri a
KrainSix Bandet a szereplésre, a fellépő együttes finanszírozását is vállaltuk. A nyolcadikos ballagó diákok
könyvajándékban részesültek. Ófalu község Önkormányzatától és az Ófalui Német Önkormányzattól meghívást
kaptunk a júniusban tartandó falunapra. A meghívást elfogadtuk, a falunapon részt vettünk.
Az idei évben nem írt ki pályázati lehetőséget a Német Belügyminisztérium (BMI) nemzetiségi tábor szervezésére,
ezért képviselő testületünk úgy döntött, hogy megrendezi saját forrásból a tábort. A táborban 24 gyermek vett részt,
napközis jelleggel. A gyerekek a fazekas mesterséggel ismerkedtek meg kéz közelből. Az 1 hetes tábort a gyerekek
műsorával zártuk. Segítőink voltak az iskola németes tanítói.
Sárszentlőrinci Zsivora György Népfőiskolai Alapítványtól érkezett meghívás a cigány ételek bemutatójára,
evangélikus zarándoklatra. A rendezvényre kisbuszt béreltünk és 18 fő vett részt az eseményen. Ezen eseményen
immár 3. alkalommal vesz részt a nemzetiségi önkormányzat.
Bonyhádon megrendezésre került a reformáció 200 éves évfordulója, melyen szintén részt vettünk az evangélikus
egyházzal kötött megállapodás értelmében. A regisztrált német nemzetiségi szülők beiskolázási támogatásban
részesültek.
A 2016. évi Bányásznapra kiállítást szerveztünk a Tájházban található német ruhákból, a nagypalli csuhé fonók
alkotásaiból, Szitó Gyuláné, Magdi csuhé - és mézes kalács munkáiból, az óbányai nemzetiségi babákból. A
Nemzetiségek matinéja keretében volt német fellépő is. Az esti bál zenekarát a nemzetiségi önkormányzat
finanszírozta.
Részt vettünk a 2. Sváb zenei fesztiválon Villányban 8 fővel, ahol nemzetiségi együttesek mutatták be tánc, ének és
zenei produkcióikat.
2016. szeptember 13-14 napján Hidas településen forgatott az Íz őrzők stábja. A Hidasi Német Nemzetiségi
Önkormányzat is részt vállalt a tájjellegű ételek bemutatásában, így csülkös bablevest és német kuglófot készítettek.
Szeptember végén Hidas Község Önkormányzatával közösen megszerveztük az Idősek napját. A rendezvényre a 70 év
felettiek kaptak meghívót. Rövid műsorral és vendéglátással kedveskedtünk a szép korúaknak. Az idei évben sok idős
ember jelent meg a programon.
Október 15-én német zenés estet szerveztünk. Fellépőink a Hahner duó, Tarlós Ferenc és a mohácsi zeneiskola fúvós
növendékei voltak. Tartalmas, szép német estet kaptunk a szereplőktől.
November 2-án látogatást tettünk (lakossági kérésre) a Pécsett található német katonai
síroknál. Koszorút helyeztünk el az I. és II. világháborús emlékműnél, mécseseket
gyújtottunk. November 7-én mézeskalács sütő és díszítő napot tartottunk. A program
során receptet kaptak a megjelentek, és díszítési ötleteket technikákat sajátíthattak el.
Mózesné Németi Rita
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Adventi várakozás…

Adventi gyertya
színei és jelentése
Advent első vasárnapja: Időpontja
évről évre változik, Szent András
napjához
(november
29.)
legközelebb
eső
vasárnapon
ünnepeljük. Színe a lila: a
templomi terítő lila, a szertartáson a pap lila miseruhát vagy stólát visel, illetve az adventi koszorún elsőnek
meggyulladó gyertya színe is lila. Advent második
vasárnapja: Színe hasonlóképpen a lila. Az ádvent
mellett a nagyböjti időszaknak is lila az ünnepi színe
az egyházi liturgiában. Számos helyen a karácsonyt
megelőző hetekben a lilát kékkel helyettesítik, hogy
a két ünnepet megkülönböztessék egymástól. Advent
harmadik vasárnapja: Gaudete (örvendjetek!)
vasárnap kiemelkedik a többi közül, ádvent második
felének kezdetét jelzi. Színe a rózsaszín, amely az
örömöt szimbolizálja.
Advent negyedik vasárnapja: Színe a bűnbánatot
kifejező lila. Az adventi koszorún mind a négy
gyertya
egyszerre
ég
ezen
a
napon.
Forrás: http://www.vitalzone.hu/adventi-gyertya-szinei

A Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat idén is kezdeményezte az adventi gyertyagyújtást. A Művelődési Ház
előtti közparkban felállított adventi gyertya első gyertyájának meggyújtására november 27-én került sor.
Szerk.

Adventi vásár (2016. december 11.)
Idén is megrendezésre került az Adventi vásár a Hidas
Néptánc Egyesület szervezésében, melyet Berg Csaba
polgármester nyitott meg. A
település közparkjában felállított
sátrakban
helyi
kézműves
portékákat vásárolhattak az
érdeklődők. Lehetett kóstolni
babgulyást, és a kürtőskalács
illata is éreztette az ünnep
melegét. A Hidasi Néptánc
Egyesület előadása színesítette
az egész napos programot. A
közpark dísze a gyerekekkel
közösen
feldíszített
karácsonyfa.
Szerk
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Betlehemi jászol a karácsonyi ünnep előtti várakozást

jelképezi a Polgármesteri Hivatal előtt. Megtalálható benne a kis
Jézus, Mária és József, valamint a bárányok. A kreatív gondolkodást
igénylő figurákat az Idősek Klubja tagjainak szorgos és ügyes kezei
készítették el az ünnepi várakozás keretében. Magát az építményt
pedig a hivatal karbantartó dolgozói állították össze. A díszítésben a
közmunkások is segédkeztek.

Szerk.

Közérdekű információk
Egyházi hírek
A hidasi református templomban ünnepi istentisztelet keretében Nt. Kovács János, a
Baranyai Református Egyházmegye esperese, lelkészi tisztébe iktatta Gyenge Károly
lelkészt. Az istentiszteleten Nt. Kovács János hirdette az igét. Az igehirdetés és áldások után
többek közt Berg Csaba polgármester is köszöntötte az új szolgálati helyén beiktatott
lelkészt, kinek hivatásához erőt, egészséget kívánt, s egy hitben bízó, gyarapodó közösséget.
Közmeghallgatás: Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 8-án a Művelődési Ház
nagytermében közmeghallgatást, falugyűlést tartott. Berg Csaba polgármester ismerte a településen 2016.
évben elvégzett munkálatokat, a távolabbi terveket, majd a jelenlévők feltett kérdéseire válaszolt a
képviselőkkel együtt.
Folyamatban lévő és elnyert pályázatok
Elbírálás alatt a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program (tervezett helye a bányatelepi játszótér
mellett)
Elbírálás alatt a Vis Maior pályázat (Petőfi utca 115. előtti pincebeszakadás miatt lett beadva)
Elnyert pályázat: Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési támogatása
2016. Elnyert támogatás: 26.000.000,-Ft. (Polgármesteri Hivatal épületének felújítása: padlásfödém utólagos
hőszigetelése, homlokzati vakolat cseréje, festése, belső ajtók cseréje)
Szociális célú tűzifa vásárlás
Az önkormányzat Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján a
helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen
ez évben is benyújtotta a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
pályázatot, 190 m3 mennyiségben, kemény, lombos fa fajtára. A pályázat elbírálásra került, az elnyert 70 m3
fa odaítélését a Szociális Bizottság a beérkezett kérelmek alapján már november hóban megkezdte. Az
elnyert támogatáshoz szükséges önerőt az önkormányzat a 2016. évi költségvetésében biztosította.
70 éven felüliek ajándékozása
Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága
2016. évben is a település 70 éven felüli lakosai részére, karácsonyi
ajándékcsomag összeállításáról döntött. A csomagok beszerzésében, összeállításában, szétosztásában a
Szociális Bizottság és a hivatal dolgozói működtek közre.
Szerk.
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Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola hírei
November első dolgos napjai a Márton-napi felvonulásra való
készülődés jegyében telt. Az őszi szünet után, 10-én, a
nagycsoportos
óvodások
látogattak
el
iskolánk
negyedikeseihez. Együtt töltöttek el néhány órát, mely
vidámsággal és barkácsolással telt. Büszkén mutatták az
ovisok a saját kezűleg díszített lámpásokat.
Másnap délután fél ötre érkeztek az ovisok szüleikkel az
iskolába. Az uzsonna elfogyasztása és a némi színezés után
együtt indultak az ovisok, az iskolások, szülők és pedagógusok
a szokásos Márton-napi felvonulásra. A séta után a tanulók is
elfogyasztották a libazsíros kenyeret és a finom teát, aminek
elkészítésében a Hidasi Tájházért Egyesület segédkezett,
melyet ezúton is köszönünk nekik!
Köszönjük továbbá azoknak a szülőknek a részvételt, akik
november 16-án eljöttek nyílt napunkra, és jelenlétükkel
megtisztelték gyermekeiket és iskolánk pedagógusait.
Elérkezett az év utolsó hónapja, beköszöntött a
december. A gyerekek nagy izgalommal várták a Mikulásbulit, ahol vidám játékokban vehettek részt, no és persze
december 6-án a Mikulást is. Mindenki kapott egy kis
ajándékot: az alsósok csomagot, a felsősök csokit.
Lázasan folynak az iskolában a karácsonyi előkészületek is.
Barkácsolással, kézműveskedéssel vártuk advent harmadik
vasárnapját.
A portékákat a gyerekek nagy sikerrel
értékesítették a vásárban. De nem csak kézimunkánkban,
szívünkben is készülünk az ünnepre: Minden héten hétfőn
meggyújtjuk az iskola adventi koszorúján a gyertyákat.
Tanulóink pedig hétről-hétre készülnek versekkel, dalokkal,
melyet a harmadik szünetben adnak elő. December 5-én az
első és ötödik osztály verselt és énekelt. A harmadik gyertya
gyújtása előtt a másodikosok és hatodikosok műsorát
láthattuk, melyre az óvodások eljöttek. A negyedik adventi
hétfőn a harmadikosok é s hetedikesek készülnek versekkel,
dalokkal. Az év utolsó tanítási napján a negyedikesek meséjét
nézhetjük meg, akik a nyolcadikosokkal együtt adják elő
műsorukat.
Az előadás a falu karácsonyi ünnepén is látható lesz, mellyel
a Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola békés,
meghitt karácsonyi ünnepeket és sikeres, boldog új esztendőt
kíván!
Ulrich Krisztina
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Mikulás ünnepség a Művelődési Házban!
A Télapó kifejezés a 20. század első harmadában
keletkezhetett, már a két világháború között is
használták a Mikulás szó szinonimájaként. A finn
gyerekek meg vannak győződve róla, hogy az ajándékot
osztogató, jóságos téli szellem hazája az Északi Sark,
amelyet csak decemberben hagy el,
hogy
rénszarvasoktól húzott szánján meglátogassa az egész
világ jó gyermekeit. Feladatát elvégezvén egy évre újra
visszatér a Sarkvidékre. A modern magyar
néphagyomány szerint december 5. éjjelén –
december 6. hajnalán meglátogatja a gyermekeket, s
ha az elmúlt évben jól viselkedtek,
kisebb ajándékot ad nekik.
A hidasi Művelődési Házban
december 9-én látogatott el a

Mikulás!
Az ünnepséget Berg Csaba polgármester nyitotta
meg, majd Biszak Józsefné közreműködésével a
gyerekek karácsonyi énekekkel várták a
Mikulást. Sokáig azonban nem kellett várni, jött
is…. és vele egy krampusz is. A keresztény
néphagyomány következtében a jóságos Mikulás mellett a gonosz krampusz, az ördöggel azonosult. A
krampusz mára már megszelídült, hiszen a cukrászdák kedves kis marcipán krampusz figurákat gyártanak és
a játékboltok is szívesen árulnak vidám és mókás krampuszbábokat. A Mikulás a krampusz segítségével
zsákjából osztogatott ajándékokat a gyerekeknek, akik később felbátorodva fotót is készítettek vele...
Szerk.

Bonyhád Kórház és Rendelőintézet felhívása
Tájékoztatjuk Tisztelt Betegeinket, hogy a Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet Laboratóriumában
2017. január 1-től előjegyzési rendszert vezetünk be.
A VÉRVÉTELEK ELŐJEGYZÉS ALAPJÁN TÖRTÉNNEK,
IDŐPONT KÉRÉSE KÖTELEZŐ!
Előjegyzési időpont 2016. november 21-től kérhető az alábbi módon:
- telefonon kizárólag a 74/550-988 –as telefonszámon minden munkanapon 10.30 óra és 14.30 óra
között
- személyesen a laboratórium leletkiadójánál a leletkiadási időpontokban (munkanapon 7.00 és
10.00 között, majd minden óra első 15 percében 14.15 óráig.
Bonyhád Kórház és Rendelőintézet
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Luca Nap
A Luca Nap (december 13.) a legismertebb asszony ünnep, és
szorosan kapcsolódik a karácsonyi hagyománykörhöz. A magyar
néphitben Luca egy rontó nőalak volt, boszorkány. Napjához sok
babona, varázslat, hiedelem kötődik. A Lucázás a Luca- széke még ma
is ismert, de sok régi babona eltűnt, vagy kevesen ismerik. Luca
napján hozták be meleg helyre a termőágat (meggyfa, vagy
cseresznyefa ágát), hogy az karácsonyig kizöldelljen. (Régen ugyanis ez volt a karácsonyfa helyett.) Ilyenkor
ültették el az úgynevezett luca-búzát is, ami később mágikus erejű lett. Naponta kellett öntözni a tányérba,
pohárba, cserépbe tett búzát, s az karácsonyra kizöldellt. Ezzel a jó termés biztosítása volt a cél. Karácsony
után a kizöldellt búzát az állatoknak adták, hogy termékenyek legyenek. A legnevezetesebb népi szokás a
Luca székének faragása.

Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskolában a

régi

Luca napi

hagyományokat a helyi Hidasért Tájház Egyesület tagjai, Videcz Ferencné elnök szervezésében a diákokkal közösen
elevenítették fel.

Szerk.

Óvodások kotyolása…
A
Szivárvány
Óvoda
és
Bölcsödében az óvodások már
hetekkel ezelőtt elültették a búzát,
hogy időben kizöldelljen. Lucanapi „kotyolásukkal”, énekükkel
pedig megörvendeztették a helyi
Idősek Klubja tagjait, a hivatal
dolgozóit, és a helyi általános
iskolában is szerepeltek. Mindenhol
kedves fogadtatásban részesültek,
zenés éneküket, kotyolásukat szívesen
hallgatták. A polgármesteri Hivatalban
süteménnyel,
teával
várták
a
gyerekeket, útravalóul pedig szaloncukrot kaptak.
Szerk.
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Karácsonyi sütemény!
Végy egy kilogramm jó meleg szeretetet!
Szitáld át a türelem szitáján, nehogy pletykamag kerüljön bele!
Gyúrd össze egy tojásnyi kedvességgel és takard le tiszta jókedvvel!
Ha megkelt, süsd meg a kitartás tüzénél!
Szórd meg asszonyi kacagással, és tégy rá pár csepp nyugodt
megfontolást!
Vágd fel annyi darabra, hogy eggyel mindig több legyen,
mint ahányan az asztalnál ültök, hiszen mindig akad valaki, aki még rászorul.
Szerk.

ÓÉV BÚCSÚZTATÓ –ÚJÉV KÖSZÖNTŐ BÁL

A szeretet

Hidas Község Önkormányzata szeretettel vár
mindenkit 2016.12.31.-én 20.00 órától a
Művelődési Házban megrendezésre kerülő

A szeretet boltban nem
kapható,
mert az bizony pénzért nem
eladó.
Ha valakit nagyon szeretsz,
nem vársz tőle jutalmat.
Csak egy titkos vágyad lehet,
hogy viszonozza vonzalmad.
Csak szeretetet adjon
szeretetedért
és attól úgy érzed, a
Mennyország a Tiéd.

Szilveszteri bálba!
Jegyek elővételben: 1.000,-Ft (2016.12.23-ig)
helyszínen: 1.500,-Ft
Asztalfoglalás csak elővételes jegy megvásárlásával
lehetséges 2016.12.23-ig.
Elővételi jegyvásárlás, asztalfoglalás:
Győrfi Tímea: 06-20-505-46-62 vagy
Adler Presszó
A zenét a Delfin zenekar biztosítja!

Szabó Antalné (László Irén)

Gondolatok az utolsó oldalra

Tisztelt Lakosság!
Közeledik a Karácsony, a legszentebb ünnep a világon. Ünneplőbe
öltöznek települések, utcák, de ami a legfontosabb, próbáljuk meg a
szívünket és lelkünket is ünneplőbe öltöztetni.
Pár nap és elérkezik a csoda, a Karácsony csodája.
De a csodát ne az ételekbe, italokba, de még ne is a szépen feldíszített fa alatt keressük.
Ez a csoda szívekben, és lelkekben kell, hogy legyen.
Szeretném, hogy ez a KARÁCSONYI CSODA mindenki szívében maradjon meg, és az év minden
napjára jusson ebből a nagyszerű érzésből mindenki számára.
Megköszönve az egész éves bíztatást, kívánok áldott, örömökben gazdag estéket mindenkinek és
sikerekben gazdag Boldog Új Évet.
Ehhez kívánok jó egészséget és sok mosolyt!
Berg Csaba polgármester
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