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Hidasi
Hírmondó
Hidas község hirdetési és információs lapja
Hidas-Diedelsheim testvér-települési kapcsolat felújítása!
A német település meghívásának tett eleget Berg Csaba polgármester és küldöttsége 2017. június 22. és
2017. június 26. között, azzal a céllal, hogy a határon túl élő népek között olyan szoros baráti kapcsolat
jöjjön létre, hogy a két település lakossága egymást megismerje, tapasztalatait, kulturális értékeit az egymással való rendszeres találkozások által kicserélje.
A németországi rendezvénysorozaton bemutatkozott polgármesterünk és a vele együtt utazók. A hidasi
tánccsoport fellépését nagy siker kísérte egy küldöttség élén.
Németországban már előzőleg hírt adtak arról, hogy érkeznek a hidasi vendégek, így a rendezvényeken sok
Hidasról elszármazott is jelen volt, akik Brettenben és környékén élnek.
Berg Csaba Hidas település polgármestere és Martin Kern a német Diedelsheim település polgármestere a
Barátsági Szerződést 2017. június 24-én írta alá.

Polgármesteri Hivatal Ügyf élf ogadási 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

A bonyhádi
ügyelet
elérhetősége:
(74) 318-104

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.
T elefon: 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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Német Nemzetiségi Nap
A Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében, a
Német Nemzetiségi Nap, e nagyszabású kulturális rendezvény,
immár ötödik alkalommal került megrendezésre településünkön
május 13-án, helyi és vidéki fellépőkkel, a Művelődési Házban.
A magyar és német Himnusz eléneklése után a rendezvényt Berg
Csaba polgármester nyitotta meg, aki ünnepi beszédében többek
közt elmondta, hogy
„A nemzetiségek hagyományai, táncai, énekei, viseletük,
kultúrájuk és szokásaik gazdagítják településünket.
A helyi nemzetiségek megbecsülését fő feladatomnak tartom a
településünkön, hiszen az emberi
közösségek
alapfeltétele
az
egymás
iránti
tisztelet,
megbecsülés és nem utolsó
sorban a szeretet. Ezek a közös
ünneplések (legyen az Székely
kapu avatás vagy Nemzetiségi
Nap) is azt mutatják, hogy tudunk
és akarunk is egymásra figyelni és
kölcsönösen fontosnak tartjuk
egymás
kultúráját
és
hagyományait. Ünnepet ülni csak szeretetben, békességben,
megértésben és egymást tiszteletben tartva lehet. Meggyőződésem,
hogy minden rendezvényeinken és most a Német Nemzetiségi
Napon is a kultúrák élni akarása és ereje van jelen, és az egymás
iránt kölcsönösen tenni akaró
emberek vannak jelen! Minden
nemzetiségnek
mást
jelent
a
nemzethez való tartózás, hiszen más a
kultúrájuk,
anyanyelvük
és
hagyományuk egyaránt.
Ígérhetem Önöknek, hogy település vezetőként arra törekszem, hogy közösen székely, német roma és más
népcsoport együtt fognak egy összetartó, öntudatos és sikeres települést formálni.
Ezúton is szeretném tisztelettel megköszönni a Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat évek óta sikeres
munkáját, támogatását a helyi intézményeknek, egyesületeknek
és külön köszönet, hogy település vezetőként is többször
nyújtottak nekem segítő kezet.
Legyen ez a nap is egy összetartó kapocs népcsoportjaink
között, mert ezen összekötő kapocs nélkül nincs közösség és
nincs
emberi
kapcsolattartás.
Egy
természettudós
mondta,
hogy
az
emberek túl sok falat
építenek és túl kevés hidat.
Meggyőződésem, hogy ez a rendezvény és minden települési
rendezvényünk hidakat épít, a nemzetiségi önkormányzataink,
egyesületeink és Hidas község lakossága között.
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Ezért is gondolom, hogy ezeknek a rendezvényeknek ez a legnagyobb értéke.
A nemzeti kisebbségek megbecsülése, a közös
ünneplés, egymásra figyelés, egymás munkájának
segítése tesz igazán naggyá minket.
Meggyőződősem, hogy a településért és
intézményeinkért továbbra is sikeresen fogunk
együtt dolgozni.
Kívánom, hogy a Hidasi Német Nemzetiségi nap
az itt élő németek élni akarását erősítse….”
Az ünnepi beszédet követően felléptek a helyi
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde óvodásai, a Német
Nemzetiségi Kétnyelvű Óvoda Ófalu gyermekei, a
hidasi Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulói, a Glück Auf Nagymányoki Jószerencsét
Egyesület tánccsoportja és Énekkara és Pécsről a Schnapss Kapellé.
Szerk.

Német Emlékmű koszorúzás!
A Művelődési Ház parkjában
lévő,
kitelepített
németek
emlékére állított emlékmű előtt
a Hidasi Német Nemzetiségi
Önkormányzat ez év májusában
koszorúzással
egybekötött
megemlékezést
tartott.
Az
emlékműnél
a
német
nemzetiségi
önkormányzat
nevében Mózesné Németi Rita
elnök és Babos Attiláné német
nemzetiségi képviselő, a települési önkormányzat nevében Fényes Endre
alpolgármester helyezte el a koszorút.
Szerk.

A jövő digitális – tanulj meg élni benne!
Az ExperfWEB Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság informatikai képzést indított a Művelődési
Házban, 2017 június 12 napjától 15 fős létszámmal. A 35 órás képzés célja az volt, hogy a résztvevők képesek
legyenek használni az infokommunikációs eszközük ( PC, tablet, notebook, okostelefon stb.) működtetéséhez
szükséges alapvető funkciókat. A program elvégzése után a résztvevők tanúsítványt kaptak.
Berg Csaba polgármester már a következő tanfolyam indítását szervezi, a nagy érdeklődés miatt.
Szerk.

Kéményseprő telefonos ügyfélszolgálat: 1818/9 mellék
Dél-Com Nonprofit Kft.
Szelektív hulladékgyűjtés 2017. évi szállítási menetrend

II.félév

július

augusztus

szept.

október

nov.

dec.

14

11

8

13

10

8

Bonyhádi Kórház
és
Rendelőintézet

Laboratórium
elérhetőség:
74/550-988
munkanapokon
10.30 óra és 14.30
óra között

Könyvtári nyitva tartás!
hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök: szünnap
péntek:
szombat:
Könyvtáros:
Molnár Ágnes

15-19
15-18
15-18
15-18
8-11
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Hidasi Gyermeknap!
Elérkezett a május, és előtérbe kerültek a gyermekelőadások.
A Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség 1949. novemberi
határozata alapján. 1950. óta május utolsó vasárnapján
ünnepeljük a Nemzetközi Gyermeknapot. A nap célja, hogy
felhívja a figyelmet a gyermekek jogaira, sajátos világukra.
A Művelődési Ház és közparkja 2017. május 27. –én,
szombaton egész napos ingyenes gyermeknapi programmal
várta a kicsiket és nagyokat.
A
9
órától
kezdődő
programok lehetőséget biztosítottak a település gyermekeinek a
szórakozásra, vidámságra, az önfeledt kikapcsolódásra.
Meglepetéssel készült Berg Csaba polgármester, aki már korán reggel
elkezdte a kenyérszeletek kenését.
Egész nap ingyenes volt
a körhinta, a Hidasi
Német Nemzetiségi Önkormányzat által bérelt óriáscsúszda,
az önkormányzat ugráló vára.
Volt arcfestés, tetoválás, valamint az Idősek Klubja
közreműködésével kosárfonás, papírhajtogatás.
A Szamárfüles varázskönyv bábelőadás 11 órakor kezdődött
a Művelődési
Ház
nagytermében,
melyet
a
Hangerő Társulat – Pécs
adott elő. A közel
negyven
perces
foglalkoztató
előadás
alapja Romhányi József:
Szamárfül című műve,
melyből varázslatokon keresztül ugornak ki az egymásra épülő állatmesék.
A helyi általános iskola pedig sorjátékokkal színesítette a programokat.
A
polgármester
felkérésére
a
Bonyhád
Mentőállomás egy mentőautót, a Nagymányok
Tűzoltó Egyesület pedig szintén egy autót
biztosított bemutatásra. A nap eseményéhez
tartozott még, hogy a Hősök Napja alkalmából
(mely az 1917. évi VIII. törvényre vezethető
vissza, hogy nemzetünk hősi halottainak kegyelet
teljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell
juttatni és az utókor számára meg kell örökíteni), a
délelőtti
órákban
koszorúzással
egybekötött
megemlékezés történt az I és II világháborúban
elhunytak emlékére emelt Hősök szobránál.
Bonyhádon is hasonló esemény történt, így az ott
felvonuló katonai járművek egy része átjött Hidasra és a településünkön is felvonultak.
A polgármester által szervezett egész napos rendezvények programjai közül a résztvevők tetszés szerint
választhattak, hogy milyen programon kívántak részt venni.
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Szerk.

Kardoss Fesztivál
A fesztiválok jelentősége a kulturális programok
kínálaton túl, az értékmentés, közösségre nevelés,
közösségépítés.
Idén június 3-án, a 10. Kardoss Fesztivál
került megrendezésre a hidasi Tájház udvarán. A
délelőtti
szentmise
után a Kardoss sírnál
virág
elhelyezésére
került sor. A délutáni
program a Kardoss

Az Atlantisz Zenekar műsorát 13 órától
hallgathattuk, majd 14 órától kezdődtek a
nagysátorban a kultúrműsorok.
Hallhattuk Biszak Bence hegedű játékát, Berényi
Kitti, Kovács Kinga, Tarr Petra gitárjátékát,
láthattuk
a
Hidasi
Néptánc
Egyesület
tánccsoportját.

Emléktábla
koszorúzásával
kezdődött, majd a
Hidasi
Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde
gyermekei adták elő
táncos,
zenés
műsorukat.

Délben a Tájház Egyesület tagjai és önkéntesek
ebéddel várták a rendezvényre betérőket.

Szerbiából érkezett a Prométheusz dráma csoport,
a
Gézengúz tánccsoport,
a Pengetőcske
citerazenekar, valamint a Petro Kuzmjak ruszin
zenekar és tánccsoport.
A rendezvény ideje alatt kézműves bemutatók,
durum tészta bemutató és kóstoló, valamint az
önkormányzat gyermek, ugráló vára és körhinta
várta az érdeklődőket.
Egész nap megtekinthető volt a Tájház, a székely
és német szoba, a korabeli tárgyi és gazdasági
eszközök, valamint a Kardoss Emlékszoba,
melyben a
100 évnél régebbi emlékek, apró
személyes tárgyak, fényképek, újságcikkek idézik
a kort, melyben Kardoss Kálmán értékes, hasznos
életét töltötte.
Szerk.

Kopjafa koszorúzás
A székelyek Hidasra telepítésének emlékét őrzi a település közparkjában felállított kopjafa. A betelepedés 72.
évfordulója alkalmából 2017. május 8. napján vasárnap, a református istentisztelet után a település székely
közössége nevében, valamint Hidas Község Önkormányzata nevében a kopjafánál koszorúk elhelyezésére
került sor. Berg Csaba polgármester megemlékezésében többek közt hangsúlyozta, hogy
„Tisztelettel emlékezünk, s nemcsak azért, mert úgy érezzük, hogy kötelességünk, hanem azért is, mert a jövő
nemzedéknek is példát és jó irányt kell mutatnunk, ha szeretnénk megőrizni az évfordulók ünneplését. Emlékezünk a
betelepítésre…emlékezzünk a sok -sok viszontagságra és nélkülözésre.
Emlékeznünk kell és közösen együtt érezve kell emlékeznünk, a kitelepítettekre és betelepítettekre egyaránt.
Senkinek sem volt könnyű ez az időszak. Büszkén mondhatjuk, hogy a kezdeti nehézségeket legyőzve, több sebből vérző
szíveknek és lelkeknek kellett újjászületni és megbékélve elkezdeni egy új és nehéz életet.
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Emelt fővel mondhatjuk, hogy együtt vagyunk és békességben együtt is maradunk….”

Szerk.

Író-olvasó találkozó!
"Ha úgy érzed, elmédben valami szép és jó gondolat született, próbáld megosztani másokkal. Ha sikerül,
meglátod,
szíved
terülni
kezd,
hogy
helyet
adjon
az
örömnek,
boldogságnak."
(Kollerné M. Veronika)
Időpont: 2017. június 7. (szerda) 16 óra
Helyszín: Hidas Könyvtár, Információ és
Közösségi Hely (Művelődési Ház épületén
belül)
Koller Mártonné írónő (bonyhádi lakos)
általános bemutatót tartott az eddig megjelent
könyveiről (Szívünkben még mindig élnek,
Vándormadarak, Bíborvörös alkonyat, stb.). Egy
szobrászművész ismerősét - Gecző Anna - is
elhozta
magával,
akinek
a
szobrai
is
megtekinthetőek voltak a találkozó
ideje alatt.
Kellemes beszélgetésre került sor,
valamint az írónő dedikálta a
könyveit,
amit
a
helyszínen
meglehetett vásárolni.
Molnár Ágnes könyvtáros

Évzáró Ünnepség az általános
iskolában
Ballagás … A Hidasi Benedek Általános Iskola 2017. június 17-én tartotta
ballagási ünnepségét.
A nyolcadikos végzősök nemcsak az iskolájuktól, hanem eddigi életüktől is búcsút
vettek, hiszen egy korszak lezárásaként tekinthetünk az elmúlt évekre, mely után új
élet vár rájuk.
A ballagás egyben a gyermekkor végét és a felnőtté válás kezdetét is jelképezi.
Az ünnepségen Berg Csaba polgármester szólt a diákokhoz, pedagógusokhoz,
szülőkhöz. A ballagó nyolcadikosok felé többek közt ez volt az üzenete:
„ Az iskolánkban szerzett tudás birtokában érjetek el sok sikert, és vigyétek
iskolánk és Hidas község jó hírét bármerre is sodor az élet benneteket. Elérkezett az idő. Az idő, melynek
múlását talán nem is éreztétek, ma Titeket szólít. Hogy lesz csalódás és bánat? Igen lesz! Hogy könnyű lesz
majd? Nem ígérhetem. Egy idézet szerint: a múlt emlék, a jövő titok, a jelen ajándék. Soha ne fedjétek, hogy
településünkön kaptátok a gyökereket és innen kapjátok most a szárnyakat is.”
Az iskola 11 diáktól és egy nyugdíjba vonuló pedagógustól búcsúzott.
A polgármester egy szál virággal és léggömbbel köszöntötte a ballagókat. A Hidasi Német Nemzetiségi
Önkormányzat pedig német szótárral lepte meg a diákokat.
A polgármester megköszönte Lohner Nikolett megbízott iskola igazgatónak, a pedagógusoknak, iskolai
dolgozóknak az ünnepség méltó megszervezését és az egész éves munkájukat.
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Szerk.

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde hírei
Május- Június!
A májusi hónap se telt
tétlenül. Egyből a második
héten
megemlékeztünk
édesanyáinkról, kiknek oly
sokat köszönhetünk.
Majd május 13-án a Hidasi Művelődési Házban hagyományosan megrendezett Hidasi Német Nemzetiségi
Napon léptek fel a gyermekek egy német nyelvű zenés táncos műsorral.
Május
19-én
tartottuk
a
Gyereknapot
intézményünkben, mely nagyszerűen sikerült. A
délelőtt folyamán a komlói rendőrség látogatott el
hozzánk, hogy a gyerekek megismerkedjenek
munkájukkal, a közlekedési szabályok betartásának
fontosságáról és nem utolsó sorban kipróbálhatták a
rendőrautót is. A délutánt tovább tarkítottuk a színes
programokkal,
a
bonyhádi
Tűzoltók
közreműködésével.
Volt
habparty,
arcfestés,
csillámtetoválás és a szülőkkel közös ügyességi
játékok.
A hagyományőrző
népi kézműves
barkácsolás és Ribizli bohóc vidám műsora zárta a
gyermeknapi rendezvényt.
Május 21-én a Hidasi
Református
Egyházközség
templomában tartottuk az
Ökumenikus
Jótékonysági Koncertet,
melyen a katolikus és
református hittanra járó gyerekek adtak műsort Károly atya
felkészítésével. Ezúton is köszönjük jótékony közreműködését
a pécsi Silentium kórusának, akik másodjára látogattak el
községünkbe.
Május végén a szokásos csoport kirándulások következtek
( Óbányára, Alsónánára és a bükkösdi Ökofaluba, ahol
bográcsos főzés, batikolás, lovaskocsizás várta a
gyerekeket), közösen a
családok
és
az
intézményben
dolgozókkal.
A
hétköznapi rutin mellett
pedagógusainknak és a
családoknak
lehetősége
nyílt egy közvetlenebb
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kapcsolat
kialakításra
valamint
kötetlen
beszélgetésekre.
A június hónapot egyből a búcsúzással kezdtük,
elköszöntünk ballagó gyermekeinktől egy kedves kis
mozgásos-verses műsorral, majd június 3-án a Kardoss
napon a Csurgó Zenekarral kiegészülve adtak műsort
megmutatva, hogy milyen ügyesek is intézményünk
gyermekei.
Június 8-án régi hagyományaink szerint a szülői
munkaközösség szervezésében a gyermekek az óvoda
árnyékos udvarán még egyszer együtt mulathattak,
sütizhettek és szórakozató vetélkedőkön vehettek részt
szüleikkel, a kedvükért megszervezett Banketten. Minden adott hogy a nevelési év végén utoljára jól
érezhették magukat és önfeledten játszhattak azokkal a pajtásokkal akikkel 3-4 évig baráti kapcsolatot
alakítottak ki.
Czimermanné Sztraka Tímea, Szőcs Alexandra

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)felülvizsgálata!
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról, miszerint a települési
önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, melyet
kétévente szükséges felülvizsgálni. Hidas település Önkormányzatának Helyi
Esélyegyenlőségi Programját a képviselő-testület 2013. július 11-én fogadta el.
2013. július 1-jétől minden hazai, EU társfinanszírozású, vagy egyéb, pályázat útján
elnyerhető forráshoz úgy juthat hozzá a település, ha rendelkezik a testület által elfogadott HEP-pel, továbbá
be tudja mutatni az abban tervezett intézkedések és pályázni kívánt fejlesztés közötti összhangot is.
Az előző 2015-ben történt felülvizsgálat során az Intézkedési Tervben szereplő célkitűzéseket, azaz a 20132014 évet a képviselő-testület már tárgyalta, felülvizsgálta (intézkedési célokat nem tűzött ki), így a 2017-es
felülvizsgálat során a 2015-2016 évi célkitűzések megvalósítását vizsgálta felül a 2017. június 19-én
megtartott képviselő-testületi ülésén.
Szerk.

Gondolatok az utolsó oldalra
Pár gondolat a németországi útról..
Köszönet!.. a képviselő-testületnek, hogy elfogadta a testvér-települési megállapodás létrejöttét.
Köszönet!.. azoknak, kik segítségemre voltak az utazással járó szervezésben.
Köszönet!.. azoknak, kik a küldöttség részesei voltak és elkísértek e számomra és a településünk számára
fontos aláírás megkötésére.
Köszönet!.. a tánccsoportnak a fergeteges fellépésekért, méltón lehetünk büszkék rájuk.
Köszönet!.. a vendéglátóknak…nehéz mondatokba foglalni azt, ahogy minket fogadtak és a hatalmas
tiszteletüket és szeretetüket átadták nekünk. Sokszor mondják (mondjuk) más világ…. igen, valóban az. Jó
volt magyarnak, de főleg hidasinak lenni Brettenben és Diedelsheimben. Igen, néha adódtak ott is helyi
problémák, például hangosítás a tánccsoportnak, de a táncosaink a néha hosszan nyúló csúszást, a hőség
ellenére is mosolyogva viselték. Megható pillanatban volt részünk szinte minden nap. Volt könny, mosoly,
elgondolkodtató gondolat és jókedv egyaránt a kint élő magyarokkal és németekkel közösen.
Szerettem volna ebből a sok szeretetből haza is hozni, megosztani Önökkel, remélem sikerült!
Megerősített az a tudat, hogy szükség van ezekre a határon túl átívelő kapcsolatok felújítására.
Itthon vagyunk…dolgozunk…Sokat gondolkodok rajta, hogy itthon képesek vagyunk-e alaptalan vádak és
pletykák nélkül élni. Tudunk-e, hagynak-e minket csak a munkánkra figyelni és segítségünkre lenni a
közösséget és a települést építő munkánkra.
Tudom, biztosan tudom, hogy itthon is tudunk szép eredményeket elérni és mindenki a saját munkájával,
ötleteivel segíti a Hidas községet szebbé és jobbá formáló közösséget.
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VI. évfolyam 3. szám

Hirdetési és információs lap

2017. május –június

Ebben bízva kívánok mindenkinek szép nyarat, jó egészséget és sok mosolyt.
Berg Csaba polgármester
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