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Hidas község hirdetési és információs lapja 

      

 

Március….  Április…… 

Kedves Olvasóink! 
A Hidasi Hírmondó életében is változást hozott a Tavasz. Az eddigi szerkesztő Fekete Sándorné Valika, 
április hónap közepétől a nyugdíjasok sorait erősíti. 2018.04.17-én töltötte utolsó munkanapját a 
Hivatalban és ezzel az újság szerkesztését is továbbadta. Az eddigi szerkesztői munkáját ezúton is 
tisztelettel és szeretettel köszönöm, nyugdíjas éveihez jó egészséget kívánok. 
A szerkesztői feladatokat jelen számtól Győrfi Tímea látja majd el. Munkájához kitartást és jó 
eredményeket kívánok!           

            Berg Csaba  

            polgármester 
Az év harmadik –negyedik hónapja ünnepekben és megemlékezésekben gazdag volt, melyek 
településünkön is „nyomot hagytak”. Mind az Önkormányzat, mind az intézmények kivették részüket a 
hagyományok ápolásában, megemlékezésekben, ünnepi előkészületekben. S mindez idő alatt csak 
szorosabbra fűzték egymás közti kötelékeiket. 
Az idei Húsvét a tavasz első két hónapjának találkozására esett. A település több pontja ünnepi díszbe 
öltözött ez alkalommal is. 

 

                                                   
 

A díszek egy részét a Hidasi Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskolai tanuló készítették, másik 

részét a Hidasi Idősek Klubjának tagjai. 
                                                          

 
 

 

 

 

 

Hidasi Hírmondó 

Lap tulajdonságai: ingyenes kézbesítés 

hagyományos külalak (A3, papír) 

fekete-fehér nyomtatás, sokszorosított 

Szerkesztés: Győrfi Tímea 

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 

 

Bonyhádi Ügyelet 

74/318-104 

Hírmondó

 

Hidasi   

 

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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Ivóvízminőség-javító Program 

 

Hidas Község Önkormányzata pályázatot adott be a „Baranya megyei Hidas település Ivóvízminőség-javító 

programja” címmel, mellyel 180.487.917 Ft- ot nyert a település 

részére.  

 

 

 

 

A projekt lakossági 

fórumára 2018. március 12-én került sor a Polgármesteri Hivatal 

dísztermében. A polgármester köszöntője után sor került a 

projekt bemutatására, majd a jelen lévők kérdéseket tehettek fel a beruházással kapcsolatban.  A projekt 

nyitórendezvényére 2018. március 19-én került sor. Berg Csaba polgármester köszöntője után ismételten 

bemutatásra került a projekt. A nyitórendezvényen jelen volt Dr. Hargitai János országgyűlési képviselő is, 

akivel a polgármester a rendezvény előtt közel egy órás megbeszélést tartott az elvégzett munkákról és a 

jövőbeli tervekről. 

A Szerk. 

 

Életfák 

 

2018. április 12-én délelőtt 11 órakor Hidas község 2017.12.01. és 2018.02.25. között született gyermekei 
tiszteletére faültetés volt. Berg Csaba Hidas község polgármestere köszöntötte a szülőket, nagyszülőket, 
dédszülőket és természetesen a kedves gyermekeket. Beszédében többek között elmondta: „Az életfák az 
újonnan született gyermekek tiszteletére és köszöntésére kerülnek kiültetésre. Ahogy a szülőknek, úgy a 
településnek is öröm és fontos egy gyermek születése. Az életfa egy jelkép, ugyanúgy nő, mint a gyermekek 
és ugyanúgy fontos a róluk való gondoskodás is. Eljön az idő pár év múlva, megnőnek a gyermekekkel együtt 
és jó lesz az árnyékukban megpihenni és emlékezni a nagy örömöket hozó születésre.”  
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Beszéde végén a polgármester megköszönte mindenkinek a megtisztelő jelenlétet, jó egészséget és sok 
mosolyt kívánt a megjelenteknek. A Facsemete ültetés előkészületeiben és lebonyolításában Schmieder 
Valéria nyújtott segítő kezet a polgármesternek, ezúton is köszönet illeti. 

 

                                           
 

A Szerk. 

 

Március 15. 
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2018.03.14-én immár hagyományosan a Hidasi Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola adott 
helyet a március 15-ei megemlékezésnek. Az iskola tanulói és az ovisok színvonalas műsora után a gyerekek 
tanáraikkal megjelentek a hajdani művelődési ház előtt, ahol Berg Csaba polgármester és Steiner Krisztián 
igazgató ünnepélyes keretek között felavatta az épület homlokzatán elhelyezett emléktáblát. 

Hidasi Benedek Elek Általános Iskola hírei! 

 

A Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulói minden területen az országos átlag felett 

teljesítettek a 2017. évi Országos kompetenciamérésen. Részletes eredmények: 

 

Megújult és korszerűbbé vált az iskola tornatermének világítási rendszere. A beruházás 

eredményeként energiatakarékosabbá és hatékonyabbá vált a terem világítása, amely főleg az esti 

időszakban érzékelhető. 

Az intézmény alsó tagozatos tanulói a Tündérmanók, a felső tagozatos tanulók pedig a Don Quijote 

című darabot tekintették meg Bonyhádon, a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban. A diákok 

különjárattal jutottak el az előadás helyszínére. 

2018. március 14-én ünnepi műsorral emlékeztünk meg az 1848/1849-es forradalom és 

szabadságharc eseményeiről. A rendezvény kezdetén Steiner Krisztián igazgató köszöntötte a 

megjelenteket, majd a Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde óvodásainak színvonalas műsora nyitotta 

meg a megemlékezést.   

A Berta Leila és Gál Petra pedagógusok által betanított szerkesztett műsorban a 7-8. osztályosok 

mellett a Hidas Néptánc  Egyesület  táncosai is szerepeltek.  A megemlékezést megtisztelte 
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jelenlétével Berg Csaba Polgármester Úr, az érdeklődő szülők és az Idősek Napközi Otthonának 

nyugdíjasai.        

2018. április 20-án (pénteken) tavaszi kirándulás keretében Sötétvölgybe kirándultak az iskola tanulói. 

A helyszínre autóbuszokkal jutottak el diákjaink, majd rövid túra után érkeztek meg az erdei tisztáson 

található játszótérre. A nap folyamán az osztályok 5 állomásból álló játékos vetélkedőn vettek részt, 

majd a tűzrakó helyeken megsütötték a magukkal hozott finomságokat. A ragyogó napsütésben 

megvalósuló program sportjátékokkal ért véget. 

                          

Tanulóink eredményei az elmúlt időszakban: 

☺ Tar Bence arany különdíjat kapott a Tolna Megyei Klarinétos és Szaxofonos Találkozón!       

☺ Biszak Bence kiemelt arany minősítést kapott a “Cinegemadár” Tolna Megyei Népzenei Versenyen!  

A német nemzetiségi versmondó verseny eredményei: 

Alsó tagozat: 1. Balogh Nóra 2. Nyárádi Mendel 3. Lovász Kata  

Felső tagozat: 1. Ozsváth Éva 2. Pollák Zita Kisanna 3. Balogh Eszter  

 

Biszak Olivér 3. helyen végzett, Nyárádi Kincső pedig különdíjat kapott a Geresdlaki Tagiskola által 

szervezett versmondó versenyen! 
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☺ Tanulóink eredményesen szerepeltek Pécsváradon, a Szondi József Területi Matematika 

Emlékversenyen! Eredmények: 2. Biszak Ákos és Biszak Bence 3. Biszak Olivér 4.Nemcsényi Janka 5. 

Lovász Kata és Nyárádi Mendel 6. Hénel Richárd, Ozsváth Éva és Nyárádi Kincső!  

☺ Iskolánk Biszak Ákos és Hénel Richárd összeállítású csapata 2. helyen végzett a Solymár Imre Városi 

Könyvtár által rendezett sajtótörténeti vetélkedőn!  

A Víz-rajzpályázat eredményei: 

Csoportos kategória: I. 3. osztály, II. 4. osztály,  III. 1. osztály 

Egyéni kategória: I. Kérő Benett,  II.Lovász Kata, III.Balogh Patrícia 

Különdíj:  Nyárádi Mendel (Legvidámabb rajz) és Balogh Nóra (Legötletesebb rajz) 

A Víz-fotópályázat: 

1.Nagy Barbara 

2. Fényes Kende-Mózsik Menta-Ozsváth Bendegúz 

3. Inhof Zsófia és Ozsváth Éva 

A Víz Világnapja vetélkedő: 

Alsó tagozat:     I.1.osztály, II.2. osztály, III.4.osztály 

Felső tagozat:   I.7. osztály, II.5. osztály, III. 6. osztály 

Kézilabdában a tanárok csapata, labdarúgásban pedig a 8. osztályosok csapata lett a torna győztes a 

tavaszi szünet előtti napon megrendezett tavaszi sportnapon. Alsó tagozatos osztályaink sor- és 

váltóversenyeken mérték össze tudásukat, amelyben a vegyes korosztályú csapatok pedagógusokkal 

egészültek ki. 

☺ A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulójában iskolánk tanulói közül Nyárádi Kincső érte 

el a legjobb eredményt, ezért a verseny szervezői oklevéllel jutalmazták!  

☺ Ozsváth Éva különdíjat kapott a Solymár Imre Városi Könyvtár Által rendezett Német szép-kiejtési 

versenyen!  

A Magyar Költészet Napja alkalmából 2018.04.11-én versmondó versenyt 

rendeztünk iskolánkban.  

Eredmények: 

 1-3. évfolyam: 1. Nyárádi Kincső 2. Kovács Bendegúz 3. Bella Noémi 

 4-8. évfolyam: 1. Biszak Olivér 2. Mózsik Menta 3. Hannl Zsanett  
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☺ Tanulóink egy aranyérmet, két ezüstérmet és két bronzérmet szereztek az Aparhanti Általános 

Iskola által rendezett asztalitenisz versenyen! Tanulóink eredményei: 

        

III. korcsoport (lányok): 1. Balog Beáta 2. Ozsváth Éva  

IV. korcsoport (lányok): 3. Pollák Zita Kisanna  

III. korcsoport (fiúk): 2. Németh Dániel 

IV. korcsoport (fiúk) 3. Zsók Máté 

☺ Ozsváth Éva a 16. helyen végzett, Pollák Zita Kisanna pedig 26. lett a NyelvÉsz verseny megyei 

döntőjében! 

☺ Biszak Olivér 3. helyen végzett, Nyárádi Kincső pedig különdíjat kapott a Geresdlaki Tagiskola által 

szervezett versmondó versenyen! 

☺ Tanulóink sikeresen szerepeltek Györében, a “Ki tud többet Magyarországról?” vetélkedőn!  

Az Ozsváth Éva, Balog Beáta, László Dorina összeállítású csapat a 2. helyen végzett, a Balogh Eszter, 

Nemcsényi Janka, Ömböli Virág alkotta csapat pedig emléklapot kapott a Györei Templom Általános 

Iskola által szervezett versenyen! Az idei rendezvény kiemelt témája az 1848-1849-es forradalom és 

szabadságharc volt. 

Trambulin kihelyezésével színesítettük iskolánk tanulóinak szórakozási lehetőségeit a hátsó 

sportudvaron. A trambulint a gyerekek pedagógus felügyelete mellett használhatják, a biztonsági 

előírások betartásával. Az eszközt pályázati forrásból szerezte be iskolánk. 

PROGRAMAJÁNLÓ 

2018. május 19-én 20 órától jótékonysági retro discot szervezünk iskolánkban. A rendezvény 

bevételét az iskola tanulóinak szervezett programok színesítésére fordítjuk. A legtöbb jegyet 

értékesítő osztályt jutalomban részesítjük. A zenét Vargyas Viktor szolgáltatja. Sok szeretettel várunk 

mindenkit! 

 

Szerk.: Steiner Krisztián 
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Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde híre! 

Intézményünk az elmúlt két hónapban aktív szerepet töltött be a község családjainak életében, 

tartalmas időszakon vagyunk túl. 

Anyák napjára készülődve fotózással indult a tavaszi zsongás. Tavaszt köszöntöttünk a gyerekekkel, 

melyet régóta vártunk már, közösen virágot ültettünk így szépítettük az intézmény mikrokörnyezetét 

és a szomszédos játszótérre is ellátogattunk, kihasználva a szép időt és az újdonság örömét. 

Idén is részt vettünk a Március 15-i ünnepségen a Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános 

Iskolában, melyre az óvónénik színvonalas előadással készítették fel a gyermekeket. 

 

Mint minden évben, most is nyílt napot tartottunk az óvodában és a bölcsődében egyaránt, melyre 

szívesen és nagy számban jöttek el a kisgyermekes szülők. Lehetőség nyílt betekinteni a gyermekek 

mindennapjaiba valamint a fejlesztő foglalkozásokon is részt vehettek a szülők, ahol megfigyelhették 

a logopédiai és gyógytestnevelői által eddig elért eredményeket. A nagy érdeklődést követte az 

óvodai, bölcsődei beiratás, melynél örömmel tapasztaltuk intézményünk fontosságát és maximális 

kihasználtságának igényét. Rengeteg pozitív visszajelzés érkezett az intézményünkbe járó szülőktől és 

a leendő ovis családoktól munkánkkal kapcsolatban. További jelentkezéseket szívesen várunk még 

bölcsődei csoportunkba. 
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Izgatottan várták a gyermekek a Húsvétot, melyre meglepetésekkel készültek intézményünk dolgozói. 

Volt nyuszisímogató, csokitojás keresés az udvaron, ahol új játékok is várták a kicsiket. Minden 

kisgyermeke egy kis nyuszicsomaggal térhetett haza. 

 

Áprilisi programjaink között volt a Víz és a Föld napja is, melyre 

tudatosan és játékosan vezették rá az óvónők a gyermekeket 

Bolygónk védelmének fontosságára. Szelektív hulladékgyűjtés, 

szemétszedés, szemétkiásás vagy mesebeli kövek 

gyűjtögetésére volt lehetőség csak néhányat említve a játékos 

interaktív feladatokból. A gyerekek szívesen csatlakoztak és 

kitartóan, motíváltan csinálták végig a mesében foglalt 

feladatokat. 

Az elkövetkezendő időszak is tartalmas lesz a programok 

szempontjából, melyből egy kis ízelítőt is kaphatnak az 

intézmény mindennapjai iránt érdeklődők 

Májusban köszöntjük az édesanyákat, majd a Csurgó zenekar 

tart nyít napot, ezt követi a ballagás és a bankett. Hagyományosan a nagycsoportos gyerekek egy kis 

műsorral örvendeztetik a Német Nemzetiségi Napra ellátogató érdeklődőket, résztvevőket. A közös 

összefogás első lépéseként társadalmi munka zajlott az intézmény nevelés nélküli munkanapján, ahol 

az intézmény dolgozói, 12 fő lelkes segítőkész szülő és 2 közfoglalkoztatott kezdte meg a felújításra 

szánt helységek kiürítését, lomtalanítását. Ezúton is köszönjük együttműködésüket és 

segítségüket.Fontos megemlítenünk a költözést is, melyre június közepén kerül sor. Intézményünk 

bölcsis és óvodás kisgyermekei egy kis időre az Általános Iskola osztálytermeibe költöznek, mivel 

megkezdődik a 83Mft-os pályázat kivitelezése és a felújítás idejére is elsődleges szempont a 

gyermekek biztonságos elhelyezése. 

Szerk: Végh Viktória, Czimermanné Sztraka Tímea 
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Hidas Néptánc Egyesület 

2018. február 17-én, idén 14. alkalommal került megrendezésre a Szekszárdi Tavaszváró Méhésznap 

melyen a Hidas Néptánc Egyesület gyermek- és felnőtt tánccsoportja is részt vett. A gyerekek a 

rendezvény megnyitásakor somogyi és sárközi táncokból készült egyveleggel, később pedig a 

felnőttek mezőségi táncokkal szórakoztatták a nagyérdeműt. Az esemény lebonyolításában külön 

köszönet jár a szülőknek és Hidas község önkormányzatának, hogy segítségükkel gördülékenyebbé 

tették a táncosok rendezvény körüli tennivalóit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Április 21-én a Hidas Néptánc Egyesület szervezésében megrendezésre került az Egyesület „Hidasi 

Fonó” elnevezésű programsorozatának első alkalma. Az első alkalommal a résztvevők a Polgármesteri 

Hivatal dísztermében tekinthették meg Sára Sándor: Sír az út előttem című,  a bukovinai székelységről 

szóló dokumentumfilmjét. Az est vendége volt a bonyhádi Völgység Múzeum igazgatója, Dr. Szőts 

Zoltán, aki röviden ismertette a filmet és Sára Sándor munkásságát.  

A vetítés után közös beszélgetéssel és múltidéző pillanatokkal méltón záródott az este. 

Ezúton is köszöni mindenkinek a Hidas Néptánc Egyesület a részvételt.  

 

A Hidasi Fonó következő alkalma május 3. szombatján lesz (05.19). Bővebb információ az Egyesület facebook 

oldalán és a kihelyezett plakátokon lesz elérhető 

 

 

 

 

 

 

             

Szerk: Bogos Virág 

 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-szekszardi-tavaszvaro-mehesznap.html
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Választási eredmények 

2018.április 8.-i országgyűlési választások eredményei: 

Szavazópolgárok száma a községben:1683 fő 

Szavazáson megjelent: 1101 fő 

Egyéni választókerületi képviselőjelöltek közül a legtöbb szavazatot (656db) Dr. Hargitai János György 

( Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) kapta 

Országos listán a legtöbb szavazatot (574 db) a ( Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-

Kereszténydemokrata Néppárt) kapta 

          Baloghné Dr. Ömböli Zsuzsanna 

          Helyi Választási Iroda vezető 

Programajánló 

GYEREKNAP 

2018. Május 26-án községünk Gyereknapot tart 10:00-18:00 óráig a Művelődési ház parkjában. 

Egész napos programok: 

☺ Ugrálóvár kicsiknek-nagyoknak      ☺ 3 körhinta 

☺ trambulin         ☺ póni lovaglás 

☺ Arcfestés     ☺ Vajas-és zsíros kenyér 

☺ 14:00 Zumba bemutató és tánc      ☺ 15:00 Színházi előadás a  

 ☺ 16:00 Iskolai sorjátékok 

A Gyereknap további részletes programjáról szórólapon értesítjük a lakosságot. 

KARDOSS NAPI PIKNIK 

2018.06.02-án 10:00órától várjuk az érdeklődőket a Tájház udvarán kézműves bemutatókkal, népi 

fajátékokkal.  A Tájház udvarán lehetőséget biztosítunk a kisebb-nagyobb társaságoknak akár főzéssel 

egybekötött időtöltésre. 12:00 órától hagyományos töltött káposztás ebédre várunk szeretettel 

mindenkit. 

A program részleteiről szórólapon és plakátjainkon informálódhatnak az érdeklődők, május második 

felétől. 

              

           A Szerk. 
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Gondolatok az utolsó oldalra: 

Kedves Édesanyák, Nagymamák! 

Ezúton is tiszteletemet szeretném kifejezni Önöknek, hiszen az édesanyai szív dobbanását hallgatva 

álmodtunk magzatként és az édesanyai szívdobogás hangjára éltük meg az első pillanatainkat 

születésünkkor. Önök, kik minden erejükkel védik gyermeküket, talán a gyermekük felnőtté válását 

észre sem véve kísérik végig életüket. Sokunk feladata feldolgozni, amit soha nem lehet, az édesanya 

elvesztését. Nekünk ez a nap, az Anyák napja kiemelkedően fájdalmas, hiszen nem a mosolygós szülőt 

köszöntjük, hanem a szomorú temetőt látogatjuk ezen a napon. 

 

  

 

 

Kívánok a köztünk élő édesanyáknak  

örömökben gazdag életet, 

jó egészséget és sok mosolyt! 

 

 

 

 

 

 

Berg Csaba 

polgármester 


