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Május-Június

Május az év ötödik hónapja a Gergely-naptárban, 31 napos. Nevét Maia görög istennő római alakjáról,
Maia Maiestasról kapta, aki ősi termékenységistennő volt a római mitológiában. A 18. századi nyelvújítók
szerint a május: zöldönös. A népi kalendárium Pünkösd havának nevezi.
Június az év hatodik hónapja a Gergely-naptárban, és 30 napos. Nevét Junóról (római istennőről) kapta,
aki Jupiter felesége volt. A 18. századi nyelvújítók szerint a június: termenes. A népi kalendárium Szent
Iván havának nevezi.
Mindkét hónap jeles napokban gazdag, melyekhez településünk programjai is kapcsolódtak. A Hidasi
Hírmondó soron következő számában e két hónap eseményeiről olvashatnak összefoglalót.
Sajnálatos módon sem a május sem a június időjárása nem volt kegyes településünkhöz. Több alkalommal
zúdult a falura nagy mennyiségű eső, ami komoly problémákat okozott a település több részén. Az
esőzések elsősorban az Árpád utca, Kossuth Lajos utca és Bajcsy utca lakóinak életét keserítette meg. Az
Árpád utca feletti földekről a nagy mennyiségű és erejű víz iszapot és hordalékot hozott magával,
elárasztva velük az udvarokat és az utcákat. Több alkalommal volt szükség a közmunkások összehívására,
hogy az utakat letisztítsák, és az utolsó nagyobb esőzés után a tűzoltóság nyújtott segítséget.

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

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
Háziórvosi
Ügyelet
74/318-104

12-12.30
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Amellett, hogy az időjárás megnehezítette a lakók életét, a rongálók sem tétlenkedtek. Május 30-án
reggelre a Kossuth Lajos utcán, a hídon elhelyezett muskátlikat rongálták meg. Érthetetlen a lakók
és az Önkormányzat számára, hogy valaki, vagy valakik ebbe lelik örömüket.
A döbbenet pedig csak akkor volt még nagyobb, amikor június 15-én reggelre a Dózsa utcán
elhelyezett levendulás ládákat, felborították és eltologatták.
Tisztelettel kérjük településünk lakóit, hogy óvjuk és védjük a nagyon sok munkával megszépült
településünket!

Gyereknap

2018. 05.26-án nagyszabású községi Gyereknapon vehettek
részt a hidasi és a környékbeli gyerek. Ezen a napon délelőtt 10
órától este 18 óráig póni lovaglás, arcfestés, ugráló várak,
körhinták, trambulin várta ingyenesen a Művelődési ház
parkjába érkezőket.
A délutáni órákban Zumba bemutató, színházi előadás és
játékos sorversenyek szórakoztatták a gyerekeket.
Senki nem maradt sem éhes, sem szomjas, mert egész nap
zsíros-és vajas kenyér illetve üdítő állt mindenki rendelkezésére.
A rendezvényt Hidas Község Önkormányzata, a Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat, a
Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, ,a Hidasi Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános
Iskola támogatta. Köszönjük a segítséget Bogos Virágnak, Ömböli Rékának, Biszak Józsefnének és
Lohner Nikolettnek és Sági Miklósnak.
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Hidasi Benedek Elek Általános Iskola hírei!
Iskolánk csapata arany minősítést kapott a “Ki a legökosabb?” vetélkedőn. A Cikói Perczel Mór Általános
Iskola által szervezett környezetvédelmi versenyen az Amrein Bettina, Biszak Ákos, Hannl Zsanett, Pollák
Zita Kisanna összetételű csapat képviselte intézményünket.
Sági Kristóf 3. helyen végzett a Mecseknádasdon megrendezett Regionális Sakkversenyen. Iskolánk
tanulói közül Fényes Kende 7. lett, Hénel Richárd 8. helyezést ért el, Bósa Milán pedig 9. lett a versenyen.
Biszak Bence kiemelt arany minősítést kapott hangszeres kategóriában a „Cinegemadár” Tolna Megyei
Népzenei Versenyen! Tanulónk teljesítményével bejutott a „Tiszán innen, Dunán túl” Országos Népzenei
Versenyre! Felkészítő tanára: Siklósi Krisztián.
Hannl Zsanett és Mózsik Menta emléklapot kaptak a mórágyi iskola által szervezett versmondó versenyen.
Iskolánk tanulói két érmet szereztek a Kisiskolák regionális tanulmányi versenyén! Az intézményünk
által szervezett versenyen 3 megyéből 12 iskola csapata vett részt, közel 50 indulóval.
Eredmények:
Matematika-logika terület:
Egyéni verseny: 1. Hornok Máté (Pogány) 2. Biszak Olivér (Hidas) 3. Molnár Boglárka (Kunbaja) és
Varga-Ambrus Sebestyén (Mórágy)
Csapatverseny: 1. Kunbaja 2. Csikéria 3. Hidas (Biszak Olivér, Kőhalmi Kevin, Kőhalmi Laura)és
Aparhant
Magyar-szövegértés terület:
Egyéni verseny: 1. Lángi Melánia (Aparhant) 2. Horváth Eszter (Pogány) 3. Hornok Máté (Pogány)
Csapatverseny: 1. Pogány 2. Kunbaja 3. Csikéria
Iskolánk futói is indultak Pécsen a Telekom Vivicittá Városvédő Futáson. Tanulóink különjárattal jutottak
el az egész várost megmozgató tömegrendezvényre.
Intézményünk labdarúgói 6. helyen végeztek Kővágószőlősön a Kis iskolák sportversenyén!
A Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola 1-6. osztályos tanulóinak Natesh Kumar indiai
papírművész tartott bemutató előadást.
Iskolánk csapata 3. lett a Kis iskolák sportversenyének megyei döntőjében kézilabda sportágban.
2018. május 25-én (pénteken) Schmieder Valéria védőnő tartott előadást alsó tagozatos tanulóinknak a
fogápolás fontosságáról.
Gyermeknapi meglepetésként a sportudvaron felállított mászófalon
tehették próbára ügyességüket tanulóink. Testnevelés tanórák keretein
belül alsós és felsős diákjaink mászhattak fel a 8 méteres mászófalra.
A Komlói Rendőrkapitányság munkatársai révén diákjaink előadásokat
hallgattak meg közlekedésbiztonság, internet veszélyei és
drogprevenció témakörökben.
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2018. június 4-én Iskolánk tanulói játékos takarékossági vetélkedőn vettek részt, amelyen megmutathatták
pénzügyi ismereteiket.
Eredmények:
Alsó tagozat:
I. 4. osztály
II. 3. osztály
III. 2. osztály
Felső tagozat:
I. 7. osztály
II. 8. osztály
III. 6. osztály
Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján az iskolarádióban elhangzó műsorral és a faliújság
összeállításával emlékeztünk meg a trianoni békeszerződés aláírásának következményeiről.
Június 7-én (csütörtökön) kispályás labdarúgótornát
rendeztünk iskolánkban 4 csapat részvételével. A
mérkőzések az iskolai sportpályán, majd a rossz idő
miatt a tornateremben zajlottak.
Végeredmény:
I. Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
II. Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános
Iskola (6. osztály)
III. Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
IV. Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános
Iskola (5. osztály)
A torna gólkirálya Németh Dániel lett 11. góllal, a
legjobb kapus címet Nagy Martin kapta.
A Környezetvédelmi Világnaphoz kapcsolódva szemétszedéssel tisztítottuk meg iskolánk környezetét.
Napközis tanulóink az iskola udvarát és sportpályáját, a játszótér környékét és a buszmegállóhoz vezető
utat szabadították meg a szeméttől.
2018. június 14-én ballagó nyolcadikosaink színvonalas műsorral búcsúztak iskolánk dolgozóitól. A
középiskolába készülő diákjaink énekkel, hangszeres összeállítással és egyénre szabott jellemzésekkel
köszönték meg a pedagógusok munkáját és technikai dolgozóink támogatását.
A tanévzáró ünnepségen jutalmaztuk a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért diákjainkat.
Kitűnő tanulmányi eredményeket elért tanulóink:
1.osztály: Nagy Noel, Emődi Gergő
2.osztály: Balogh Nóra, Balogh Patrícia, Kérő Benett, Lovász Kata, Nyárádi Mendel
3.osztály: Fényes Hunor, Németh Zsanett, Nyárádi Kincső
4.osztály: Biszak Olivér
6.osztály: Ozsváth Éva
7.osztály: Amrein Lara, Biszak Ákos, Pollák Zita Kisanna
8.osztály: Biszak Bence, Zsók Máté
A ballagási ünnepség keretein belül adtuk át Biszak Bence részére az “Év tanulója” díjat, aki átvehette a
Dél Takarék Szövetkezet díját is!
A Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat a végzős diákok közül a német nyelvtanulásban elért
eredményeiért szintén Biszak Bencét jutalmazta.
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Tanulóink a nyári szünidőben három ingyenes táborban
vehetnek részt.
Napközi Erzsébet-tábor
Napközi Erzsébet-tábor nyertes pályázatunk révén 41
tanulónk táborozhatott 2018. június 3. hetében, a Művelődési
Házban.
A programban többek között balatoni kirándulás (KeszthelyFestetics Kastély, Keszthely-ebéd az Árnyas
Vendéglőben, Balatonederics-Afrika Múzeum, BalatonfűzfőBalatoniBob Szabadidőpark) és bonyhádi strandolás is
szerepelt.
A táborozás alatt a Hidasi Tájházért Egyesület tagjainak
segítségével diákjaink a sütés rejtelmeibe pillanthattak be,
valamint Major Judit révén a fazekasmesterség kezdő
lépéseit is elsajátíthatták.
A táborozók teljes ellátásban részesültek, a kirándulások
alkalmával pedig a fagylaltot és a délutáni uzsonnát is a
pályázat fedezte.
A gyerekek felügyeletéről iskolánk pedagógusai gondoskodnak.

Élménytábor
Nyertes pályázatunk eredményeként tanulóink júliusban hat napot tölthetnek el Fonyódligeten! Az
Erzsébet-táborok Élménytábor programján 27 jelentkezett diákunk vehet részt ingyenesen.
A tábor időpontja: 2018. július 22-27. (vasárnap-péntek)
Nyelvi tábor részletei
2018. június 4. hetében nyelvi tábort szervezünk a Művelődési Házban. Az ingyenes tábor pályázati
forrásból valósul meg.
Időpont: 2018. június 25-29.
A táborozók számtalan program mellett a szászvári várban vesznek részt egész napos foglalkozáson, a
bonyhádi strandot látogatják meg, valamint gyalogos túrára indulnak Ófaluba.
Az EFOP 3.3.5 pályázat révén a diákok szintén teljes ellátást kapnak.
Steiner Krisztián
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Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde híre!
Az év vége közeledtével rengeteg eseményre készültünk a
gyermekekkel, melynek az első fontosabb állomása az Anyák napja volt.
A befektetett energiának és sok gyakorlásnak köszönhetően
megszületett a munkánk gyümölcse; melyek a bölcsődei csoportban az
édesanyák és nagymamák szemében láthatóak voltak, örömkönnyek
folytak az arcokon. Az óvodás gyerekek ügyesen, bátran szerepeltek és
adták elő a verseket, énekeket. Az ünnepséget minden csoport egy kis
falatozással zárta, ahol bensőséges hangulatban lehettek együtt a
csoportszobákban a gyerekek a hozzátartozók és az intézmény
pedagógusai.
Az Anyák napi készülődést a Német Nemzetiségi Nap követte, melyen
óvodánk gyermekei is képviseltették magukat. Hagyományhoz illő
viseletben álltak a nagyközönség elé a középsősök és a nagycsoportosok. Az óvónők alapos
felkészítésének és a gyerekek szorgalmának, együttműködésének köszönhetően, méltán büszkék
lehettünk a Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde kis fellépőire.
Az óvoda és a bölcsőde életében egyaránt az egyik legfontosabb esemény a ballagás volt, hiszen
véget ér egy életszakasz a gyermekek és a szülők életében egyaránt. Nagy izgalommal készültünk
mindannyian erre a napra, tisztelettel és méltón búcsúztatni,búcsúzni a ballagó „nagyoktól” és
elengedni őket az ismeretlen újba. Virágba borult intézményünk, melyért külön köszönetet
szeretnénk mondani a szülői hozzájárulásoknak. A megható versek, énekek, búcsúzó gyermekek és
az őket követő kisebbek olyat alkottak, ami mind a gyermekek, családok és a pedagógusok számára
is örök emlék marad. Óvodánktól egy remek, Óvónő, Pedagógus és talán mondhatjuk „mindenki
Zsuzsi nénije is elköszönt”. Werstroh Jánosné 40 évet dolgozott intézményünkben, sok szép emléket
és szeretetet kaptak tőle az ide járó gyermekek. Pedagógiai munkáját igyekszünk követni, ezúton is
kívánunk neki szép nyugdíjas éveket.
A nevelési évet minden csoport kirándulással zárta, melyek nagyon jó hangulatban teltek.
Lehetőségünk volt a szülőkkel és a gyermekekkel családias légkörben eltölteni egy napot ahonnan
szép emlékekkel, élményekkel tértünk haza.

Szerk: Végh Viktória, Czimermanné Sztraka Tímea
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Hidas Néptánc Egyesület hírei!
Május 5-én került sor Hidason a Muharay Elemér
Népművészeti Szövetség második bukovinai
táncokkal
foglalkozó
szakmai
napjának
megrendezésére. A nap során több szervezet
működött együtt, hogy a vendégek minél
színvonalasabb programon vehessenek részt. A
Muharay Elemér Népművészeti Szövetség, a
Hőgyészi Székely Kör Bokréta Néptánccsoportja,
Hidas Község Önkormányzata és a Hidas
Néptánc Egyesület bonyolította le a programot. A
tanulni vágyók reggel Gálát Péterrel, a Magyar Állami Népi Együttes örökös táncosával technikai
oktatáson vettek részt, ahol a hangsúly a tartásjavító gyakorlatokon és törzsizom-erősítésen volt, a
helyes táncos testtartás elnyerése érdekében. Majd Héra Éva a Muharay Elemér Népművészeti
Szövetség elnökasszonya és Csibi Krisztina a Magyarság Házának igazgatóasszonya tartottak
előadást, amelyben felidézték, hogy hogyan fedezték fel ismét a néptánckultúra autentikus gyökereit
a '70-es évektől, hogyan alakultak újra a helyi hagyományőrző közösségek és az azokat összefogó
szövetségek, mint amilyen a Muharay-szövetség .

A résztvevők ezt követőn a hidasi emlékparkban koszorúzták meg a hidasi bukovinai székelyek
betelepítésének 73. évfordulója alkalmából a betelepítés emlékét őrző kopjafát. A megemlékezésen
részt vettek Hidas református, evangélikus és metodista vallási felekezeteink vezetői is. Az ebédet
követően - amelyet a Hargita étterem biztosított- Radák János és Fekete Etelka, a Hidas Néptánc
Egyesület táncoktatóinak vezetésével megkezdődött a bukovinai székely néptánc oktatása. Jani és
Eti olyan lépéseket és figurákat tanítottak, amelyekkel egy tapasztalt hagyományőrző táncos is ritkán
találkozik. Az kimerítő táncoktatás után a Sárarany zenekar bukovinai lemezének bemutató koncertje
nyújtott lehetőséget a pihenésre. A Sárarany zenekar (tagjai: Takács Rita, Radák Márton, SárköziLindner Zsófia , Sárközi Áron, Dénes Ábel ) új lemezükről játszottak pár bukovinai székely dallamot
és a lemez keletkezéséről hallhattunk pár anekdotát. Mindezek után a napot táncházzal zártuk, itt a
jelenlévők nagy körben állva a táncházvezető lépeseit figyelve kóstolhattak bele szatmári, bukovinai
és szilágysági táncokba. Majd végül minden formaságot elhagyva hajnalig táncoltak a különböző
tájegységek zeneire.
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Májusi Fonó
A Hidasi Fonó második, májusi alkalmával az érdeklődök Majdán Míra, a pécsi Janus Pannonius
Múzeum régészének előadásában hallhattak Sopianae és környékének római és ókeresztény tavasz
ünnepeiről illetve Hidas régészeti leleteiről. Mindenkinek köszönjük a részvételt!
Júniusi Fonó
Harmadik alkalommal került megrendezésre a Hidasi Fonó nevű rendezvény, ahol az alkotni vágyó,
mesét szerető gyerekek és szülők a só-liszt gyurmázáson, gyöngyfűzésen, festésen és egyéb
kézműveskedésen kívül megismerkedhettek különböző mesékkel és nagyszerű muzsikával. A
hangszerek rövid bemutatása után az érdeklődök ki is
próbálhatták
azokat.
Köszönjük mindenkinek a részvételt és az esemény
sikeréhez való hozzájárulást!

XV. Bukovinai Székely Találkozó
2018. június 23-án, idén 15. alkalommal Szekszárdon került megrendezésre a Bukovinai Székely
Találkozó. A két évente megrendezésre kerülő esemény keretein belül a bukovinai székelyek és
leszármazottaik találkozhatnak, mutathatják be többek között tánc, ének vagy akár mesemondó
tudásukat is. Idén a Hidas Néptánc Egyesület felnőtt csoportja is képviseltette magát bukovinai
táncokkal, amit a közönség fergeteges tapssal fogadott. Köszönjük mindenkinek a részvételt és a
segítséget!

Szerk.: Bogos Virág és Ömböli Réka
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Hidasi Borbarát Egyesület
Egyesületünk 2018.04.14 -én rendezte meg a XII.
Hidasi Borversenyt melyre 20 termelő 64 bormintával
nevezett.
A verseny helyszíne az Egyesületi Ház volt ,ahol hat
borbíró értékelte a borokat , a háttérfeladatokat
egyesületi tagjaink végezték.
A 2017-es évjárat egészséges szép szőlőtermést
hozott, melyből gondos munkával remek borokat
készítettek a gazdák. Ezt a tényt igazolja , hogy a
Mecsekkapu
étteremben
rendezett
eredményhirdetésen sok bor nyert arany minősítést.
A nevezett 64 borból:
Aranyérem : 27 db
Ezüstérem : 22 db
Bronzérem : 12 db
A verseny szabálya szerint idén 4 kategóriában KÜLÖNDÍJAK kiosztására is sor került.
Újdonság hogy az Év Borásza különdíj amit tavaly Ehreth János nyert el, 2018. évtől vándordíj lett .
Ezen a kupán felsorolásra kerülnek a nyertesek és ha valaki három alkalommal nyeri el a díjat
megtarthatja végleg a kupát.
KÜLÖNDÍJAK
„Borverseny legjobbjai” díjak: (minden bortermelő elnyerheti ha eléri a kategóriában a
legmagasabb pontátlagot ,azonosság esetén a bírók összekóstolással döntenek)
Vörösbor kategória győztes: ÖMBÖLI-STADLER
2017 évjáratú Cabernet Sauvignon bora
Fehérbor kategória győztes: SCHUM PINCE
2017 évjáratú Olaszrizling bora
Rosébor kategória győztes:
LÁSZLÓ ÁRPÁD
2017 évjáratú Zweigelt rosé bora
„Hidas község legjobb borai” díjak
( kizárólag hidasi bortermelő nyerheti el ,a bírók az aranyérmes borok közül választanak
összekóstolás alapján)
Vörösbor kategória győztes:
ÖMBÖLI-STADLER
2017 évjáratú Cabernet Sauvignon bora
Fehérbor kategória győztes:
ÖMBÖLI MIHÁLY
2017 évjáratú Chardonnay bora
Rosébor kategória győztes:
PÁLL LÁSZLÓ
2017 évjáratú Zweigelt rosé bora
„Hidas Község Önkormányzata díj”:
(kizárólag hidasi bortermelő nyerheti el, az idei évben a
legmagasabb pontszámú de az eddig felsorolt
különdíjakból nem részesült fehérbor készítőjét illeti ez a
díj)
A díjat idén PÁLL LÁSZLÓ nyerte 2017 évjáratú Vegyes
fehér borával.
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„Év Borásza 2018 „vándordíj:
(kizárólag hidasi bortermelő nyerheti el ha minimum három borral indul
a versenyen és értékelt borainak maximum három legjobb pontátlaga
a legmagasabb számot éri el.)
2018. évi borversenyen 18,7 ponttal PÁLL LÁSZLÓ az Év borásza
vándordíj nyertese.
Köszönjük támogatóinknak hogy adományaikkal évről –évre segítik a
verseny rendezését.
-Hidas Község Önkormányzata
- Ömböli –Stadler
- Tiki -Taki Presszó
- Sági Miklós
Minden szőlő –és bortermelőnek további sikeres jó évjáratokat
kívánunk.

Szerk: Hidasi Borbaráti Egyesület vezetősége
Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei!
Május 12-én szombaton került megrendezésre a 6. Német
Nemzetiségi nap Hidason. Az idei évben fellépőink voltak: Hidasi
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde,, Hidasi Benedek Elek Német
Nemzetiségi Általános Iskola, Ófalui Német Nemzetiségi Óvoda,
Német Nemzetiségi Egyesület Babarc (tánccsoport), Szivárvány
Kórus Babarc és a Babarci Ifjúsági Fúvószenekar.
Az idén először próbálhatták ki kicsik és nagyok az agyagozást
Major Judit keramikussal.
A május 26-i községi Gyereknapra a nemzetiségi önkormányzat – a gyerekek legnagyobb örömére –
légvárat bérelt, mely 10 órától 18 óráig várta az ugrálni vágyó kicsiket és nagyokat.
Május 30-án tartottuk a Hősök napi megemlékezést koszorúzással egybekötve,a Hidasi Tájházért
Egyesülettel közösen szervezve. E napon emlékeztünk, koszorút elhelyezve a Művelődési Ház
kultúrparkjában felállított német emlékműnél a Hidasról kitelepített németekre.
Részt vettünk a június 2-án a Kardoss napi koszorúzáson.
Az idei évben első alkalommal került átadásra díj: a ballagó 8.-os diákok közül tanárik javaslatára a
legjobb németes jutalomban részesült.
Mint minden évben az idén is minden ballagó diák könyvajándékot kapott a nemzetiségi
önkormányzattól.

Szerk: Mózesné Németi Rita
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Hidasi Tájházért Egyesület hírei!
Idén június 2-án került megrendezésre a Kardoss napi Fesztivál és Piknik a Hidasi Tájházért
Egyesület szervezésében, hagyományosan a Tájház udvarán.
A szervezők a megszokott Kardoss napi töltött káposztával és újdonságként frissen sült palacsintával
várták azokat a vendégeket, akik a programokon való részvétel mellett az ebédet is a Tájháznál
kívánták elfogyasztani. Idén a piknikezni és közösen főzni vágyóknak lehetőséget biztosítottak. A
gyerekeket idén népi fajátékokkal és kézműves foglalkozásokkal szórakoztatták.
A délelőtt folyamán a Kardoss Emléktábla megkoszorúzására is sor került a Polgármesteri Hivatal
épületénél.
Délután lehetőség nyílt a Tájház állandó kiállításinak megtekintésére és idén is gondoltak a helyi
alkotó bemutatására. Biszak Antalné és Hanák-Kovács Gizella alkotásait tekinthették meg az
érdeklődők.
A délutáni kultúrműsort bonyhádi táncosok, a hidasi iskola tanulói, a mecseknádasdi iskola
tánccsoportja és harmonika zenekara, szavalója és énekese, a Hidas – Bonyhád Színtársulat, a
Hidasi néptánc Egyesület csoportjai illetve településünk méltán híres mesemondó, Szabó Antalné
Irénke és Lőcsei Ákos szolgáltatták.
A kultúrprogram első és egyben legmeghatóbb pillanata volt, amikor Hitter István egyesületi elnök
bevezető köszöntőjét követően Berg Csaba polgármester ünnepélyes keretek között Díszpolgári
címet adott át Videcz Ferencné Marika néni korábbi egyesületi elnöknek és poszthumusz Videcz
Ferencnek a településen és településért végzett közösségi szolgálatért. A díjakat Videcz Ferencné és
lánya Videcz Virág vették át.
Minden fellépőt és vendéget süteménnyel és frissítővel kínáltak az egyesületi tagok.

Szerk.
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Gondolatok az utolsó oldalra

MÚLT…..
„Pár gondolat a németországi útról…
Köszönet!... a képviselő-testületnek, hogy elfogadta a testvér-települéi megállapodás létrejöttét.
Köszönet!.. azoknak,, akik segítségemre voltak az utazással járó szervezésben.
Köszönet!.. azoknak, akik a küldöttség részesei voltak és elkísértek e számomra és a településünk
számára fontos szerződés 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 adták nekünk. Sokszor mondják (mondjuk) más világ… igen,
valóban az. Jó volt magyarnak lenni, 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 pillanatokban 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.”
JELEN……..
2018. szeptember első hétvégéjén a Hidasi Bányásznapok programsorozaton látjuk viszont vendégül
a diedelsheim-i küldötteket. A programok szervezése és az egyeztetések jelenleg is folynak.

Kedves hidasiak!
Településünk minden lakójának kellemes és termésben gazdag nyarat kívánok!
Hidas község ifjúságának jó nyári szünetet kívánok! Vigyázzatok magatokra és egymásra!
A gondtalan nyárhoz kívánok mindenkinek jó egészséget és sok mosolyt!
Berg Csaba polgármester
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