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ó
Hidas község hirdetési és információs lapja

Július-Augusztus

Kedves Olvasóink!

A Hidasi Hírmondó soron következő száma kicsit több, mint két hónapot foglal magába.
Az ok nem más, mint a nyári szünet. Nem csak az iskolai, óvodai, hanem az egyéni is, hiszen ebben a két
hónapban többnyire nyaralással, pihenéssel töltjük az időt. Ebből kifolyólag kicsit belenyúltunk a
szeptemberbe is. Igyekszünk az elmúlt időszak fontosabb eseményeit csokorba szedni, fontos információkról
tájékoztatni Önöket.
Szerk.

Közérdekű közlemények

Őszi lomtalanítás: 2018.09.20. csütörtök (csütörtöki ürítési terület) és 2018.09.21. péntek (pénteki ürítési
terület). A kihelyezhető lomok köre nem változott az előző évekhez képest. Az elektromos hulladékot
továbbra is a Polgármesteri Hivatal udvarára lehet bevinni hétköznap 8-16 óra között.
Szelektív hulladékgyűjtési időpontok az év végéig: 09.14., 10.12., 11.09., 12.14.

.

A Hidas Néptánc Egyesület sok szeretettel vár mindenkit az idei évben is megrendezésre
kerülő szüreti felvonulásra és bálra

október 6-án szombaton.
A részletes program később plakátjainkon és Facebook-oldalunkon
https://www.facebook.com/hidasneptanc/

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: 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
háziorvosi ügyelet

74/318-104
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Hidasi Benedek Elek Általános Iskola hírei!
Az EFOP -3.3.5-17 nyertes pályázat révén június 3.
hetében
tematikus napközis
programokat
szerveztünk a jelentkező tanulók részére. A
Művelődési Házban megvalósuló ingyenes nyelvi
táborban a diákok Streicher-Lázár Henrietta és
Klemné Szabó Zsanett pedagógusok vezetésével
játékos foglalkozásokon ismerkedtek meg a
különböző
országok
szokásaival,
a
településtípusokkal és internetes játékok révén
bővítették ismereteiket. Az 5 napos program
keretein belül ellátogattak a szászvári várkastélyba, ahol interaktív foglalkozásokon vettek részt. Az időjárás
nem fogadta kegyeibe a táborozókat, így a bonyhádi strandolás elmaradt. A táborozás alatt a gyerekek napi
ötszöri étkezésben részesültek.

Az
Erzsébet
Táborok
nyertes
pályázat
eredményeként iskolánk 27 diákja 6 napot
tölthetett el ingyenesen Fonyódligeten. A gyerekek
utazását Hidas Község Önkormányzata és a
Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola
támogatta. A tábor során tanulóink változatos
programokon vettek részt: sárkányhajóztak,
hajókirándulást tettek a Balatonon, kalandparkban
tették próbára ügyességüket, lasertag játékban
vettek részt, valamint megtekintették a DR. Rex
Kutyás Egyesület bemutatóját. Az esti programok során discoban, táncházban, éjszakai bátorságpróbán
kapcsolódhattak ki a hidasi gyerekek. A hét sztárvendége Wolf Kati volt, aki koncertet adott a táborban. A
táborozók teljes ellátását a pályázat fedezte, a diákok még 1000 Ft levásárolható kupont is kaptak. A Gál Petra,
Lohner Nikolett, Steiner Krisztián pedagógusok által felügyelt csoportot meglátogatta Berg Csaba
Polgármester Úr is, aki Hidas pólót és édességet ajándékozott a gyerekeknek.
Az EFOP 4.1.3-17-2017 “Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek
infrastrukturális fejlesztése” pályázat révén megújult és megszépült épületben kezdhették a tanévet a hidasi
diákok.
A 22,98 millió forintból megvalósuló beruházás során korszerűsödött az iskola szennyvízelvezető rendszere,
megújultak a földszinti folyosók vizesblokkjai és új szaniterek kerültek a tornateremhez tartozó öltözőkbe.
Az utcafronti részen új nyílászárókat építettek be, valamint 36 ablak felújítása is megtörtént. Az első
osztályosok tanterme is megújult a nevelési év kezdetére.
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Szintén a szünetben került kialakításra a lépcsőfordulóban egy közösségi tér, ahol tanulóink kipihenhetik a
tanórák fáradalmait. Az informatikai fejlesztési terveket folytatva újabb tanterem bővült projektorral, így a
tananyagok digitális feldolgozására is adottak a lehetőségek.

2018. szeptember 31-én (pénteken) 17 órakor a Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskolában is
becsöngettek, így jelezve a nyári szünet végét.

A tanévnyitó ünnepségen az ünneplőbe öltözött, iskolajelvényt viselő tanulókat Berg Csaba, községünk
polgármestere köszöntötte, majd az 1. osztályosok műsora következett, amelyet Biszakné Papp Hilda
osztályfőnök segítségével tanultak meg a gyerekek. Az izgatott óvodásokat versekkel köszöntötték a felsőbb
évfolyamosok, majd végzős tanulóink apró ajándékokat adtak át az iskola legkisebb polgárainak. Steiner
Krisztián igazgató ismertette a nyári szünetben megvalósult fejlesztéseket és bemutatta az új pedagógusokat.
Örömét fejezte ki, hogy az iskola szakos ellátottsága továbbra is teljesnek mondható. Az igazgatói beszédet
követően Berg Csaba polgármester jelképesen átadta az új elsősöknek Hidas Község Önkormányzatának 10
ezer forintos iskolakezdési támogatását.
A tanév hivatalos megnyitása után a műsor a Szózat eléneklésével ért véget.

A tanév első szülői értekezletét 2018.09.10-én tartottuk, először összevontan a tornateremben, majd
osztályonként az osztályfőnökök vezetésével.
Steiner Krisztián igazgató
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Hidas Néptánc Egyesület hírei!
Bejártuk Tolnát, Baranyát
Az elmúlt két hónapban több környező településen is felléptünk a felnőtt táncosokkal. Július elején Kismányokon
a falunapon jártunk, majd a július végi Cikói Falunapra kaptunk meghívást. Mindkét helyen nagyon jól éreztük
magunkat, így nem csoda, hogy az esti bálokra is ottragadtunk.

A XXIX. Bukovinai Találkozások felvonulásán

Augusztus elején Bonyhádon voltunk a XXIX.
alkalommal megrendezett Bukovinai Találkozások
Nemzetközi Folklórfesztiválon. A hagyományőrző
hétvége egy utcai viseletes felvonulással kezdődött,
amelyen mi is részt vettünk megszaporodott felnőtt
tánckarunkkal és a Rezeda csoporttal. Majd éjszakába
nyúló színpadi produkciók következtek bukovinai
székely hagyományőrző táncosok és Bukovinából
származó lengyel és román vendégcsoportok jóvoltából.
Végül az „est koronáiként” minket is a színpadra hívtak,
hogy a bukovinai táncokból összeállított sokszínű
koreográfiánkat előadhassuk a közönségnek.

A folklórfesztivál vasárnapján Cikóra látogattunk, ahol a
fellépés után a lelkes cikói székely közösség látott
vendégül minket és a lengyel vendégénekkart.

Még több kép, videó és programjaink Facebookoldalunkon megtalálhatóak:
https://www.facebook.com/hidasneptanc/
A kismányoki falunapon

Vendégküldő tánc, másképpen büdös vornyik

Szerk.: Bogos Virág és Ömböli Réka
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Bányásznap 2018. szeptember és a Diedelsheimi testvértelepülés látogatása
A bányásznapok kezdeti időszakára írásos anyag nem áll rendelkezésre. Az erre az időre vonatkozó
megállapítást a XVIII. század elejéről már írásos anyag igazolja. A bányászok iránti tisztelet és megbecsülés
jeleként jött létre a Bányásznap. Településünk érintettsége révén és hagyományainkhoz híven az idei évben
is megrendezésre kerültek a Hidasi Bányásznapok, melyre meghívást kapott a Diedelsheimi testvértelepülés
küldöttsége is. A szombati vendéglátást és a bálon fellépő zenekart, valamint a vasárnapi nemzetiségi matinét
a Német Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozta, továbbiakban köszönjük a Hidasi Néptánc Egyesület és a
Tájházért Egyesület segítségét a lebonyolításban. Az eseménysorozatunkról, ami reményeink szerint nagyon
jól sikerült egy képes beszámolóval adunk tájékoztatást.

Diedelsheimi küldöttség érkezése

A település bemutatása

Disznóvágás a Tájháznál

Péntek esti tánc

Papp Rita és Bodnár Attila

Senio Rock Zenekar

Sipos F. Tamás

Mise

Látogatás a Polgármesteri Hivatalban

Pécsi kirándulás

Tombola

Bányászemlékmű koszorúzása
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Testvértelepülési dokumentumok aláírása

Diedelsheim ajándéka

Glück Auf! Egyesület Nagymányok

Hidas Néptánc Egyesület

ABS Zenekar

Csoportkép indulás előtt

Snapsz Kapelle Pécs

Baráti búcsú

Unterschleissheimi kistérségi testvértelepülési küldöttség látogatása
2018. szeptember 7-én településünkre látogatott a kistérségi testvértelepülési kapcsolatok révén
Unterschleissheim küldöttsége. Berg Csaba polgármester úr bemutatta a csoportnak a helyi nevezetességeket,
többek között a megszépült Polgármesteri Hivatal épületét és a református templomot, ahol a résztvevők Gyenge
Károly lelkész úrtól rövid tájékoztatást is kaptak a templom történetéről.

Érkezés a Polgármesteri Hivatal elé

Település bemutatása

Látogatás a református templomban
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Galamb és kisállat kiállítás
A Bonyhádi Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete már sokadik alkalommal tisztelte meg településünket
azzal, hogy nálunk tartották meg soron következő kisállat kiállításukat. Szebbnél szebb galambokat és más
kisállatokat is megcsodálhattak az érdeklődők 2018. szeptember 8-án délelőtt a hidasi Művelődési Házban
megrendezett fiatal galamb és kisállat kiállítás keretében. Az eseményen számtalan serleg talált gazdára,
melyeket Berg Csaba polgármester úr adott át a díjazottaknak, az önkormányzat különdíját a hidasi Marhauser
János nyerte el.

A kiállítás

A hidasi díjazott

Jelics Attila elnök és Berg Csaba polgármester
Szerkesztette: Berg Csaba Hidas község polgármestere

Hirdetések
OZSVÁTH CSALÁDI MÉHÉSZET
[Ide írhatja a dokumentumból idézett szöveget vagy egy érdekes kérdés összefoglalását. A szövegdoboz a
30/939-01-44
dokumentum tetszőleges pontján elhelyezhető,
és formázását a Rajzeszközök lapon adhatja meg.]
Elkezdődött az idei mézszezon!
Ezután is megvásárolhatók termékeink Hidason a Tiki-Taki Presszóban, a Borostyán Abc-ben (Petőfi u.), a Solid ABCben (Bartók u. Bányatelep).
Termékeink: Akác – Hárs – Vegyes virág – Repce – Erdei - Szolidágó méz – Lépes méz – Virágpor – Propoliszos méz –
Méhpempős méz.
Köszönjük régi és új vásárlóinknak a bizalmat! Egészségükre!

MÉZVÁSÁSR A TIKI-TAKI PRESSZÓBAN
Minden 3 kg feletti nálunk vásárolt mézhez 1 üveg (25 dkg) propoliszos mézet adunk ajándékba, október 31-ig!
Várom régi és új vásárlóimat!
Takácsné Győrfi Mónika
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Hidas ♥ Diedelsheim /2018.08.31-2018.09.03./

Az idei évben hívtuk viszontlátogatásra a németországi Diedelsheimi testvértelepülés küldöttségét. Próbáltunk megfelelni
és viszonozni azt a sok-sok szeretet és odafigyelést, amit mi kaptunk a tavalyi évben. A visszajelzések szerint sikerült is,
ami köszönhető a Hidasi Néptánc Egyesületnek a Tájház Egyesületnek és a sok jószándékú embernek, aki segített a
lebonyolításban. Martin Kern polgármester úr és küldöttsége elmondásuk szerint nagyon jól érezték magukat Hidason.
De… és itt jön a de…
Jönnek a „kedves” visszajelzések, általában azoktól, akik nem is vettek részt a vendéglátásban.
Mi haszna ebből a településünknek?
Számomra tipikus gyomor összeugrasztó kérdés, ennek ellenére próbálok választ adni. Komoly, jószándékú
egyeztetéseket folytattam a polgármester úrral, egyesületi vezetőkkel és hasznos tapasztalatcserét folytattunk a lakosság
bevonásáról is. Tervben szerepel a Bretteni iskolával való együttműködés lehetősége az iskolánknak, egyesületeink
tapasztalat cseréje. Települési rendezvényeken való kölcsönös megjelenés… És sorolhatnám.
De, talán a legfontosabb, amit az ünnepélyes aláírás előtt is elmondtam. Mikor tavaly nyáron haza érkeztünk sokan
megkérdezték tőlem milyen emlék maradt meg bennem az útról? Sokféle válaszom volt… a teltházas sportcsarnokban
mondhattam beszédet több száz ember előtt… a Hidasi Néptánc Egyesület fergeteges fellépései… az ünnepélyes aláírás…
a német televíziótársaság kérdése, hogy milyen magyarnak lenni Németországban… de … a sok mosoly és jókedv mellett,
ami a legmeghatóbb volt… meglátogatni a temetőt…, hol a Hidasról elszármazottak sírjai vannak… édesanyám halála óta
a sírjától eljőve mindig megsimogatom a fejfáját … hogy, hogy nem ezt nem tudtam megállni Diedelsheimben sem a
temetőben.
Az ott nyugvó emberek a mi elődeink… településünk építői… a régen híres szőlőink művelői… ott és abban a pillanatban
éreztem… éreztem át, hogy mi is a lényege ennek a kapcsolatnak…, hogy miért is vagyunk ott… az ott nyugvó emberek
mindig Hidas Község részei maradnak.
Soha nem felejtem el, hogy Hidas község polgármestereként egy fejfa simogatással köszönhettem meg nekik, hogy voltak
nekünk és ha csak így is, de átvitt értelemben találkozhattam velük…
Igen, talán ez az utolsó bekezdés ad választ mindenre…
Tudom, mindenki megérti a gondolataimat. Tisztelet és szeretet az őseink iránt, ez vezérel település vezetőként és ez
vezérel most is, mikor a jövő évi székely testvértelepülési megállapodás előkészületein dolgozom Hidas község javára.
Köszönet a biztató, építő szép szavakért és pokolba a hátba szúró rosszindulatú, munkát hátráltató megjegyzésekkel.
Dolgozzunk közösen egy szebb és jobb közösségért, egymás munkáját és tenni akarását tiszteletben tartva,
ebben bízva tisztelettel kívánok mindenkinek jó egészséget és sok mosolyt:

Berg Csaba
Hidas község polgármestere
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