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Március, április

M ind a naptári, mind a csillagászati tavasz kezdetén túl vagyunk, így nem csoda, hogy már a természet is
ébredezik. A fákon megjelentek a várva várt rügyek, előjöttek a katicák, és a korán nyíló növények virágba borultak.
Igazi felfrissülés ez a szemnek a hideg, borongós téli napok után. Ám, ugyanakkor ez az időszak, az éledő
természetnek köszönhetően egy igen tevékeny időszak kezdete is. Mint, ahogyan a Lakosoknak saját házuk táján,
úgy az Önkormányzat dolgozóinak is megszaporodtak a tennivalói. Újra benépesültek a virágládák, ágyások és
fűnyíróktól, fűrészektől hangos a környék. Egy felajánlásnak köszönhetően, - melyet ezúton is köszönünk - 120 db
gyümölcsfát kapott a település, melyek a Hivatal kertjében kaptak helyet. Bízunk benne, hogy idővel bő termést
hozó fákká válnak a szorgos kezek által.
Március és április hava bővelkedett az ünnepekben, jeles napokban és fontos
eseményekben egyaránt. Ezekből emelnénk ki párat. A Hidasi Benedek Elek Német
Nemzetiségi Általános Iskola és Hidas Község Önkormányzata az idei évben is közös
megemlékezést tartott az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére. Az
iskolai ünnepséget követően az ünneplők átvonultak az 1848-as hősök tiszteletére állított
emléktáblához, ahol ünnepi beszédet mondott Berg Csaba polgármester. Az ünnepség
végén polgármester úr, Dr. Tóth Attila jegyző úrral közösen, valamint Steiner Krisztián
iskola igazgató koszorút helyezett el az emléktáblánál.
Jeles napjaink közé tartozik hazánkban a
József Attila
költészet napja, melyet József Attila születésnapjára emlékezve 1964 óta
Tavasz van! Gyönyörű!
minden évben április 11-én ünneplünk. „Költő vagyok – mit érdekelne
„Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz,
engem a költészet maga?” kezdte Ars poetica Németh Andornak című
A vén Duna karcsú gőzösökre gondol,
Tavasz van! Hallod-e? Nézd, hogy karikázik versét József Attila, aki nem tudhatta, hogy születésének napja egykoron
a költészet napjává, s egyben a magyar irodalom ünnepévé válik majd,
Mezei szagokkal a tavaszi szél.”
amely már több, mint fél évszázados hagyományra tekint vissza. Sokan
azonban nem is tudják, hogy nem csak József Attila született ezen a napon, hanem Márai Sándor is, aki csupán öt
évvel volt idősebb a költőnél.
Szerk.
2019. április 11-e és 14-e között Erdélyben, Gyergyóalfaluban jártam egy
küldöttség élén testvértelepülési megállapodás kiépítése céljából. 12-én pénteken
Gyergyóalfalu polgármesterével volt egyeztető tárgyalásom. 13-án szombaton
pedig a polgármester úrral már alá is írtam egy szándéknyilatkozatot. Büszkén
mondhatom, hogy a tárgyalás eredményének köszönhetően már újabb meghívást
is kaptam a gyergyóalfalusi júniusi rendezvényre, ahová a tánccsoportunk is elkísér
és fellép. 2015. május 9-én a székelykapu avatáson ígéretet tettem Hidas község
Lakóinak, hogy mindent elkövetek, hogy településünknek egy erdélyi
testvértelepülése is legyen. Ennek a gyümölcse kezd beérni és a Hidasi
Bányásznapon reményeim szerint aláírásra is kerül a két település
testvértelepülési megállapodása, mely sok hidasi Lakosnak fog örömére szolgálni.
Berg Csaba Hidas község polgármestere
Hidasi Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Ebédidő:

08:00-15:00
08:00-15:00
ügyfélfogadás szünetel
08:00-15:00
08:00-12:00
minden nap 12:00-12:30

Hidasi Hírmondó
Lap tulajdonságai: ingyenes kézbesítés
hagyományos külalak (A3, papír)
fekete-fehér nyomtatás, sokszorosított
Szerkesztés: Szőke Boglárka
Létrehozta, felelőse: Hidas Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 50/II.

Berg Csaba polgármester
elérhetőségei:
Bonyhádi
háziorvosi
ügyelet

06 74/318-104

7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 50/II.
Telefon: 06 72/457-101,
06 72/457-117
Fax: 06 72 457-101
Mobil: 06 20/345-4913
E-mail: hidasonkormanyzat@gmail.com
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A Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde hírei
Február utolsó hetében a bölcsődések is megtartották farsangi
mulatságukat. A legkisebbek is remekül szórakoztak, ettek-ittak.
Töretlenül zajlanak a Csurgó zenekar foglalkozásai intézményünkben,
minden héten kedden hoznak egy kis plusz vidámságot a gyermekek
életébe. Több éve tartó hagyomány, hogy az együttes heti
rendszerességgel ellátogat hozzánk, melyet térítésmentesen tudunk
biztosítani a gyermekek számára Hidas Község Önkormányzatának
jóvoltából.
Március 8.-án megtartottuk a nemzetközi Nőnapot, a gyermekek édesanyjuknak, nagymamáiknak,
lánytestvéreiknek készítettek ajándékot és készültek köszöntéssel is. Természetesen a csoportok hölgy tagjait
is felköszöntötték a fiúk.
Március 15.-én az óvodában a katonáké és a huszároké volt a főszerep.
Nem csak a csoportokban vették át a nemzeti hangulatot, de az
intézményen kívül is bizonyították rátermettségüket, ugyanis az iskolában
léptek fel a gyermekek egy ünnepi műsorral. A műsorra Orosházi Szandra
és Borsós Barbara készítette fel a szerepelni vágyókat!
Március utolsó hetében a víz világnapja alkalmából intézményünk is
csatlakozott egy országos programhoz, mely a Happy Hét elnevezést viseli. Célja a gyermekek körében a
vízfogyasztás népszerűsítése. A program során a vízzel kapcsolatos tevékenységek, játékok kerültek előtérbe.
Április a jó idő, a napsütés és a kirándulás hónapja volt! Két alkalommal is elutaztak a gyerekek.
Április 4.-én Zengővárkonyban tekintettük meg a tojásmúzeumot és piknikeztünk,
játszótereztünk. Húsvét közeledtével remek lehetőséget adott a ráhangolódásra a
tárlat, sok szép színes, díszes, különleges tojást láthattunk!
Április 11.-én Pécsre kirándultunk, ahol egy nagyon
érdekes programon vettünk részt a Zsolnay Negyedben.
Egy fizika professzor mutatott be számos olyan látványos és
varázslatos kísérletet, amik a
kisebbeknek is izgalmasnak
bizonyultak. Ezután a csoportok
az Árkád húsvéti kiállítását is
megtekinthették,
valamint
elérkezett az ideje a várva vált
első fagyizásnak is!

Ilyen alapozás után a húsvéti hangulat megteremtése nem volt
nehéz feladat a pedagógusok számára. Örömmel, vidáman
készültünk az elkövetkező ünnepre. Tojásokat festettünk minden
csoportban, különböző technikákkal, amit a gyermekek haza is
vihettek. A szünet előtti napokban egy nagyon kedves vendégünk
is volt. Szabóné László Irén néni látogatott el hozzánk, aki remek
mesékkel kápráztatta el a gyermekeket. Ezúton is köszönjük Neki
és reméljük máskor is meglátogat minket!
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Április elején tavaszi, anyák napi fotózást tartottunk.
Nyílt napot tartottunk a bölcsődében, ahol a bölcsőde iránt érdeklődő szülők és gyermekeik részt vehettek
kicsit a legkisebbek mindennapjaiban. Ezt követően megtartottuk a bölcsődei és óvodai beiratkozásokat is. Nagy
örömünkre szolgál, hogy a gyermeklétszám évről évre növekszik, egyre többen választják a hidasi óvodát.
Orosházi Szandra

A Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola hírei
2019. március 11-én (hétfőn) alsós tanulóink színházi előadásra utaztak Bonyhádra, ahol a Mátyás király
mézbora című zenés mesejátékot tekintették meg.
Új kézszárítók kerültek felszerelésre az iskola földszinti részén. A készülékek révén tanulóink
higiénikusabb körülményekkel találkozhatnak az intézmény mosdóiban.
2019. március 14-én színvonalas műsorral emlékeztek meg tanulóink
az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc eseményeiről . A
szerkesztett műsor irodalmi elemek mellett táncos koreográfiákat is
tartalmazott, amelyet Lovász-Surján Paula és Gál Petra pedagógusok
tanítottak be. A megemlékezésen fellépett iskolánk énekkara is, akiknek a
fellépését Weidingerné Pál Ágnes és Nyárádi Viktória tanárnők segítették. A
műsor nagy sikert aratott az iskola tanulói és a meghívott vendégek körében
is. Az iskola tornatermében megtartott ünnepséget követően a résztvevők a
községi ünnepséghez kapcsolódva átvonultak a tavaly felavatott emléktáblához, ahol Berg Csaba Polgármester
Úr osztotta meg gondolatait a hallgatósággal, majd elhelyezték a megemlékezés koszorúit.
2019. március 20-án a Szentendrei Skanzen múzeumpedagógusai tartottak
rendhagyó tanórákat tanulóinknak Bőröndmúzeum címmel.
A program célja az volt, hogy eljussanak a magyar néprajzzal, életmóddal
kapcsolatos múzeumi és társadalmi ismeretek olyan iskolai közösségekhez,
amelyeknek nincs vagy korlátozott a lehetősége részt venni a szentendrei
Szabadtéri Néprajzi Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásain.
Iskolánk is csatlakozott a Fenntarthatósági Témanap és a Digitális
Témahét kezdeményezésekhez, amelynek során tanulóink számos vetélkedőn és szemléletformáló előadáson
vettek részt.
2019. április 15-én az érdeklődő szülők fogadóórán találkozhattak gyermekeik pedagógusaival, így
egészíthették ki az elektronikus naplóból szerzett ismereteiket.
Felújított padok beszerzésével vált otthonosabbá iskolánk belső udvara és a sportpálya. A hat padot az
önkormányzat és az iskola dolgozóinak munkájával sikerült széppé varázsolni.
Iskolánk az idei évben is pályázott az Erzsébet-táborok Élménytábor , valamint a Napközi Erzsébettáborok felhívásokra. Sikeres elbírálás esetén tanulóink hat napot tölthetnek el Zánkán, illetve tartalmas
programokon vehetnek részt a Hidason megvalósuló táborban.
Intézményünk is pályázik a HATÁRTALANUL! program Tanulmányi kirándulás hetedike seknek
felhívásra . A 2019/2020. tanévben Felvidék az úti cél. Társpályázó intézmények: Aparhanti Általános Iskola,
Györei Templom Általános Iskola.
A beiskolázáshoz kapcsolódó „Nyitott szívvel, nyitott kapukkal”
rendezvénysorozaton
ismerkedhettek
meg az érdeklődő szülők iskolánk
specialitásaival, lehetőségeivel és a
leendő tanítókkal. A három alkalom során
bemutatkoztak a néptáncosaink a
Csurgó zenekar vezetésével, megmutatták tudásukat a furulya
szakkörösök és az énekkarosok is, valamint röviden bemutattuk az
iskolában zajló angol és német nyelvoktatást . A sorozat zárásaként
3

VIII. évfolyam 2. szám

Hirdetési és információs lap

2019. március - április

az úszásoktatásról szóló tájékoztató után a leendő elsősök játékos
sportversenyen vettek részt , amelynek végén érmékkel gazdagodtak.
A tavaszi szünet előtti napon diákjaink tavaszi kiránduláson vettek
részt , amelynek során a Váraljai Ifjúsági Táborban töltöttek el néhány
órát. A nap folyamán a megújult játszótereken és sportpályákon
kapcsolódhattak ki tanulóink, majd közös szalonnasütéssel zárult a nap.

Tanulóink eredményei:
 A német nemzetiségi versmondó versenyen az alábbi eredmények születtek:
Alsó tagozat: 1. Németh Zsanett 2. Nyárádi Kincső 3. Balogh Patrícia
Felső tagozat: 1. Biszak Olivér 2. Ozsváth Éva 3. Haramia Balázs
Különdíj: Emődi Gergő
 Iskolánk csapatai eredményesen szerepeltek a Solymár Imre Városi Könyvtár által szervezett
sajtótörténeti vetélkedőn!
Eredmények: 1. Biszak Ákos-Hénel Richárd 2. Hannl Zsanett-Pollák Zita Kisanna 3. Balogh Eszter-Balog
Beáta 5. Amrein Bettina-Pécsi Dorina
 Tanulóink szép eredményekkel zárták a Szondi József Területi Matematika Emlékversenyt!
Eredmények:
Nyárádi Kincső 2. helyen végzett, Biszak Ákos, Biszak Olivér és Ozsváth Éva pedig 3. lett évfolyamában!
 A Víz Világnapja alkalmából meghirdetett pályázat eredményei:
Fotópályázat: 1. Berényi Nóra-Palkó Zsófia 2. Biszak Olivér 3. Haramia Balázs
Rajzpályázat:
1. osztály: 1. Kató Blanka 2. Varga Tifani 3. Vajda Szabolcs
2. osztály: 1. Nagy Noel 2. Orsós Márton
3. osztály: 1. Lovász Kata-Balogh Patrícia 2. Varga Károly Ákos 3. Bella NoémiLászló Noémi
4. osztály: 1. Nyárádi Kincső-Németh Zsanett 2. Orsós Márk-Kőhalmi Dominik
3. Inhof Áron
 Biszak Olivér 10. lett az Arany János Tesztverseny országos döntőjében! Az országos
döntőt Budapesten, a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Épületében rendezték, ahol tanulónk a
megszerezhető 30 pontból 20 pontot elérve végzett az előkelő 10. helyen!
 Iskolánk Lovász Kata, Nyárádi Kincső, Kőhalmi Dominik, Inhof Áron, Németh Zsanett összeállítású
csapata továbbjutott a Vigyázz, kész, pénz! vetélkedő regionális középdöntőjébe.
 Az iskolai versmondó verseny eredményei:
I. osztály: 1. Vajda Szabolcs 2. Varga Tifani 3. Videcz Dusán
II. osztály: 1. Kovács Bendegúz 2. Nagy Noel 3. Klem Máté és Emődi Gergő
III. osztály 1. Lovász Kata 2. Balogh Nóra 3. Kérő Benett
IV. osztály 1. Nyárádi Kincső 2. Németh Zsanett 3. Inhof Áron
 Ozsváth Éva a 22. helyen végzett a NyelvÉSZ verseny megyei döntőjében!
 Tanulóink három érmet szereztek az Aparhanti Általános Iskola asztalitenisz versenyén!
Eredmények:
IV. korcsoport (lányok): 1. Ozsváth Éva, 3. Balog Beáta
IV. korcsoport (fiúk): 2. Németh Dániel
 Iskolánk csapatai eredményesen szerepeltek a Györei Templom Általános
Iskola által szervezett “Ki tud többet Magyarországról?” vetélkedőn:
Az Ozsváth Éva, Balog Beáta, Balogh Eszter összetételű csapat 4. helyen
végzett, a László Dorina, Nemcsényi Janka, Ömböli Virág összeállítású
csapat pedig 5. lett a vetélkedőn.
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 Három tanulónk is dobogón végzett a geresdlaki tagiskola versmondó versenyén!
A 3. osztályosok versenyében Lovász Kata 2. helyen végzett, Kérő Benett pedig 3. lett. A 4. osztályosok
versenyében Nyárádi Kincső 2. helyezést ért el!
Steiner Krisztián, igazgató

Hidas Néptáncegyesület hírei

Bonyhádvarasdi székelykapu-avató
Egyesületünk meghívást kapott a bonyhádvarasdi önkormányzattól a
felújított művelődési ház átadásának alkalmából. Az ünnepség a
templomban kezdődött, ahonnan
zenekar kíséretével vonultunk a
helyszínre, székely és sváb
népviseletekben. Az épület előtt
egy díszes székelykapu várt minket,
amit Ömböli Zoltán faragott, fia
Ádám segítségével. Felavatása után először mi léphettünk be az udvarra,
hogy egy tánccal köszönthessük a résztvevőket. Ezek után kalotaszegi és
bukovinai koreográfiáinkat adtuk elő. A közönség nagy tapssal díjazta
műsorunkat, utána meg is vendégeltek bennünket.
Ozsváth Éva

Tojásírás
Egyesületünk az elmúlt Fonó alkalmával, március 30-án a húsvétra hangolódott.
Mi is az a tojásírás? Mit szimbolizálnak a különböző írásminták, illetve színek? Ezekre a kérdésekre is választ
kaphattunk mindazok az érdekes történetek mondák között, amiket hallhattunk. Miként készült egy leány a
húsvétra, locsolókra? Hogyan adta tudtára egy legénynek szimpatizál vele vagy épp nem kívánatos számára.
Olykor mulatságos mondákkal alátámasztva. Alkalmunk lehetett visszautazni az időben, és korabeli eszközökkel
megpróbálni, ezt az egyesek által művészien képviselt „munkafolyamatot” közösen ügyködött fiatal és idősebb,
ami még szebbé tette az együttlétet, szinte elmosódtak a generációk közti különbségek.
Köszönet mind a szervezőknek, mind az aktív résztvevőknek.

Ömböli Viktor

Életfa ültetés
A fa mindig is része volt az életünknek. Meleget ad, használati tárgyakat készítünk belőle, oxigént ad létünkhöz,
gyümölcse táplálék, lombja árnyékot ad és gyönyörű. A fa az egyéni fejlődés jelképe, ahogy egyszerre férfi és
női jelkép is. Régen, ha egy családba gyermek érkezett, szokás volt fát ültetni. Ezt a szép hagyományt igyekszik
megőrizni településünk az életfák ültetésével. Április 10-én délelőtt a 2018. október 14. és 2019. március 26-a
között született hidasi gyermekek tiszteletére újabb tíz életfa elültetésére került sor a kultúrparkban. Az
eseményt Berg Csaba polgármester nyitotta meg beszédével és köszöntötte a
megjelenteket. A facsemeték ültetése során Schmieder Valéria védőnő volt a
segítségére. A szülők szalaggal látták el a fákat, ezután emléklapot vehettek át a
polgármester úrtól az esemény tiszteletére. Bízunk benne, hogy a szülők,
nagyszülők még sokáig nyomon tudják követni saját csemetéjükkel a most
elültetett facsemeték fejlődését és az évek múltával vissza-visszatérnek majd
hozzá.
Szerk.
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A Hidasi Tájházért Egyesület hírei
Az idei évben immár 10 éve annak, hogy a polgármesteri hivatal épületében
kialakításra került - és látogatható - a település híres szülöttének Kardoss
Kálmánnak az emlékszobája , valamint az épület falán felavattuk
emléktábláját. A Hidasi Tájházért Egyesület ez alakalomból szeretettel
meghív és vár mindekit a hagyományos

Kardoss-Fesztiválra június 1-én,
melyen megemlékezünk és tisztelgünk Kardoss Kálmán munkássága,
tevékenysége előtt, valamint kulturális programokkal várjuk látogatóinkat.
A nap folyamán a polgármesteri hivatal épületénél tartott megemlékezés
után a Tájházban folytatódnak programjaink, ahol többek között fellépnek
a helyi általános iskola tanulói, a helyi Színjátszó Egyesület, a Hidas Náptánc Egyesület táncosai, és környékbeli
egyesületek. Természetesen nem marad el a helyben készült töltött káposzta sem. A nap folyamán piknikezési
lehetőséget is biztosítunk családi, baráti csoportoknak a Tájház udvarán. Részletes programokról később
tájékoztatjuk a Lakosságot.
Kérjük, hogy amennyiben idén még nem rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásáról, akkor
adójuk 1%-ával támogassák a Hidasi Tájházért Egyesület törekvéseit.
Adószámunk: 18330656-1-02 . Felajánlásukat május 20-ig tehetik meg.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak a támogatását, akik 2018. évben adójuk 1%-ával támogatták
Egyesületünket.
Lapzárta után: Április 27-én a Hidasi Tájház is csatlakozott az Országos Tájházak Napja programhoz, melyről a
Hírmondó következő lapszámában bővebben beszámolunk.
Hitter István Hidasi Tájházért Egyesület elnöke
Egy rég várt eredmény… Hamarosan kültéri sportpark létesül Hidas községben
A Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program még 2016 nyarán indult útjára, aminek szakmai irányítója
jelenleg az Emberi Erőforrások Minisztérium Sportért Felelős Államtitkára. Az állami program alapvető célja,
hogy olyan közösségi terek kerüljenek az ország minél több településén kialakításra, ahol valamennyi korosztály,
a fiatalabbaktól az idősebbekig aktívan töltheti el a szabadidejét igényes szabadtéri létesítményekben,
amelynek révén elérhető, hogy
-

az aktív életvitelt, mozgás-gazdag életmódot folytatók száma
növekedjen;
a mindenki számára elérhető sportolási lehetőségek száma
gyarapodjon;
az integráció és az akadálymentesség biztosítva legyen;
a sporteszközök használatának köszönhetően a lakosság
egészségi állapota javuljon;
a sportolás a mindennapi életünk alapvető része legyen.

A kép illusztráció - egy megvalósult sportpark

A beruházást későbbiekben bonyolító BMSK Zrt. 2019. április 4-én kelt értesítése szerint Hidas Község
Önkormányzat a program keretein belül központi költségvetési forrásból 1 db ún. „C” típusú kültéri sportparkot
nyert. A „C” típusú sportpark jellemzői: minimum 90 m2 alapterületű, minimálisan 8 eszköz kerül rá telepítésre,
tolódzkodásra, húzódzkodásra, has és hátizom erősítő gyakorlatokra és fekvőtámasz gyakorlatokra, valamint
lépcsőzésre, bordásfalon végezhető gyakorlatokra és függeszkedésre alkalmas. A pályázat 100%-ban
támogatott és előreláthatóan még ez évben megvalósul a tervezett helyén, a helyi Művelődési Ház közparkjának
területén. A beruházáshoz a településnek csak a területet kell biztosítania, melyre a kivitelező cég felépíti a
sportlétesítményt. Ezekben a hetekben várható a BMSK Zrt. munkatársainak megkeresése a beruházásra kijelölt
ingatlan helyszíni bejárása, felmérése érdekében.
Szerk.
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Közérdekű információk, tájékoztatások, elérhetőségek
Könyvtári nyitva tartás:
Könyvtáros: Biszak Zsuzsanna
Helyszín: Művelődési Ház
7696 Hidas, Erkel Ferenc utca 8.
Telefonszám: 72/457-101

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

13:00-17:00
07:00-09:00
Zárva
16:00-18:00
08:00-16:00

Kéményseprő
Telefonos ügyfélszolgálat
1818 / 9.1 menü
(9.1 Kéményseprőipari
tevékenység)
E-mail cím: 1818@1818.hu

Szelektív hulladékgyűjtő
edények ürítésének
időpontjai:
2019. május 10.
2019. június 14.

Tisztelt Adózók!
2019. május 20-ig még lehetőség
van a személyi jövedelemadó
kétszer 1 %-nak felajánlásáról
nyilatkozni.
Kérjük adója 1%-val támogassa a
hidasi kedvezményezetteket!
19941194-1-02 Egységes
Sportegyesület Hidas
18318168-1-02 Hidas Néptánc
Egyesület
18330656-1-02 Hidasi Tájházért
Egyesület
19028248-1-02 KIMMTA
További informáciők:
www.nav.gov.hu, 1819.

E-On Dél-Dunántúli
régió hibabejelentés
(szakaszos közvilágítási
lámpa hibáknál)
06 80/20-50-20
WATT-Erősáramú
Tervező, Szerelő és
Szolgáltató Kft.
(1-2 lámpatest hibája
esetén vagy egyedi
hibák esetén)

Kormányablakbusz
ügyfélfogadása, menetrendje
2019. május 02. (csütörtök)
2019. június 06. (csütörtök)
8.30 – 10.30 óra között
Helyszín: Hidasi Polgármesteri Hivatal
előtti parkoló
A kormányablakbuszban lehetőség van
például a személyazonosító
igazolvánnyal, lakcímkártyával,
útlevéllel, vezetői engedéllyel
kapcsolatos ügyintézésre, ügyfélkapuregisztrációra is.
Mezőföldvíz Kft.
hibabejelentés:
Telefon: 06 20/569-3833
E-mail: ugyfel@mezofoldviz.hu

honlap: www.watteta.hu / hibabejelentés
telefon: 06 72/511-599

Dél-Kom Kft. Bonyhádi ügyfélképviselete:
Cím: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.
Telefon: 74/500-222
E-mail: bonyhadiugyfelkepviselet@delkom.hu

Nyitva tartás:
hétfő: 8:00 - 15:30
kedd: 8:00 - 18:00
szerda: 8:00 - 14:00

Agrárkamarai tanácsadó iroda
Pécsvárad:
7720 Pécsvárad,
Gyenes Tamás 6/2.
Császár Boglárka 30/758-3752
csütörtök: 8:00 - 15:00
péntek:
8:00 - 14:00
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Gondolatok az utolsó oldalra
Tisztelt Lakosság!
2019. április 27-vel egy igen tartalmas, rendezvényekben bővelkedő napot
tudhatunk magunk mögött. A „Tájházak Napja 2019” országos rendezvényhez
csatlakozott a Hidasi Tájházért Egyesület és délelőtt 10 órától várta az érdeklődőket
a Hidasi Tájházban. Népi hangszer és népi játék készítés, valamint tárlat vezetés
várta az érdeklődőket. Délután a Hidasi Néptáncegyüttes műsorán és a Néptánc
Egyesület által szervezett „Hidasi Fonó” rendezvénysorozat keretein belüli
előadáson vehettek részt az oda látogatók. Az előadás Videcz Ferencné
közreműködésével jött létre, melynek témája a „Két etnikum – székelyek és
németek – egymáshoz való viszonya” volt. Szombaton délelőtt 10 órakor egy 40
főből álló német delegációt fogadtam a Polgármesteri Hivatalban.
Testvértelepülésünkről Brettenből és Diedelsheimből érkeztek a vendégek. A nap
folyamán bemutatásra került a Polgármesteri Hivatal és a Kardoss szoba.
Ellátogattunk a temetőbe és részt vettünk a Tájházban rendezett délutáni
műsoron. Jó érzés volt ismét találkozni a német barátainkkal azért is, mert a
Bretteni Melanchthon Akadémia és Bretten város kiállításának megnyitóján
vehettünk részt vendégeinkkel. A településünk Lakóin kívül sok helyről érkeztek
vendégek erre a nagy eseményre. 16 órakor telt ház volt a Művelődési Házban, ez
igen jóleső érzés volt és ez is bizonyítja azt, hogy érdemes volt sok munkát bele fektetni a kiállítás Hidasra
hozatalába. A polgármesteri köszöntő és kiállítás megnyitó után a német küldöttség vezetője mutatta be és
ismertette a kiállítás fontosságát, ezután fellépett a kakasdi Német Asszonykórus és a bonyhádi Kränzlein
Néptánc Egyesület. Ismét egy tartalmas és Hidas község jó hírnevét gazdagító hétvége volt községünkben.
Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki segítségemre volt a szervezésben és részt vett a rendezvényeinken.
Dolgozunk tovább és mellette nagy hangsúlyt fektetünk a Nemzetiségi Önkormányzatok és Egyesületeink
rendezvényeinek minél magasabb szintre emelésére, hagyományaink és kultúránk őrzésére. Kérném, a
Lakosságot, hogy részvételükkel segítsék és ismerjék el törekvéseinket.
Köszönettel és tisztelettel:
Berg Csaba Hidas község polgármestere
Kedves Édesanyák, Nagymamák!
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Anyák Napja alkalmából.
Édesanyának lenni nem egy mesterség, de még nem is egy kötelezettség, kicsit
leegyszerűsítve mondhatnám úgy is, egy jog a sok közül. Édesanyák, azok kiknek soha
nem lehet igazuk, hiszen a békesség és a szeretet azt diktálja nekik, hogy mindig igazat
adjanak a szerető gyermeküknek. Hiszen Önök tudják a legjobban, hogy utazni
érdekesebb és szórakoztatóbb, mint megérkezni bárhová. Az édesanyák kutakodó
tekintete is mindig azt nézi, figyeli, hogy gyermekeik dolgai hogyan alakulnak a mindig
erősebben hullámzó és sok gonddal telített világunkban. Igen… és itt a kérdés!... Hogyan
tudjuk ezt a sok jót és figyelmességet viszonozni? Egy biztos!... Addig, és csak addig, míg
élnek és velünk vannak. Mosollyal öleléssel oda figyeléssel és a hatalmas anyai szeretet
viszonzásával, hiszen az édesanyáknak köszönhetjük az életünket.
Öleljük, szeressük és tegyük boldoggá az életüket, míg tehetjük. Sokunknak a
szomorú tény maradt és a fájdalom, hogy anyák napján is a temetőbe kell mennünk és
már nem az otthonában köszönthetjük a szeretett édesanyát, ezért mi sajnos nem a
karjainkkal, hanem a szívünkkel öleljük át az elveszített édesanyánkat. A köztünk élő
édesanyáknak hosszú és gondtalan életet kívánok.
Jó egészséget és sok mosolyt:

Berg Csaba Hidas község polgármestere
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