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 KARÁCSONYI MŰSOROS ÜNNEPSÉG  

a Hidasi Művelődési Házban  2019. december 22-én 16 órai kezdettel.  

Program: 

⁂ Ünnepi beszédet mond Berg Csaba Hidas község polgármestere  

⁂ Hidas Néptánc Egyesület fellépése  

⁂ Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde gyermekeinek műsora  

⁂ Hidasi Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak műsora  

⁂ Bonyhád-Hidasi Színjátszó Társulat előadása  

Előtte 13 órától  

 ADVENTI VÁSÁR    

a Művelődési Ház közparkjában.   

 

Minden érdeklődőt szeretettel vár  Hidas Község Önkormányzata.  
 

Minden kedves olvasónak áldott Karácsonyt, mosolygós 

és szeretetben gazdag Új Esztendőt kívánok  

Hidas Község Önkormányzata és a  

Hidasi Polgármesteri Hivatal dolgozói nevében. 

 

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

 

 

 

www.hidas.hu 

 
www.facebook.

com/Hidasi
 

Polgármesteri 

Hivatal 

Hidasi Polgármesteri Hivatal  
ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő:  08:00-15:00 
Kedd:  08:00-15:00 
Szerda:  ügyfélfogadás szünetel 
Csütörtök: 08:00-15:00 
Péntek:  08:00-12:00 
Ebédidő:  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: 

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 

 

http://www.hidas.hu/
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2019. október 25-én az alsós és felsős tanulók is Halloween Party  

rendezvényen vettek részt, ahol rémisztő jelmezekben játékos vetélkedőkön tehették 

próbára tudásukat és bátorságukat. Az este folyamán a tökfaragó verseny 

eredményhirdetését követően tánccal zárult a program. 

November 8-án (pénteken) a pályaorientációs nap részeként alsó tagozatos 

tanulóink Kakasdra, az                 Anna Cukrászdába látogattak el, a felsős tanulók 

pedig a Paksi Atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontját nézték meg. A 

hagyományosan megrendezett nap célja a különböző szakmák bemutatása és a 

diákok pályaválasztásának segítése. 

2019. november 13-án Márton-napi ünnepségen és lampionos 

felvonuláson vettek részt tanulóink. A program rövid műsorral indult, majd az 

óvodások csatlakozásával, a lampionok fénye által kísérve rövid sétára indultak a 

gyerekek és szüleik. Az iskolába visszatérve forró tea és zsíros kenyér várta a 

résztvevőket. Ezúto n is köszönjük Hidas Község Önkormányzata, a Hidasi Német 

Önkormányzat, a Hidasi Tájházért Egyesület és az Idősek Napközi Otthona, valamint a 

Polgárőr Egyesület segítségét és támogatását. 

Az ünnepek közeledtével tanulóink minden héten               adventi műsorral 

hangolódnak karácsonyra. Az alsós és felsős osztályok közös műsorát követően 

két tanuló közreműködésével lobbantak lángra az adventi koszorú gyertyái. 

2019. december 6-án iskolánkba is ellátogatott a 

Mikulás és minden gyermeket 

megajándékozott. Szerencsére ebben az évben 

senkinek nem hozott virgácsot, hiszen a Benedek Elek Német Nemzetiségi 

Általános Iskolába csak jó tanulók járnak! :) A nap a hagyományos 

Mikulásfutás  rendezvénnyel folytatódott, majd az alsósok számára 

rendezett Mikulás Bulival  ért véget. Az iskola ezúton is köszöni Hidas Község Önkormányzatának a 

támogatást. 

2019. december 7-én (szombaton) sportnapon mérhették össze 

tudásukat tanulóink, majd a szülők és testvérek bevonásával labdarúgó 

és kézilabda mérkőzésekre került sor. 

A második adventi gyertya meggyújtását követően a Kecskés 

Együttes  látogatott el iskolánkba, akik rendhagyó tanóra 

keretében idézték fel a régi korok világát.  

Tanulóink eredményei: 
Iskolánk csapatai szépen helytálltak a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei 

fordulójában! 
 

Eredmények:  

5. osztály csapata 41. (Fényes Hunor, Kőhalmi Dominik, Német Zsanett, Nyárádi Kincső) 

7. osztály csapata 34. (Balogh Dominik, Fényes Kende, Ozsváth Bendegúz, Vogl Viktória) 

8. osztály csapata 20. (Balog Beáta, Balogh Eszter, Nemcsényi Janka, Tar Bence) 

Hidasi Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola hírei 
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A Márton-napi rendezvényhez kapcsolódó iskolai rajzverseny eredményei:  

1-2. osztály: 1. Nyárádi Bertin 2. Sántha Réka 3. Vajda Szabolcs Különdíj: Kató Blanka 

3-4. osztály: 1. Balogh Patrícia 2. Klem Máté 3. Nyárádi Mendel Különdíj: László Noémi 

Nyárádi Kincső ezüst fokozat elismerésben részesült az  I. Nyisztor Bertalanné Bukovinai Székely 

Népdaléneklési Versenyen! 

Lovász Kata 3. helyen végzett a Solymár Imre Városi Könyvtár által szervezett Népek meséi mesemondó 

versenyen! 

Emődi Gergő 2. helyen végzett a Pécsváradon megrendezett szövegértési versenyen! 

Biszak Olivér és Ozsváth Éva is meghívást kapott a Megyei Matematikaverseny eredményhirdetésére! 

A  “Mikulásfutás” eredményei: 

Alsó tagozat: 1. Balogh Nóra 2. Vajda Szabolcs  
                                        3. Nyárádi Mendel 

Csapatverseny győztese: 2. osztály 

Felső tagozat: 1. Fényes Kende 2. Kiss Tibor Kevin  
                                            3. Fényes Hunor 

Csapatverseny győztese: 5. osztály 

Az iskolai sportnap eredményei: 

Kèzilabda 

5-6. : 2-12  6-tanár: 4-9  Gólkiràly: Kőhalmi Kevin (16), Nyáràdi Viktória (13) 

7-8.: 5-8  8-tanàr: 3-17  Kapus: Nèmeth Dàniel (15 védès), Nyàrádi Balàzs (18 vèdés) 

6-8.: 6-10     Legjobb jàtékos: Forray Gergő 

Labdarúgás: 

5-6. : 15-1  6-felnőtt: 5-7  Gólkiràly: Biszak Olivèr (14), Major Tamàs (7) 

7-8. : 7-4  7-felnőtt: 2-6  Kapus: Palkó Zsófia (16 vèdès), Kovàcs Làszló (7 vèdès) 

6-7. : 4-0 

Steiner Krisztián, igazgató 

Eseménydúsan indult a november. Az őszi szünet után a süni csoportosok Pécsre 

látogattak bábszínházba, majd ugyanezen a héten a Szekszárdi 

Rendőrkapitányságra tettek látogatást, ahol bepillantást nyertek a 

rendvédelem mindennapjaiba. Köszönjük a lehetőséget Szabó-Lukács Zoltánnak és 
a kapitányág dolgozóinak! 

November 11.-én Márton napi felvonuláson vettünk részt az iskolával közösen, 

ahol az iskolások műsora után lámpásokkal tettünk egy kört, a végén pedig közös teázás és zsíros kenyerezés 
következett az iskola udvarán.  

November utolsó hetében fogadóórát tartottak az óvodai csoportok 

pedagógusai, ezeken a napokon az érdeklődő szülők betekintést nyerhettek a 
gyermekeik fejlődésébe. Köszönjük az érdeklődést! 

November 28.-án a Szegedi látványszínház    látogatott el hozzánk, egy kedves 

téli mesét adtak elő Frici manóról, a tél hőséről.  

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde hírei 
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December 6.-án eljött hozzánk a várva várt 

nagyszakállú, a Mikulás is. A gyermekek versekkel, 

dalokkal várták Őt, aki ezért meg is ajándékozta az 

óvodásokat és bölcsődéseket. Köszönjük az 

ajándékok beszerzését az Hidasi Önkormányzatnak és 

Berg Csabának! 

Ezen a napon az óvodapedagógusok báboztak a 

gyermekeknek, a Mikulás kesztyűje című mesét adták 

elő.  

December végén elmaradhatatlan programunk a 

Csurgó zenekarral közös Luca-napi kotyolás az 

Önkormányzatnál, az Idősek Klubjában és az 

iskolában.  

Fellépnek a hónapban a középső, Katica csoportosok 

karácsonyi műsorukkal az Idősek Klubjában és az 

Önkormányzat által szervezett Karácsonyi műsoron is.  

TÉLI SZÜNET: December 21-Január 5.-ig. 

Január 6.-án, hétfőn várjuk vissza a gyermekeket az intézménybe! 

Békés Boldog Karácsonyt kívánunk az intézmény nevében mindenkinek és Boldog ,  

sikerekben gazdag Új Esztendőt!  

Orosházi Szandra, intézményvezető  

Kató Dávid élménybeszámolója az Erdélyben tett 
látogatásunkról: 

Csütörtökön (2019. november 14.) pontban éjfélkor 

megkezdtük várva várt utunkat Marosludasra. Már 

odafele nagyon élveztük a hosszú utat, a jó hangulat 
garantált volt. Körülbelül 10 óra utazás után megálltunk 
Vajdahunyad váránál, ahol körülnéztünk a várban. 
Érdekes volt látni a régi várat és a viseleteket. A vár után 
még pár óra utazás követően végre megérkeztünk. A 
szállás elfoglalása után visszamentünk a városba, és 
máris megkezdődött a műsor a Magyar Szórvány Napja 
alkalmából. A fellépés és a műsor után részt vettünk egy esti mulatságon, amit a helyiek szerveztek nekünk. 
Visszatérve a szállásra egy késő estig tartó kellemes beszélgetésbe bonyolódtunk. Másnap délelőtt egy gyors 
reggeli és táncpróba után, végre lett egy kis szabad időnk, ezt kihasználva kicsit nézelődtünk Marosludason, és 
kellemesen eltöltöttük az időt. Ebéd után részt vettünk egy utcai felvonuláson, majd számos más tánccsoporttal 
együtt szerepeltünk a 17. Kárpát-medence Gyöngyei Folklórtalálkozón. Vacsorát követően részt vettünk egy 
helyi táncházban, ahol a kis hely ellenére is nagyon jól éreztük magunkat. Másnap délelőtt fájó szívvel pakoltuk 
össze csomagjainkat, tudtuk, hogy már csak pár óra és itt kell hagynunk ezt a csodás helyet. A szentmise és a 
templom előtti fellépés után egy kellemes ebéddel zártuk hétvégénket Marosludason. Aztán eljött a perc, 
indultunk haza. Az utazás jó hangulatban telt, és viszonylag hamar haza is értünk erről a csodás, és gyönyörű 
helyről, fantasztikus emlékekkel.  

Ömböliné Bacher Anna 

Hidas Néptánc Egyesület hírei 
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 2019-ben is folytattuk a munkát, melynek során továbbra is a településünkért, a német nemzetiségért 
tevékenykedtünk. 

 

 Megemlékezéseket tartottunk: kitelepítettek napja, Hősök napja, Kardoss nap, Hidasról kitelepítettekre 
emlékeztünk, bányásznapi megemlékezés, halottak napja, elhurcoltak napja, melyeken koszorút és 
mécseseket helyeztünk el. 

 

 Az idei évben is megrendezésre került március hónapban a Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános 
Iskolában a versmondó verseny alsós és felsős kategóriában. A zsűri mindkét korcsoportban első, 
második, harmadik helyezettet hirdetett, valamint különdíjat adott át. Minden résztvevő és felkészítő 
tanár az Idősek klubja által készített ajándékot kapott. 

 

 Tavasszal Szekszárdon a Német Színházban tekintettünk meg előadást. 
 

 Május hónapban tartottuk a már hagyományos nemzetiségi napot. Pályázatot nyújtottunk be a Bethlen 
Gábor Alapkezelőhöz a rendezvény megvalósítására. Pályázatunkkal 200.000,- Ft-t nyertünk. Az idei 
évben véméndi csoportok szerepeltek. Első alkalommal került sor élő közvetítésre. A rendezvényt már 
az első napon közel 2000-en tekinteték meg online.  

 

 Május végén gyereknapot szervezett az önkormányzat, melyet a nemzetiségi önkormányzat is 
támogatott, a gyerekeknek légvárat bérelt, melyet ingyen használhattak a nap során. 

 

 Június 3-án gyertyás megemlékezést tartottunk a Hidasra betelepített, Hidasról kitelepítettek 
emlékművénél. Ez a megemlékezés azokhoz a napokhoz van közel, melyen   Hidasról kitelepítetteket 
vitték Németországba a vonatok.  

 

 A ballagó diákok könyvajándékot kaptak, valamint egy tanuló a nemzetiségi önkormányzat díját - 
Legjobb németes – vehette át (könyvutalvány). 

 

 Sárszentlőrinci Zsivora György Népfőiskolai Alapítványtól érkezett meghívás a cigány ételek 
bemutatójára, evangélikus zarándoklatra. A rendezvényre kisbuszt béreltünk.  

 

 Augusztus hónapban megkeresték a nemzetiségi önkormányzatot a készüli „Mi svábok” című könyv 
szerzői. Hidasról 2 oldal terjedelemben fog megjelenni a mai szokásokról.  

 

 Bányásznap keretében – szombati napon- a nagymányoki Glück Auf tánccsoport szerepelt a nemzetiségi 
önkormányzat meghívására.  

 

 Szeptemberben részt vettünk a Villányi sváb zenei fesztiválon. 
 

 Október elsején tartottuk az Idősek napját Hidas Község Önkormányzatával. A műsorban szerepeltek az 
óvodások, iskolások, Idősek klubja tagjai, a színjátszók, valamint Pécsváradról az Ifjúsági Fúvószenekar 
adott koncertet. 

 

 Az októberi választás után egy kissé átalakult a nemzetiségi önkormányzat. Bachmann Jánosné képviselő 
nem kívánt már indulni (korára tekintettel), helyette Borsosné Schwáb Rita indult. Ezúton is szeretném 
megköszönni a nemzetiségi szavazóknak, hogy majdnem teljes 
létszámmal részt vettek a szavazáson. 

 

 November végén ismét felállításra került a település adventi 
koszorúja. Minden vasárnap délután közös énekléssel gyújtjuk 
meg az aznapi gyertyát. Utána kis vendéglátás keretében lehet pár 
szót váltani azokkal az ismerősökkel, akikkel a kis ünnepség alatt 
összefutunk.  

 December 14-re adventi koncertet szerveztünk az evangélikus 
templomba. Régi vágyam teljesült ezzel. A koncerten fellépnek a 

Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója a 2019. évi tevékenységéről 

Az első adventi gyertya meggyújtása 
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Charis kórus (Bonyhád), a Váraljai Hagyományőrző kórus, a hidasi Református gyülekezet kórusa és 
gitáros lányai. Utána vendégül látjuk a résztvevőket, megjelenteket. 

 

 Karácsonyra a német nemzetiségű idősek és 14 év alatti gyerekek ajándékot kaptak az önkormányzattól. 
 

 December hónapban pályázatot nyújtottunk be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez a 2020. évi 
nemzetiségi napra. 

 

 A Bonnharder Nachrichtung c. negyedévente megjelenő újság kiadását támogattuk 30.000,- Ft-tal 
 

 A „Bakancsos ház” berendezéseire az idei évben 220.000,- Ft-ot költöttünk és további 600.000,- Ft-ot 
költünk berendezésre még. 

 
 További tervek: 

Geresdlaki mézeskalács kiállítás megtekintése 
Grábóci szerb-ortodox templom megtekintése német idegenvezetéssel 
Német Színház 

Mózesné Németi Rita, elnök 

WiFi4EU pályázat 
 

A WiFi4EU kezdeményezés célja, hogy a közösségi élet legfőbb színterein, így például a parkokban, a köztereken, 
a középületekben, a könyvtárakban, az egészségügyi központokban és a múzeumokban Európa-szerte ingyenes, 
nagy sebességű vezeték nélküli internetkapcsolat álljon a lakosok és az Európába látogatók rendelkezésére. A 
közhivatalok és közintézmények számára pedig elérhetővé válhatnak a saját digitális szolgáltatások, mint az e-
kormányzat, az e-egészségügy vagy éppen az e-turizmus. Községünk azon 142 magyarországi település egyike, 
kik elnyerték az egyenként 15 ezer euró (körülbelül ötmillió forint) értékű WiFi4EU-utalványt. A települések 
szerződést köthetnek azokkal a cégekkel, amelyek a közterületeken telepíteni fogják a wifi-pontot, majd 
beválthatják a kapott utalványt. A pénzből a berendezések (nyilvános internet-hozzáférési pontok) beszerzését 
és üzembe állítását finanszírozza az Önkormányzat, de neki kell majd legalább 3 évig az internet-hozzáférést 
(internet-előfizetés), valamint a berendezések rendeltetésszerű üzemét biztosító karbantartás költségeit 
fedezni. 
 

Magyar Falu Program - Kiírás kódszáma: MFP-KKE/2019 - Karbantartó eszközök beszerzése Hidas községben 

A projekt célja Hidas község közterületeinek rendezettségének javítása, az itt élő családok életminőségének 
javítása az elvárt XXI. századi közösségi és társadalmi igények kielégítéséhez. A projekt hozzájárul az alapvető 
önkormányzati közfeladatok magasabb színvonalon történő ellátásához, a belterületi közterületek, közparkok, 
játszóterek, járdák, járda melletti zöldterületek, emlékhelyek megfelelő karbantartásához, fenntartásához, 
gondozásához. Az Önkormányzat az elvárt, rendezett falukép kialakítása érdekében az alábbi- közterület 
fenntartását biztosító- eszközök beszerzését kívánja megvalósítani: - 1 db Husqvarna fűnyíró traktor 
beszerzése, - 2 db Stihl fűkasza beszerzése. A beszerzésre kerülő korszerű eszközök fenntartási költsége jóval 
alacsonyabb lesz a jelenleg használatban lévő eszközök karbantartási költségeihez képest. A fejlesztés hatására 
az Önkormányzat hatékonyan és gazdaságosan tud gondoskodni a közterületek karbantartásáról, 
fenntartásáról. A pályázat keretében elnyert összeg: 2 554 511 Ft. 
 

Magyar Falu Program - Kiírás kódszáma: MFP-FFT/2019 - Ravatalozó épület fejlesztése Hidas községben 
 
A projekt célja községünk területén található önkormányzati tulajdonban álló ravatalozó épület műszaki 
állapotának fejlesztése, ezáltal az alapvető kegyeleti szolgáltatások hozzáférhetőségének javítása. A projekt 
keretében a Hidas belterület 193 hrsz. alatti, önkormányzati tulajdonban lévő ravatalozó épület fejlesztése 
valósul meg az elkészült műszaki dokumentáció szerint: - új vizesblokk kialakítása, - belső burkolatok cseréje, 
- beltéri nyílászáró szerkezetek cseréje. A fejlesztés szükségességét a temetőben található ravatalozó épület 

Hidas Község Önkormányzat 2019. III. negyedévi nyertes pályázatai 
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jelenlegi leromlott műszaki állapota indokolja, így támogatva az önkormányzat kötelező feladatainak magasabb 
színvonalon történő ellátását. A projekt hozzájárul az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javításához, 
a településkép épüléséhez. Az építési tevékenységek építéshatósági engedély nélkül végezhető tevékenységek. 
A pályázat keretében elnyert összeg: 4 969 854 Ft. 

Szerk. 

Tisztelettel köszöntöm az olvasókat, engedjék meg, hogy pár sorban ismertessem a Hidasi Tájházért Egyesület 
tevékenységét, a Kardoss Fesztivál óta eltelt időszakról. 

Június végén az immár hagyományos iskola „Erzsébet tábor” keretében Egyesületünk ismét programokkal 
várta a diákokat. A délelőtt folyamán először közösen készítettünk süteményt, melyet a gyerekek az ebéhez 
fogyasztottak el, majd utána megismerkedhettek Tájházunkkal, és annak udvarán kézműves foglalkozáson 
vettek részt. (1.kép) Szintén a hónap végén vacsorával 

egybekötött családi napot tartottunk  a Tájház udvarán, melyen 
értékeltük a Kardoss Fesztivál tapasztalatait és megbeszéltünk 
további programjainkat. Október közepén tartottuk meg közös 
kirándulásunkat, mely ezúttal Pécsre vezetett. Itt megtekintettük 

a Mecsek Egyesület múzeumát , akik szintén nagy tiszteletben 
tartják Kardoss Kálmánt, hisz az 1891-ben létrejött egyesületnek 
alapító elnöke volt. A kiállításon az egyesület elmúlt 100 évének 
relikviáit, valamint a természetjárással kapcsolatos eszközöket, 
felszerelési tárgyakat, köztük a közel száz darabos túrabot 
gyűjteményt tekinthettük meg, melyek Európa különböző 
országaiból származnak. (2.kép) A kiállítás megtekintése után egy 
könnyed sétát tettünk a felújított, megszépült pécsi Állatkertben.  Október 31-én a halottak napja 

alkalmából a Német Nemzetiségi Önkormányzattal 
közösen megemlékezést tartottunk és 

koszorúztunk a Hősi emlékműnél . Szintén 
novemberben - az előző évekhez hasonlóan - az 
Általános Iskola által szervezett „Márton-napi” 
ünnepségen  vettünk részt, ahol a zsíros 
kenyérkészítéssel vettük ki részünket a 
rendezvényből. December 13-án szintén 
hagyományosnak mondható programot tartottunk 
tanóra keretében az általános iskolásoknak a 
„Luca-napi” hagyományok felelevenítésével. 

Lapzárta utáni decemberi programjaink egyike a vacsorával egybekötött évzáró összejövetelünk , melyen 
értékeljük az évet és már jövő évi programjainkat tervezzük.  

Idén első alkalommal kerül megrendezésre december 21-én 16 órai kezdettel a Tájház udvarán a „Napfordulós 

Fényünnep”, mely megrendezésében egyesületünk is segítséget nyújt szervezőknek. 

Amennyiben figyelemmel kísérték a megjelent Hidasi Hírmondó hasábjain Egyesületünk tevékenységét, és 
tetszett, vagy szívesen csatlakoznának egy tevékeny, családias csapathoz, úgy bátran jelentkezzenek 

Egyesületünkbe.  

Ezúton is  kívánok a Hidasi  Tájházért Egyesület valamennyi  tagja nevében minden 
Hidasi  lakosnak békés,  meghitt Karácsonyi  Ünnepeket és  Boldog Új Évet!  

 Hitter István 
 elnök 
 Hidasi Tájházért Egyesület 

Hidasi Tájházért Egyesület 

1. kép 

2. kép 
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Beszámoló a Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. november 25. napján 14 órai kezdettel megtartott 
rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülésen beszámolót tartott Orsós Zoltán elnök a Hidasi Szivárvány 
Óvoda és Bölcsődével, valamint a Hidasi Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskolával megkötött 
Együttműködési Megállapodásokról. Elmondta, hogy a képviselő-testület felhatalmazása alapján megkereste 
a Hidason működő két oktatási nevelési intézményt, az általános iskolát és az óvodát. Az intézményvezetőkkel 
folytatott tárgyalások során kialakult álláspont alapján mindkét fél számára előnyös megállapodást sikerült kötni 
az együttműködés területeinek megjelölésével. Ismertette, hogy a felek megállapodtak abban, kölcsönösen 
segítik egymást. Anyagi és civil erőforrásaikat megosztani igyekeznek. Törekvéseiket a kulturális programok 
bővítésére használják fel. A képviselő-testület egyhangúlag 3 igen szavazattal jóváhagyta a megállapodásokat 
és meghozta határozatait. 

Szerk. 

Szent Miklós püspök  a IV. században élt a kisázsiai Myra városában. A 

pékek, gabonakereskedők, diákok, eladólányok, révészek, vízimolnárok, 
polgárvárosok pártfogója. 
A Mikulás szó a Miklós név szlovák megfelelője, csak a XIX. században került be a 
köznyelvbe. Az ország egyes területein szokás volt a mikulásjárás, amely eredetileg 
középkori diákszokás volt. A falvakban a XX. század első évtizedeiben városi hatásra 
terjedt el az ajándékozás szokása. 
Miklós a gyermekek barátja, meg is ajándékozza őket. Amikor a századfordulón a 
Mikulás még világos nappal járta a falut, a szigorú, botos Mikulás előcsalta a kuckóba 
bújt gyereket, kifaggatta, tud-e imádkozni. Járt a vessző, ha bebizonyosodott, hogy 
nem tud, még az anyja is kikapott. 
Az ajándékokat a szülők a kiskapuban adták át a Mikulásnak. Csak dió, alma, cukorka 

volt az ajándék. Később jött szokásba, hogy a Mikulás az ablakba kitett, tisztára "suvickolt" cipőkbe, megmosott, 
bemeszelt faklumpákba tette reggelre puttonyából a megérdemelt ajándékot a jó és szorgalmas gyerekeknek. 
Társa, a hosszú nyelvű krampusz, ördögfióka pedig arannyal befuttatott virgáccsal vagy festetlenül maradt 
ágacskákból kötött csomóval "jutalmazta", illetve büntette a haszontalan rossz gyerekeket. 
Miklós napja ma inkább mindenfele termőnap, illetve időjósnap voltát őrizte meg. Tudniillik, ha ezen a napon 
születnek kismalacok, akkor a koca felnevelheti majd őket. Baranyában viszont úgy vélekednek, ha fúj a szél 
Miklóskor, elpusztulnak az egerek. 
Mint időjós megmutatja a hónap végének az időjárását. Ha pedig enyhe idő volt, mondják a baranyaiak, Miklós 
egészen biztosan megrázza majd a szakállát. Azt is tartják, hogy megmutatja karácsony időjárását. 

Forrás: Internet 

Önkormányzatunk az idei évben is megtartotta a 
már hagyományos Mikulás Ünnepséget a 
Művelődési Házban. A nagy örömünkre szép 
számmal megjelent gyermeksereg izgatottan 
várta a Mikulást, akit énekükkel és táncukkal 
tudtak „kiszabadítani”. A Mikulás hálából 
krampuszai és segítői közreműködésével meg is 
ajándékozott minden gyermeket egy szép ajándékcsomaggal, ami sok - sok finomsággal 
volt tele. Ezúton köszönjük a Bonyhád-Hidasi Színjátszó Társulat tagjainak és 
természetesen a Mikulásnak, hogy eljöttek ezen rendezvényünkre, ezzel boldog 

perceket szerezve a gyermekeknek. Az eseményt a Bonyhád Tv facebook oldalán élőben lehetett követni, mely 
visszanézhető.                                                                                                                                                                           Szerk. 

Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat hírei 

December 6. Szent Miklós 

Mikulás Ünnepség  
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5625 Pécs – Pécsvárad – Bonyhád autóbuszvonalon 

 A 7:50-kor Bonyhád, Autóbusz-állomástól Pécsre közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 7:45-kor indul.  

 A hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napon 19:40-kor Pécs, Autóbusz-állomástól 
Bonyhádra közlekedő autóbusz gyorsjáratként közlekedik, Pécs, Autóbusz-állomás és Bonyhád, 
Autóbusz-állomás között csak Pécs, Budai vám, Mecseknádasd, Jókai Mór u., Hidas, Dózsa György u. 
megállóhelyeken áll meg. 

 A hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napon 20:40-kor Pécs, Autóbusz-állomástól 
Bonyhádra közlekedő autóbusz gyorsjáratként közlekedik, Pécs, Autóbusz-állomás és Bonyhád, 
Autóbusz-állomás között csak Pécs, Budai vám, Mecseknádasd, Jókai Mór u., Hidas, Dózsa György u. 
megállóhelyeken áll meg.  

 A munkanapokon és munkaszüneti napokon 20:50-kor Bonyhád, Autóbusz-állomástól Pécsre közlekedő 
járat megszűnik, az eljutás 10 perccel később, a munkanapokon és munkaszüneti napokon 20:30-kor 
Szekszárd, Autóbusz-állomástól Pécsre közlekedő új járattal biztosított. 

5630 Pécs – Pécsvárad – Bonyhád – Szekszárd autóbuszvonalon 

 A hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napon 18:00-kor Pécs, Autóbusz-állomástól 
Szekszárdra közlekedő járat a továbbiakban csak Bonyhád, Autóbusz-állomásig közlekedik.  

 A szabad- és munkaszüneti napokon 6:00-kor Szekszárd, Autóbusz-állomástól Pécsre közlekedő 
autóbusz 10 perccel korábban, 5:50-kor indul és menetrendje kis mértékben változik.  

 A hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napon 19:20-kor Szekszárd, Autóbusz-
állomástól Pécsre közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 19:10-kor indul és Szekszárdon a belvároson 
keresztül közlekedik. 

5634 Pécs – Szekszárd – Paks autóbuszvonalon 

 A munkanapokon 5:33-kor Paks, Autóbusz-állomástól Pécsre közlekedő autóbusz 7 perccel később, 5:40-
kor indul és menetrendje kis mértékben változik. 

Bővebb utastájékoztató közvetlen hivatkozása az alábbi linken érhető el: 
https://www.volanbusz.hu/hu/hirek/hirek/hir/34625 

Szerk. 

Közérdekű információk, tájékoztatások, elérhetőségek 

 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) 

 

honlap: www.watt-
eta.hu / hibabejelentés 

telefon: 06 72/511-599 

Kormányablakbusz ügyfélfogadása, 

menetrendje 

2020. január 09. (csütörtök) 

2020. február 06. (csütörtök) 

8.30 – 10.30 óra között 

Helyszín: Hidasi Polgármesteri Hivatal 

előtti parkoló 

 
 

Könyvtári nyitva tartás: 

Könyvtáros: Biszak Zsuzsanna 
Helyszín: Művelődési Ház 

7696 Hidas, Erkel Ferenc utca 8. 
Telefonszám: 72/457-101 

 

Hétfő               1400 - 1700 
Kedd  1400 - 1800 
Szerda   1400 - 1700 

     Csütörtök        1400 - 1800 
     Péntek        1400- 1600 
 

A szelektív hulladékgyűjtő edények 

ürítésének időpontjai:  

január 10., február 14. 

Hidasi háziorvosi rendelő új 

telefonszáma: 

06 / 21 / 200 - 21 -  22 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. december 15-től az alábbiak szerinti autóbusz menetrend 
módosítások kerülnek bevezetésre: 

 

https://www.volanbusz.hu/hu/hirek/hirek/hir/34625
http://www.watt-eta.hu/
http://www.watt-eta.hu/
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Szilveszteri Disco Party 

Dj Agátz és DJ VT 

2019. december 31. 2100 órától 

Helyszín: Hidasi Művelődési Ház 

Asztalfoglalás és jegyelővétel: Adler Presszó, Tiki-Taki Presszó 

Büfé a helyszínen. 

További információ: 06 20 551 6012 és a facebook esemény oldalán. 

Fő támogató: Hidas Község Önkormányzat 

 
"Higgy a szívedben és saját jóságodban, mert ha így teszel, 

mások is ezekben fognak hinni. Higgy a csodában, mert teli 
van vele az élet. De ami a legfontosabb, hogy higgy 
önmagadban, mert odabenn a lelkedben rejtőzik a csoda, a 
remény, a szeretet és a holnap álmai." Ron Cristian 

 
   Az ünnepi gyertyaláng erejében bízva kívánok Hidas község 
Lakosságának békességet, boldogságot, jó egészséget és sok 
mosolyt:          

     Berg Csaba  
Hidas község polgármestere 

Gondolatok az utolsó oldalra 

December havi programjaink 

Hidas Község Önkormányzat szervezésében, Szentes Gábor 

vezetésével 2019. december 21-én szombaton a helyi 

Tájház udvarán 16 órai tűzgyújtással 

Napfordulós Fényünnepet tartunk. 

Program: 

Tűzgyújtás, sámán dobolás és ráhangolódás a parázson 

járásra. 

A vezető, Szentes Gábor már ötvenszer átment a tüzes 

szőnyegen. Pár év kihagyás után felkészülten, megfelelő 

fizikai, lelki és szellemi erő birtokában tér vissza a tűzön 

járáshoz.  

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Ezúton is köszönjük a Hidasi Tájházért Egyesület és a Hidasi 

Borbaráti Kör támogatását. 

 


