
 

 
 

Hirdetési és információs lap 
1. évfolyam, 1. szám                                                 2012. január-február  

 
Lapköszöntő! 

Kedves Olvasó! 

 

Ön egy új községi hirdetési és információs lap első sorait olvashatja. Hidas község közösségi és 

kulturális életét 2011. novemberéig a Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás Információs 

Lapjában a Zengő Vidék havonta megjelenő lapjában olvashatták. Hidas Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 2012. január 23-án megtartott képviselő-testületi ülésén úgy döntött, hogy 

2012. január 1-ével helyi információs lapot indít, Hidasi Hírmondó címmel. Célunk, az 

önkormányzati és egyéb közérdekű információk, helyi eseményekről szóló közlemények, kulturális 

rendezvényekről tudósítások, reklámsorok közzé tétele. Bízunk abban, hogy az előreláthatólag 

kéthavonta megjelenő új lap hozzájárul a település önálló arculatának kialakításához, és 

gazdagítani fogja községünk lakosainak életét. A község előző év novemberi és decemberi híreit, 

információit a visszatekintő rovat alatt olvashatják. Kísérjék figyelemmel az új lapot, 

véleményeikkel, észrevételeikkel segítsék munkánkat!  

  

Tisztelettel: 

Hidas Község Önkormányzat        Dr. Szelle Tibor 

            Képviselő-testülete               polgármester                          
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hírmondó 

 

H i d a s í H í r m o n d ó 

Lap tulajdonságai: 
    ingyenes kézbesítés 

hagyományos külalak ( A3, papír ) 
fekete-fehér nyomtatás, sokszorosított 

Szerkesztés és híranyag: Polgármesteri Hivatal 
( 7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 50/II ) 

e-mail cím: hidas@axelero.hu 
Tel/fax: 72/457-101 

 

Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási ideje: 

Hétfő:    de. 7.30-15 óráig 

Kedd:   de. 7.30-15 óráig 

Szerda:   ügyfélfogadás szünetel 

Csütörtök:   de. 7.30-15 óráig 

Péntek:    de. 7.30-12 óráig  

Ebédidő: minden nap  12-12.30 óráig 

 

 

 

 

Hidasi 

mailto:hidas@axelero.hu


 

VISSZATEKINTŐ 

 

Köszönet 
Hidas község közösségi és kulturális életét 2011. évben színesítették és fontos szerepet töltöttek be  
szervezésekkel, fellépésekkel a helyi intézmények, szervezetek, egyesületek, csoportok. Ezúton 
megköszönjük minden közreműködőnek az egész éves együttműködést, a közösségi és kulturális életre 
szánt figyelmet, munkát, valamint az intézmények honlapján látható sok cikket, az egyes 
rendezvényekről készült látványos fényképeket. 2012. évre is hasonló eredményes, közösségi és 
kulturális munkát kívánunk! Fontos a közösségfejlesztés, vagy közösségszervezés korhatártól 
függetlenül, amelyben kulcsszerepe van a polgároknak, a közösségeiknek és azok hálózatainak, 
valamint a helyi szükségletek mértékében a közösségfejlesztőknek is, akiknek bátorító, ösztönző, 
informáló, kapcsolatszervező munkája életre segítheti vagy kiegészítheti a meglévő faluközösség 
erőforrásait.  

szerkesztő 

 

Hidas Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. december 5-én  délután 17 órai kezdettel 

közmeghallgatást tartott a hivatal tanácskozó termében. A közmeghallgatást Dr. Szelle Tibor 

polgármester nyitotta meg, majd számolt be a 2011. év értékeléséről. Ezt követően a jelen lévők 

megtehették hozzászólásaikat, észrevételeiket, feltehették kérdéseiket.  
 

„2011. év értékelése Hidasról 

2010. októberében csökkentett támogatási 

összeggel nyertünk vis maior pályázatokat a 

2010. május-júniusi nagy esőzések okozta károk 

helyreállítására. 10 db vis maior pályázatot 

nyújtottunk be. Ebből egy a védekezés 

költségeinek részleges megtérítésére irányult, 9 

pedig az esőzések okozta károk helyreállítására. 

Az eredeti tervek alapján igényelt támogatási 

összeg közel 120 millió Ft volt, az elnyert 

támogatási összeg 43.553.000 Ft. Ehhez az 

Önkormányzatnak 18.667.037 Ft önerőt kellett 

biztosítania. A Petőfi u. 54-nél és a Kölcsey utca 

5. mögött az út melletti támfal, a Kölcsey utca 8-

12 előtt a partfal omlott le. A Petőfi u. 18. mellett 

a vízelvezető árok, a vágóhíd mellett az 

Öregpatak két partját mosta ki nagyon a víz. A 

Vörösmarty u. 48. előtt a Vadvízárok jobb partja 

teljesen átázott és megroskadt, veszélyeztetve 

ezzel az utat. Hasonló történt a Petőfi utca 49-

cel szemben a Vadvízárok bal partján. A Petőfi 

utca 3-nál az orvosi rendelővel szemben egy 

pince szakadt be, minek következtében a felázott 

partfal megindult. A Deák utca 5-9-cel szemben 

a 6-os út felőli partoldal indult meg 90 m 

hosszan. A pályázatok megnyeréséről szóló 

miniszteri döntés megérkezése után 

megkezdődtek az egyeztetések a tervezővel, a 

Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági 

Főosztályával, a Kormányhivatallal és a Magyar 

Államkincstárral, hogy a csökkentett támogatási 

összegnek megfelelően miképpen tudjuk majd 

kivitelezni a pályázatokat, megépíteni a 

védműveket úgy, hogy a beleférjünk a pályázati 

keretbe, de ugyanakkor megnyugtató módon 

tudjuk a károkat helyreállítani. Több hónapos 

egyeztetés után 2011. január végére sikerült 

megnyugtató megoldást találni. Közben 

megkezdtük a lefolytatandó közbeszerzési eljárás 

előkészítését. A januári megegyezést követőn 

készülhettek el a kiviteli tervek. A tervegyeztetést 

követően kértük meg az építési engedélyeket, 

majd csak ezt követően indíthattuk el a 

közbeszerzési eljárást. Az ajánlattételi 

felhívásunk 2011. június 6-án jelent meg. A 

közbeszerzési eljárást konzorciumban a KÉSZ 

Kft. és az Alisca Bau Kft. nyerte meg. A 

szerződések megkötésére július 15-én kerülhetett 

sor, a munkálatok megkezdésére július végén, 

melyek szeptember-október hónapban zárultak 

le, ezt követően történt meg a támogatás 

leigénylése és az elszámolás. Mindez komoly 

feladatot jelentett az Önkormányzatnak, de 

október 20-ára sikeresen elszámoltunk a 

pályázati támogatással, és október végén, 

november elején a helyszíni és pénzügyi 

utóellenőrzések is sikeresen lezárultak. 

 

2. oldal                
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Februárban energetikai felméréseket 

végeztettünk az általános iskolában. Az iskola 

kazánjai már elég rossz állapotban voltak, 

alacsony hatásfokkal működtek. Félő volt, hogy 

már a következő fűtési szezont  

nem bírják végigüzemelni, ezért terveztük KEOP 

pályázat beadását modernizálásukra. Sajnos a 

pályázati kiírás nem volt kedvező, ezért a 

Képviselő-testület úgy döntött, hogy az iskola 

fűtésrendszerét a kazánok cseréjével önerőből 

oldja meg. A munkálatok júliusban kezdődtek 

meg, és a tanítás kezdetére befejeződtek. A 

beruházás során megvalósult a kazánok cseréje, 

átmosásra kerültek az iskola radiátorai, és 

thermoszelepekkel szereltük fel őket. A beruházás 

összköltsége közel 10,5 millió forint volt. 

2010 márciusában önkormányzatunk az Új 

Magyarország Fejlesztési Terv keretében az 

Egészségre nevelő és szemléletformáló 

életmódprogramok” című felhívásra pályázatot 

nyújtott be. A befogadást és a pozitív elbírálást 

követően a „Hidas község egészségre nevelő és 

szemléletformáló életmódprogramja” című, 

TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1244 azonosító 

számú pályázat 8.807.000 Ft összegű 

támogatásban részesült. A támogatás intenzitása 

100 %-os volt. A pályázatnak több kisebb 

rendezvénye, előadása volt (elsősegély-nyújtási 

ismeretek, egészséges táplálkozás, egészséges 

életmód), valamint két nagyrendezvénye. Az 

iskolai Gyermeknappal egybekötött Sportnapon 

játékos, sportos és bringás feladatokkal 

birkózhattak meg a gyerekek és szüleik. A hidasi 

Bányásznapok keretében megrendezésre kerülő 

Egészségnapon több különböző egészségügyi 

mérés és tanácsadás várta a rendezvényre 

látogatókat.  Az idén megvalósult az EMVA III. 

tengelyes kiírásra beadott játszótér pályázatunk. 

A pályázat megvalósítása során nagyon sok 

buktatóval kellett megküzdenünk ,de végre 

április 15-én a gyermekek és szüleik legnagyobb 

örömére átadásra került a Bányatelepen a 

Művelődési Ház parkjában kialakított játszótér. 

A játszótér megvalósulási költsége 11.944.208 

Ft, a támogatás intenzitása a nettó költségre 100 

% volt. Az átadó ünnepséget a Művelődési 

Házban tartottuk. Ezt követően került sor a 

pályázati  elszámolásra, majd az 

utóellenőrzésekre. A pályázatot augusztus végére 

tudtuk lezárni.  

Áprilisban a Képviselő-testület döntést hozott, 

hogy pályázati támogatással napelemeket telepít 

az iskola tetőszerkezetére. A beruházás célja egy 

olyan rendszer kiépítése volt, mely napelemek 

segítségével villamos energiát termel. A 

megtermelt energia terveink szerint az iskola 

villamos energiaszükségletének jelentős részét 

fogja fedezni. Környezetbarát módon az iskola 

fenntartásának költséghatékonyságát kívánjuk 

biztosítani. A beruházásra májusban nyújtottunk 

be pályázatot a KEOP 4.2.0/A pályázati kiírás 

keretében.  

Szeptember hónapban született meg a döntés, 

pedig az ígéretek szerint erre már nyár elején 

számítottunk. A beruházás megvalósítását 

eredetileg augusztus végére terveztük, de így 

csak október végén kezdhettünk neki. A 

napelemek felszerelése november első hetében 

történhetett meg. A pályázaton elnyert támogatás 

összege 8.701.875 Ft, a beruházás teljes költsége 

10.237.500 Ft volt. A támogatás intenzitása 85 

%. Jelenleg a pályázat elszámolása folyik. 

2008 februárjában adtunk be pályázatot a TIOP 

program keretében „informatikai Infrastruktúra 

fejlesztése a hidasi általános iskolában” címmel. 

Sajnos a pályázatot irányító szervezet 

központosított közbeszerzési eljárásainak 

sikertelensége, majd pályázattal kapcsolatos 

központi döntések elhúzódása, illetve egyéb, 

rajtunk kívül álló okok miatt csak idén júniusban 

kaptuk meg a támogató okiratot. Haladéktalanul 

nekiálltunk a pályázat kivitelezésének, így 

augusztus közepére felszerelésre és beüzemelésre 

kerültek a pályázaton nyert interaktív táblák, 

projektorok, számítógépek.  

A záró rendezvényt augusztus 24-én tartottuk. A 

tanulók és tanáraik a szeptemberi 

iskolakezdéskor már birtokba is vették azokat. A 

projekt költsége 7.721.000 Ft volt, a támogatás 

intenzitása 100 %-os. 

Június 4-én került megrendezésre a hidasi 

Tájház udvarán a Kardoss-fesztivál 

 Nyár végén a Hidasi Bányásznapok követte 

szeptember 2. és 4. között, majd október 8-én a 

Szüreti Fesztivál. Mindegyik rendezvényünk nagy 

sikerrel, jelentős látogatottsággal zajlott. 
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Hidas község 2010-ben csatlakozott a Dél-

dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulásához. A Társulás 

Tamási Város gesztorságával (székhely: Tamási, 

Nyírfasor 15.) olyan településekből állt össze, 

amelyeknél az új, szigorított Uniós előírások 

szerint valamely ivóvíz-paraméter határérték 

feletti. Hidas esetében ez az ammónium. Értéke 

októberben 1,52 mg/l volt. Korábban 1,5 mg/l  

volt a határérték, az új szabályozás alapján 

azonban csak maximum 0,5 mg/l lehetne. Az 

ammónium egy a vízfelhasználást zavaró, de az 

emberi egészséget nem veszélyeztető anyag. 

Emellett sajnos az is problémát jelent, hogy 

kutunk vízhozama csökkenő. Az Irányító Hatóság 

szeptemberben értesítette a Társuláson keresztül 

az Önkormányzatot, hogy nyertünk a pályázaton. 

A projekt előkészítésére (az 1. fordulóra), 

tervezésre és engedélyezésre nettó 6.464.250 Ft-

ot ítéltek meg. Az Irányító Hatóság elvárása a 

projekttel kapcsolatban, hogy az Uniós 

előírásoknak megfelelő vízminőséget 

költséghatékonyan működő rendszerekkel 

valósítsák meg a résztvevő települések. A 

pályázatot úgy kellett beadnunk, hogy előtte 

megvalósítási tanulmányt kellett készíttetnünk. A 

megvalósítási tanulmány vizsgálta, hogy milyen 

módon lehet a magas ammóniumszintet a 

szigorúbb EU-s szabványnak megfelelő szintre 

csökkenteni a csökkenő vízhozam javítása 

mellett, mindezt úgy, hogy a felújított rendszer a 

legköltséghatékonyabban működjön. Több 

alternatíva közöl a megvalósítási tanulmány a 

bonyhádi vízbázishoz való csatlakozást javasolta 

kivitelezésre. Jelenleg az 1. forduló előkészítésén 

dolgozunk. Az 1. fordulóban kell elkészülnie a 

vízjogi létesítési engedélyes tervnek, és azt 

követően léphetünk a 2. fordulóba. Ez 2012. 

feladata lesz. Emellett még sok minden lesz a 

2012-es év feladata. Bizalommal és ugyanakkor 

kételyekkel teli várakozással tekintünk az új 

esztendő felé. Tudjuk, hogy rengeteg feladatunk 

lesz. De igyekeznünk kell és igyekezni is fogunk 

feladatainkat a jövő útját szem előtt tartva, minél 

jobban megoldani.” 

 

              Dr. Szelle Tibor 

     polgármester” 

Iskolai versenyek 

„December 17-én megrendezett grundbirkózó diákolimpia érmesei 

Ömböli Csaba   ARANYÉREM 

Fényes Lehel    EZÜSTÉREM 

Palkó Viktor   EZÜSTÉREM 

László Bálint    BRONZÉREM 

További résztvevőinknek is gratulálunk (Ambrusics Zsolt, Förster István, Balogh Dominik), hiszen mindannyian 

szereztek pontot a küzdelmeik során. Szinte minden diák másik súlycsoportban szerepelt, ahol 4-8 ellenféllel 

kerülhetett össze. A hidasiak összesen 21 meccset játszottak. Ebből hatot technikai K.O-val, 5-öt pedig idő előtti 

pontozással, tehát meggyőző fölénnyel nyertek! Hajrá, fiúk, így tovább! ” 

Benedek Általános Iskola és óvoda Hidas 
 

Eszperente verseny 

„Lebirkóztuk a pécsi iskolákat is! 

A szünet előtt megrendezésre került az iskolában az „e” betűk versenye. 

A felsős osztályok csapatai mérték össze nyelvi logikájukat. A játékos feladatokkal legjobban a hatodik osztályosok 

birkóztak meg. A győztes csapat: 

Némethy Orsolya, Orsós Alekszandra. Nagy Dániel, Galambos Csaba”  

Benedek Elek Általános Iskola és Óvoda 

  

Hidasi zenei tehetségek 

A bonyhádi Művelődési Házban 2011. december 20-án megtartott Karácsonyi Hangversenyen eredményesen 

fellépett a Hidas Benedek Általános Iskola két nyolcadik osztályos klarinétező tanulója, Bárdi Laura és László 

Tamás. Megjegyzendő és dicséretre méltó, hogy e két tanuló 2010. évben bekerült a 11. Országos Klarinétverseny 

döntőjébe, ahol a korcsoportjukban Laura a második, Tamás a harmadik helyezést érte el.  

4. oldal 
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Luca nap a hidasi általános iskolában 

 

A hidasi Benedek Elek Általános Iskola adott helyet, december 13-án délelőtt a Luca napi, népszokásokat 

felelevenítő, hagyományőrző rendezvénynek, összejövetelnek.  Kevés olyan jeles nap van, amelyhez 

annyi szokás, hiedelem, jóslás, tiltás kapcsolódna, mind december 13-ához, Luca napjához. Ehhez a 

naphoz kötődik a legismertebb hagyomány, a Luca-szék készítés. Ezen a napon kezdték el faragni, úgy, 

hogy minden nap csak egyetlen műveletet szabadott rajta elvégezni, de karácsony szentestére készen 

kellett lennie. Videcz Ferencné a Hidasi Tájházért Egyesület elnöke, nyugdíjas helyi pedagógus, az 

egyesületi tagok, és Vargáné Dévai Zsuzsanna osztályfőnök a negyedik osztályos tanulókkal elevenítette 

fel a Luca naphoz kapcsolódó sokszínű hagyományokat, szokásokat. A gyerekek vittek gyümölcságakat, 

aranyvesszőt, vetettek búzát, s felelevenítették a köszöntőket, a „kotyolást”, a mondókákat, és Luca 

naptárakat készítettek. Megemlékeztek Szent Lúciáról vagy Lucáról, aki a középkorban közkedvelt szent 

volt, legendája több művészt megihletett. Lúcia védőszentje a szembetegségben szenvedőknek és 

vakoknak (mivel a Lúcia név a lux = fény szóból származik), valamint a hegyes szerszámokkal 

dolgozóknak (földművesek, kézművesek, varrónők, párnakészítők, nyergesek). Az összejövetelt az 

Adventi hangulat varázsa tette még bensőségesebbé.  

 

Mikulás, Luca nap és Karácsony a hidasi óvodában 

 

December 6. Mikulás 

 

A hidasi Csiga, Katica és 

Süni csoport óvodásai 

versekkel, dalokkal, 

mesékkel, rajzolással, 

barkácsolással hangolódtak rá 

a közelgő ünnepre. 

Díszítették a csoportszobákat, 

öltözőket, levelet is írtak a 

télapónak ( rajzoltak ), hogy 

mit is szeretnének kapni. 

Megépítették a télapó házát, 

bárki belebújhatott a télapó és 

krampuszkák ruhájába, és 

osztogathatta az ajándékokat, 

egy télapós dal, vagy versike 

elmondása után. A 

gyermekek télapó sapkába 

érkeztek az óvodába és a 

népzenészek segítettek ráhangolódni a télapó érkezésére. A télapónak énekeltek, verseltek, majd 

ajándékosztásra került sor. Az óvó nénik meglepték  a gyerekeket egy bábozással is ( télapó sapkája ). 
 
 

Luca nap december 13. 

E  naphoz fűződő néphagyományokat hallgattak a hidasi óvodások.  Közösen elültették a Luca búzát. 

Néptáncon megismerkedtek Luca napi rígmusokkal, dalokkal is. Hallgatták  a Kalendárium című cédét, 

amin  a Luca-Luca kitty-kotty (galagony három) című dal a gyerekek egyik kedvence lett a jó ritmusa 

miatt. Cél  a néphagyomány megismerése és ápolása. Jó hangulatban telt el a délelőtt. 
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Karácsony az óvodában  

Az utolsó héten az egész óvoda ünneplőbe öltözött. Az ünnepekre való 

ráhangolást elősegítette a közös mézeskalácssütés, az ünneplőbe 

öltöztetett játék babáknak elkészített kis karácsonyfa, a kötetlen 

beszélgetés hogy ki, hogyan ünnepel otthon karácsonykor. Ki tartozik  

a kis ill. a nagycsaládhoz, kinek mi a "dolga" otthon.  Milyen 

ajándékot várnak. Az elültetett Luca búzákat  folyamatosan öntözget-

ték, 

naponta 

figyelték 

a fejlődésüket, hisz karácsonyi ajándéknak 

lett szánva. A várva várt napon még szebb 

volt az óvoda, mint máskor. Minderről a 

sok gyertya, karácsonyi égők, az ünnepi 

teríték gondoskodott. Az ünnepre 

hangolódás a dalokkal, versekkel, 

mesékkel, betlehemes játékkal, karácsonyi 

zenével és a népzenészekkel történt. 

Készítettek gyümölcssalátát is, amit ebéd 

után fogyasztottak el. A tornateremben 

közös ünnepély volt a három óvodás 

csoportnak. Egy előadóművész tette még 

meghittebbé az ünnepet. A közös fa alatt 

együtt  énekeltek az óvodások,  a 

nagycsoportosok pedig  meglepetésként mesejátékot adtak elő. Az ünnepség végén a csoportokban végre 

kibontásra kerülhetett a  sok ajándék, aminek nagyon örültek az óvodások.  

Benedek Elek Általános Iskola és Óvoda 
 

Falusi Nagykarácsony Hidason 

 

Zsúfolásig megtelt Hidason 2011. 

december 23-án a Falusi 

Nagykarácsony ünnepének helyt adó 

Tamási Áron Művelődési Ház 

nagyterme. Az ünnepséget Dr. Szelle 

Tibor polgármester nyitotta meg és 

köszöntötte a hallgatóságot. A 

műsorban elsőként felléptek a 

Benedek Elek Általános Iskola és 

Óvoda gyermekei Betlemehes 

játékukkal, a Hidasi Hangutánzók, a 

Hidasi Néptánc Egyesület, az Idősek 

Klubja, a Hidasi Kultúrparaván 

Színtársulat, a Hidasi Székely  

Betlehemesek.  A Hidasi 

Kultúrparaván Színtársulat szervezésében megrendezésre kerülő, színes programokkal tarkított műsor 

bensőséges hangulatát fokozta a színpad előtt feldíszített hatalmas karácsonyfa, a karácsonyi teremdíszek, 

dekorációk, valamint a műsorok alatti zenei aláfestés. Az ünnepség végén a gyermekeket süteményezés, a 

felnőtteket forralt bor várta. 
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Karácsony előtti adományozás, ajándékozás  

 

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület karácsonyi lakossági élelmiszer adománygyűjtést szervezett. A 

megvalósításban segédkeztek a hidasi helyi Vöröskereszt képviselői és a hidasi képviselő-testület 

szociális bizottságának elnöke, akik elvállalták a gyűjtési feladatot. 2011. november 25-én és 26-án a 

bonyhádi TESCO Áruház előterében hívták fel szórólapok segítségével a vásárolni szándékozók 

figyelmét az adományozás lehetőségére. Akik csatlakozni kívántak az akcióhoz, az áruházban 

megvásárolt élelmiszer-adományt a pénztártól való távozás után adhatták le az önkénteseknek. Az 

összegyűlt 244 kiló élelmiszer-adományt a szervezésben részt vevők a helyi szociálisan rászorult 

családok részére juttatták el. 

 

Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága, mint minden évben, a 

rendelkezésre álló szociális keret terhére, ajándékcsomaggal lepte meg a 70. év feletti lakosokat. 

 

Hidasi Hangutánzók Énekkar 2011. december 19-én a Református templomban jótékonysági koncertet 

adott, az összegyűlt adományokat a védőnői szolgálat közreműködésével juttatták el a szociálisan 

rászoruló családok gyermekeinek.  

 

A védőnői szolgálat karitatív tevékenysége keretében november és december hónapban lehetőséget 

biztosított a község lakosainak, használt gyermek és felnőtt ruhák gyűjtésére, cseréjére. A gyűjtésben 

résztvevőket, valamint a kismamákat és a gyermekeket adventi hangulat várta a védőnői tanácsadóban.  

 

A Német Kisebbségi Önkormányzat a költségvetése terhére, folytatva előző évi adományozását, a 

hidasi német kisebbséghez tartozó időseknek karácsonyi szeretetcsomagot állított össze. 
 

Februári hóesés 

 

2012. február hó első hetében, 

megörökítésre méltó, hatalmas 

mennyiségű (kb. 30-40 cm) leesett hó 

borította be a községet. A hófehéren 

csillogó, szakadatlanul eső hó 

mennyiségétől az utakat az 

önkormányzat által biztosított hókotró 

folyamatosan tisztította, míg a járdákat a 

szorgos lakók munkái tették járhatóvá.  

A leesett hónak a gyerekek örültek a 

legjobban, hisz ilyenkor lehet szánkózni, 

hóembert építeni, síelni, s nem utolsó 

sorban szóba jöhet egy elrendelt iskolai 

szünet is………!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

Pályázatok 

 

Hidas Község Önkormányzata kihasználva a Baranya Megyei Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltsége 

által biztosított lehetőséget, a téli kommunális feladatok ellátására január és február hónapra pályázat útján  

közfoglalkoztatást biztosított. A közfoglalkoztatás támogatásának mértéke 100 % 
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Pályázatok 

 

Az önkormányzat a megyei munkaügyi központon keresztül a településen élő időskorúakkal való napi 

kapcsolattartás megszervezésére januártól-márciusig közfoglalkoztatásban 1 főt foglalkoztat. A 

kapcsolattartó a településen élő időskorúak fűtési élelmezési, egészségügyi állapotáról, esetleg szociális 

problémáiról informálja az önkormányzatot.  

 

Farsang  

 

A farsang a tél befejeződésére utal. Ennyiben a téli ünnepkör része, de már előre, a tavaszra utaló 

mozzanatok is megjelennek benne. A farsang ideje vízkereszt napjától (január 6.) hamvazószerdáig tart. Ebben 

az időszakban több jeles nap is felbukkan. Eleve egy ősi hiedelem hívta életre a hozzá kapcsolódó zajos 

mulatságokat. Azt hitték ugyanis az emberek, hogy a tél utolsó napjaiban a Nap legyengül, és a gonosz 

szellemek életre kelnek. Vigalommal, alakoskodással, boszorkánybábu elégetésével akarták elűzni őket. 

A Benedek Elek Általános Iskola és Óvoda az iskola farsangját 2012. február 18-án tartotta az iskola 

tornatermében. Minden jelmezbe öltözött gyermek ingyen belépőt és édességet kapott.  

 

    
                           

 

A helyi Művelődési Ház adott helyet a Benedek Elek Általános Iskola és Óvoda Süni óvodás 

csoportjának Szülői Munkaközössége által szervezett, és 2012. február 25-én megtartott jótékonysági 

Felnőtt Farsangi Bálnak.   

 

Gondolatok az utolsó oldalra 

 

„Így, az utolsó oldalra érkezve, gondolom sokunk örömére megismerhették a helyi újságunk első számát. 

A település lakóinak észrevételei, eseményei, hírei íródnak, reméljük mindenki megelégedésére. Talán 

egyszerűbb, szerényebb külsővel, de a mi helyi lapunk. Ez úton mondok köszönetet mindazoknak, akik a 

helyi újság kezdeményezésében támogattak. Kívánom, hogy szabadidejük hasznos olvasnivalója legyen ez 

a lap. Jó egészséget, sok mosolyt kívánok ehhez! 
Berg Csaba 

önkormányzati képviselő” 
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