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Hidasi
Hírmondó
Hidas község hirdetési és információs lapja

Március: Kikelet hava, Böjtmás hava
Március közepén hóesés, hideg

Április: Szelek hava, Szent György hava
Április közepén meleg, virágzó fák

Nagy mennyiségű hó esett március közepén és végén nemcsak településünkön, hanem országszerte is. A
szokatlanul havas és hideg márciusi időjárás kissé késleltette a tavaszi mezőgazdasági munkálatokat.
Sándor, József, Benedek! Mikor hozzák a meleget? A meleg megérkezett április hóra.
Március 18. Sándor napja az első meleghozó nap. Március 19. József napja: A gyermek Jézus gondviselőjének, Józsefnek az
ünnepe. A három jeles nap közül (Sándor, József, Benedek) szokásokban és hiedelmekben a leggazdagabb József napja. Március
21. Benedek napja: A bencés rendet alapító Szent Benedek ünnepe. A tavasz első hivatalos napja. A tavaszi napéjegyenlőség
ideje ez, amikor is egyforma hosszúak a nappalok és az éjszakák.

Szabadság

Tavaszi Ünnep
Ünnepelni de szép, de jó
tavasszal, mikor már nincs hó
Nyílik az ibolya, nárcisz,
tulipán,
millió kis virág a sok
gyümölcsfán,
és zöld a fű és kék az ég,
mindez még mindig nem elég,
a sok méhecske dolgozik,
virágot poroz, serénykedik.
Gondoskodik a jövőnkről.
Nem lesz majd hiány
gyümölcsből.
(Szabó Antalné, Irénke, Vörösmarty utcai lakos)

Hidasi Hírmondó
Lap tulajdonságai:
ingyenes kézbesítés
hagyományos külalak ( A3, papír )
fekete-fehér nyomtatás, sokszorosított
Szerkesztés és híranyag:, Fekete Sándorné
Polgármesteri Hivatal
( 7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 50/II )
e-mail cím: hidas@axelero.hu
Tel/fax: 72/457-101

Szabadság! Milyen jó kimondani.
Megértük, hogy van már
szabadságunk.
Petőfi csak álmodozott róla,
Nekünk teljesült ez a nagy vágyunk.
Utazhatunk szerte a világban,
de előbb ismerjük meg Hazánkat.
Hiszen itt is akad ezer csoda.
Abaliget, Aggtelek és MiskolcTapolcán a barlang és a fürdő,
A Balaton, a Duna a Tisza
és Hortobágy, nem délibábként tűnő.
Itt van mind és jelen van csodásan.
Legyünk büszkék gyönyörű
Hazánkra!
(Szabó Antalné, Irénke, Vörösmarty utcai lakos)
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Tavaszváró ………
Berg Csaba képviselő
szervezésében
Kutnyánszkyné Szép
Ilonka „Tavaszváró a
szeretet jegyében”
címmel,
2013.
március
14-én
előadást tartott az
iskola épületében. Az
érdeklődők
az
előadáson történek
kapcsán hallhatták a szeretet különböző megnyilvánulásait,
az önfeláldozást. A mai rohanó világunkban talán el is
feledjük, hogy mi is a szeretet. A szeretet, akár adjuk, akár kapjuk,
sokkalta több annál, minthogy csak úgy, rásüssük az érzés bélyegét. A
lelkünk mélyén tudjuk, hogy a szeretet a legfontosabb és legnagyobb
szükségünk. Mi hát akkor a szeretet? Mi az, ami képes megelégíteni
azt a szükségünket, aminek betöltése nélkül üresek vagyunk a
lelkünkben? Egy alig több mint kétezer éves feljegyzés, ily módon
szól a szeretetről:
"Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is ,szeretet pedig nincs
bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És
ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden
bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet
pedig nincs bennem: semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom,
szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem
irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga
hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az
igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik."
(Pál apostol: Szeretet himnusz)
Az előadás végén megemlékeztünk Nemzeti Ünnepünkről, majd Berg Csaba szervező megköszönte az
előadást, a jelenlévőknek pedig a részvételt.
Szerk.

Március 15. és a magyar kokárda
Március
15.
Nemzeti
Ünnepünk. A nemzeti ünnep
olyan kitüntetett napot jelöl,
amelyen egy ország vagy egy
nép nemzeti összetartozását
ünnepli. A nemzeti ünnep
fontossága és az ünneplés
mértéke országonként, de talán
településenként is változó. A
magyar kokárdát március 15én, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetét jelentő pesti forradalom évfordulóján szokás
viselni. A hidasi Szivárvány Óvoda és a Benedek Elek Általános Iskola is megünnepelte intézményen belül
március 15. napját.
Szerk.
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Húsvét ( március 31. április 1.)
A nagyhét, a nagyböjt virágvasárnaptól húsvétig terjedő
utolsó hete. Jézus szenvedésének, kereszthalálának és
feltámadásának ünnepe. Húsvét vasárnapja a keresztény
egyházakban Krisztus feltámadásának emlékünnepe. A
húsvéthétfő húsvét másnapja, locsolkodás, locsolóversek
jellemzik. Helyileg kialakított hagyományos formái voltak a
húsvéti locsolásnak. A húsvét igazi díszei a hímes tojások.
Készíthetjük otthon is, sajátmagunk és gyermekeink
szórakoztatására, az ünnep hangulatának fokozására.
Szerk.

Közérdekű
Bárdi Laura hidasi lakosú tanuló eredménye!
2013. március 22-24-én rendezték meg Győrben a XIII. Richter János Országos Klarinétversenyt, melyen Bárdi Laura
(a hidasi általános iskola volt tanulója) hidasi lakos, a Pécsi Művészeti Gimnázium 9. osztályos tanulója 3. helyezést
ért el. Felkészítő tanárai: Szabó Gabriella és Radics Miroszláv. Gratulálunk az előkelő helyezéshez, s további
sikereket kívánunk!

Tavaszváró kiállítás!
Biszak Antalné (sz: Gáspár Erzsébet) hidasi lakos festménykiállítását láthatták az érdeklődők 2013. április 17-én,
Szekszárdon a Kelemen Galériában, a Szent László Szakképző Iskola (Szekszárd) szervezésében. A kiállítás
megtekinthető: 2013. május 10-ig.

Települési Esélyegyenlőségi Program
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. az 31.§.-a kötelezi
az önkormányzatokat arra, hogy települési esélyegyenlőségi programot fogadjanak el. A hazai és uniós
pályázatokon való indulás egyik feltétele lesz a települések esélyegyenlőségi programjának megléte. A
programok elkészítéséhez az önkormányzatok – kérésüket figyelembe véve – 2013. július 1-ig kaptak
haladékot a most elfogadott törvénymódosításnak köszönhetően. A képviselő-testület 2013. január 28-án
fogadta el a község Települési Esélyegyenlőségi Programját. A helyi esélyegyenlőségi programban
helyzetelemzés készült a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási,
egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kellett
határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket..
A helyi esélyegyenlőségi programot a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által meghatározott
részletes szabályok alapján kellett elkészíteni. A programalkotás során gondoskodni kellett a helyi
esélyegyenlőségi program és a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek,
koncepciók összhangjáról is. A Települési Esélyegyenlőségi Program megtekinthető a Polgármesteri
Hivatalban, munkaidőben.
Közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:
Foglalkoztatott létszám: 6 fő
Foglalkoztatás időtartama: 2013.04.15-2013.06.14. (napi 6 óra)
Munkavállalók bére+járulék: 616.986,-Ft
A támogatás mértéke: 80 %.
Elvégzendő feladat: főként kommunális, környezetvédelmi tevékenységek: árkok, átereszek tisztítása, közterületek
karbantartása, árokásás, csatornatisztítás, parkfenntartás, parlagfű mentesítés.
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Startmunka-porgram 2013.
Még előző év végén megkezdődött a 2013. évi Starmunka-program kidolgozása, a pályázati kérelem beadása:
belvízelvezetésre, téli és egyéb értékteremtő támogatásra, illegális hulladék-felszámolására. Belvízelvezetés
programelem keretében a munkálatok már elkezdődtek.
Foglalkoztatott létszám: 14 fő
Foglalkoztatás időtartama: 2013.04.01.2013.09.30. ( napi 8 óra )
Munkavállalók bére+járulék: 7.249.626,-Ft
A támogatás mértéke: 100 %.
Elvégzendő feladat: Öreg-patak karbantartása. Továbbá a Kossuth utca árokrendszerbe befolyó kisebb árkok hordalék
mentesítése, rézsűzése.
Szerk.

Hidasi Borverseny 2013.
Idén hetedik alkalommal került megrendezésre a borverseny, melyre 86
bort neveztek a gazdák.
A borbírálatra március 16-án az Egyesületek Háza adott helyet , ahol a két
háromfős bizottságból álló zsűri minősítette a borokat. A verseny jelentős
háttérmunkáit a Borbaráti Egyesület tagjai végezték, és idén is több
támogatója volt a rendezvénynek. Mindenkinek köszöni segítségét az
egyesület vezetősége.
Támogatóink:
Ömböli-Stadler
Mecsek Takarék Szövetkezet
Sági Miklós
Önkormányzat Hidas
Hargita Étterem
Szemán András
A kategória szerinti elosztása következő volt:
Fehérbor: 23 db
Rozébor: 9 db
Vörösbor: 53 db
Siller: 1 db
A verseny eredménye:
4 oklevél (a bronzérem ponthatárát nem érték el)
18 bronzérem
42 ezüstérem
22 aranyérem
Különdíjasok:
BORVERSENY LEGJOBB BORAI kategóriában: :
fehérbor: 2012 Chardonnay
JÁNOS TIBOR
rozébor: 2012 Cabernet S. Rose
JÁNOS TIBOR
vörösbor :2011 Bíborvég Vörös Cuvée MÉRFÖLDKŐ KISBIRTOK
HIDAS LEGJOBB BORAI kategóriában:
fehérbor: 2012 Pinot Blanc
ÖMBÖLI STADLER
rozébor: 2012 Cabernet S. Rose
PÁL LÁSZLÓ
vörösbor: 2012 Blauburger
ÖMBÖLI MIHÁLY
MECSEK TAKARÉK SZÖVETKEZET KÜLÖNDÍJA:
2012 Merlot
LIPPERT KÁROLY
ÉV BORTERMELŐJE:
ÖMBÖLI MIHÁLY

László Árpád
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Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Német Nemzetiségi
Napok!
A Hidasi Német Nemzetiségi
Önkormányzat 2013. márciusi
ülésén úgy határozott, hogy a
feladatalapú támogatás terhére
(970.000,-Ft) nagyrészt olyan
kulturális rendezvényeket valósít
meg, melynek célja a német
nemzetiségi közösség összetartása,
megszilárdítása, a hagyományok
ápolása, mivel ezen rendezvények
lehetőséget adnak a nemzetiségi
önkormányzat
kulturális
autonómiájával
összefüggő
szervezési feladatok ellátására, civil
szervezetekkel
való
a
német
együttműködésre,
anyanyelv
és
hagyományok
ápolására. Ennek tükrében a Hidasi
Német Nemzetiségi Önkormányzat
2013. április 20-án, a helyi
Művelődési Házban tartotta meg
nagyszabású
kulturális
rendezvényét, Német Nemzetiségi
Napok címmel. A műsoros előadás
színvonalát az alábbi fellépők
színesítették: Szivárvány Óvoda
Hidas, Idősek Klubja, Gláck Auf
táncegyüttes
Nagymányok,
Kránzlein táncegyüttes Bonyhád,
Német Nemzetiségi Óvoda Ófalu,
Blau Encián tánccsoport Kisdorog,
Német
Nemzetiségi
Énekkar
Bonyhád. A kulturális rendezvényt
Dr. Szelle Tibor polgármester
nyitotta meg, majd a Baranya Megyei Német Önkormányzat alelnöke
Schmidt Zoltán köszöntőjét hallhatták az érdeklődők. A műsorszámokat Biszak Józsefné konferálta fel. A
műsor a német himnusszal zárult, majd a meghívottakat a Német Kisebbségi Önkormányzat a helyi Adler
presszóban vendégelte meg.
Meződi Jánosné elnök-helyettes és a Szerk.
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Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
A Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. március 5.
napján megtartott ülésén számolt be a 2012. évben elnyert
feladatalapú támogatás felhasználásáról (691.712,-Ft), illetve a
megvalósult programokról. Orsós Sándor elnök az alábbiak
szerint foglalta össze a
beszámolót:
„ A lakosság igényeinek
felmérése alapján a Hidasi
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. július 26. napán megtartott ülésén úgy határozott, hogy
30-30 órás angol- beás nyelvtanfolyamot indít a településen, illetve
pótvizsga felkészítőt tart a diákoknak. A tanfolyam mindenki számára
kortól, nemtől, társadalmi hovatartozástól függetlenül nyitott volt és
ingyenes. A nyelvi oktatáson a tanulni vágyók játékos módszerekkel
sajátíthatták el az adott nyelv alapjait, napi 3-3 órában. A
pótvizsgázóknak minden tantárgyból a szaktanárokkal való egyeztetés
után kidolgozott anyagokkal segítettük a felkészülést, melynek
eredménye a sikeres vizsga. A programon résztvevőknek jutalom
kirándulással kedveskedtünk. Bérelt busszal egész napos kiránduláson
vehettek részt az érintettek. Ellátogattunk a pécsi állatkertbe, majd
közös ebéd és fagylaltozás volt. Délután Pécs városában megnéztük a
nevezetességeket, ellátogattunk a Zsolnay Kulturális Negyedbe, ahol
nemcsak az épületek szépsége ragadta magával a gyerekeket, hanem a nagy játszótár és cukorka készítő
mester is nagy sikert aratott. Késő délután érkeztünk haza Hidasra,
élményekkel
gazdagodva, s a nap
végén elismételtük az
angolul tanult verseket,
mondókákat,
s
elénekeltük a roma
himnuszt. A támogatás
egy részét 2012. őszén
ösztöndíj
rendszer
keretében használtuk fel az általános és középiskolások
segítésére.”
Orsós Sándor elnök, Orsós Anna képviselő
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Anyu, mi lesz vacsorára?
A múlt század húszas éveiben írta az akkor még szinte gyerek József Attila:
„ de szeretnék gazdag lenni
egyszer libasültet enni”
„kedvence” a csirkeláb volt). Ha az éhezés még
Csak hát az egy más világ volt, még félig-meddig
középkori, mondhatnánk félfeudális.
nem is ölt tömegméreteket, az alultápláltság, a
Magyarország földrajzi helyzetét, éghajlati
hiányos
vagy
nem
minőségi
étkezés
következményei beláthatatlanok.
adottságait, termőföldjének minőségét tekintve
rendkívül szerencsés. Eleink valahogy jó érzékkel
Szakértő kutatók mondják; a szervezetnek az
agysejtek termeléséhez, fejlődéséhez égető
választották ki, bár kénytelenek is voltak mert a
többi már foglalt volt. Itt jól érezték magukat
szüksége van például fehérjékre, különben
nemcsak az őshonos növények, állatok, de a
befogadó, ellenálló képessége messze elmarad a
gyakori népmozgás okán behozottak is, hiszen jó
kívánatostól.
minőséggel fizettek a gondoskodásért. Háborúban
Biztos, hogy nem erre akarjuk ítélni a jövő
védtük, békében etettük a Nyugatot. A korabeli
reménységeit. Olcsó hatásvadászatnak tűnhet, de
feljegyzések szerint, ha valamiért késett a lábon
élek a kérdés feltevésével. Mit éreznénk, ha
hajtott szürke-marha csorda (mert éppen valami
gyermekünk feltenné a címben szereplő kérdést és
felkelés zajlott) az európai polgár kezdett ideges
nem tudnánk értelmes elfogadható választ adni?
lenni. Az ipar a mezőgazdasági nyersanyagokra
Csak dühöt, tehetetlenséget nagyon nagy
épülve lett méltán világhírű.
elkeseredést és valami keserű gombócot a
Konyhánk, ha mindenben nem is felel meg az
torkunkban. Mások is ezt érzik.
állandóan fogyózó divatnak, jót enni hozzánk
Ahhoz, hogy ez ne így legyen nem elég
járnak a vétkezők. Miért is írtam le mindezt?
megnyugtatóan megállapítani például a szülő
Nem muszáj mindent elhinni a különböző
felelősségét. Az egész felnőtt társadalom –
felméréseknek, de ez esetben a legkisebb szám is
színektől
függetlenültehetetlenségét,
megdöbbentő. Magyarországon is van gyermek
nemtörődömségét bizonyítja, ha akár csak
éhezés, nemcsak Afrikában a félsivatagos
egyetlen szám is szerepel ebben a felmérésben.
éhségövezetekben, ahol ráadásul még esetleg
Kiváló
adottságaink
mellett
nem
elég
polgárháború is van
magyarázkodni, és ne felejtsük a jövőben ezek a
Belegondolunk mit jelent ez?
gyerekek lennének a társadalom biztos alapjai és
Azt
hiszem
nem
tudjuk,
mert
ha
az alapok építése most folyik.
gyermekkorunkban éhesek voltunk, csak azért
Sok együttgondolkodásra, együttműködésre méltó
történt, mert elcsavarogtunk és nem értünk haza
gondolat van még ezen kívül, de úgy érzem ez is
vacsorára, de nem éheztünk, pedig már sokan
besorolható lenne közéjük. Legkésőbb holnap!
éltünk a háború utáni nem túl nagy bőségben.
A gyermeknek mindig jutott, ha az idősebbek
Eszenyi János
néha le is mondtak valamiről (nagyanyám

Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsváradi
Járá Hivatal telefonszámai:
72/565-037
72/465-745

Települési ügysegédek
Dr. Kurucsai Andrea
Dr. Száz László
Ügyfélfogadási idő
Hidason:

Csütörtök
8.30 – 10.00-ig
72/465-745

Fogászati rendelés!
Dr. Ascsillán Andrea
Dr. Zeller Zsófia
Pécsvárad
Tel: 20/921-3550
Hétfő-csüt: 8-19-ig
Péntek: 8-13-ig
Bejelentkezés
72/465-595

Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadási ideje:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:

de. 7.30-15
de. 7.30-15
ügyfélfogadás
szünetel
Csütörtök: de. 7.30-15
Péntek: de. 7.30-12
Ebédidő: minden nap 12-12.30
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Benedek Elek Általános Iskola intézményi életéből
A 2013/2014-es tanévben 19 gyermek iskolai beíratása történt meg. Változás, hogy szeptember 1-től bevezetésre
került a hittan vagy erkölcsoktatás az 1-5. osztályban. A szülőknek választani lehetetett, hogy erkölcstanórát vagy
valamelyik egyház által megszervezett hit- és erkölcstanórát választanak-e. A hittant választóknak pedig el kellett
dönteni, hogy melyik egyház hittanát választják.

SPORT: Pécsett került megrendezésre a megyei,
mezei futóverseny. Hidas egyéni legjobbja: Fényes
Lehel a megyei 5. helyezett.
1990 óta Magyarországon is megünnepeljük a Föld Napját, minden év
áprilisában. 2013. április 22-én a helyi iskola tanulói a Magyar Közút
NZRT közreműködésével, sárga mellényben, kesztyűben, kezükben
szemetes zsákkal rótták a község utcáit, és szorgosan gyűjtötték a
közterületen talált szemetet. Az akció kezdeményezőinek, segítőinek
köszönhetően a szemétgyűjtési akció sikerrel zárult.
A bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központ (a Benedek Elek Általános Iskolával közösen benyújtott
pályázat keretében), a nevelési-oktatási intézmények számára nyújt
szolgáltatásokat. Így az általános iskolában, az április 23-ai
témanap-program során nagy hangsúlyt kaptak a verbális, vizuális
nevelés sajátosságai. A témanap célja volt az iskolák
környezettudatos gondolkodásának tovább erősítése a konstruktívcselekvésszemléletű pedagógia módszereivel. A résztvevők előadást
hallhattak a környezettudatos életmódról. A Föld Napja alkalmából a
Földünk
gondviseléséről,
az
egészséges
lakókörnyezet
megteremtéséről, majd környezettudatos magatartásról zenés,
interaktív mesefilmet tekinthettek meg. A témafeldolgozás során a
részt vevő gyerekek csoportokban, témaasztalnál dolgozták fel az
előadás során hallott és a mesefilmben látott környezettudatos
gondolatokat. A program része volt a plakátkészítés is, facsemete,
virágpalánta kiültetése, az intézmény területén való elhelyezése.
Bachesz Csaba

Donászy Magda: Anyák napján
Tavaszodik, kis kertemben
kinyílik a tulipán.
Ragyognak a harmatcseppek
anyák napja hajnalán.

Kinyílott a bazsarózsa,
kék nefelejcs, tulipán,
neked adom anyák napján,
édes-kedves anyukám.
Szerk.

Gondolatok az utolsó oldalra
A meglehetősen elnyúló tél után az év egyik legszebb ünnepéhez érkeztünk, az Anyák Napjához. Ekkor ünnepeljük a
legédesebb szó viselőjét, az Édesanyákat. Pár szót róluk nem is lehet írni, mert ők elmondhatatlanul sokat érdemelnek.
Az anyaságról megemlékezni valóban egy nagyszerű dolog, hiszen rájuk számíthatunk örömünkben, félelmünkben
egyaránt. Sokan csak öregedő fényképen láthatják Édesanyjukat, és sajnos sokunkat Édesanyánk már soha nem várhat
haza. Valóban nehéz könnyek nélkül visszaemlékezni az utolsó találkozásra, az utolsó mosolyra, az utolsó szóra.
Szerintem ha tehetnénk csak annyit mondanánk és aki teheti mondja is el: Szeretlek Anya! A kisgyermekes Anyáknak
pedig, akik még szóban nem kaphatnak köszöntést, legyen elég a csöppségek mosolya, a szemük ragyogása, és igen,
ők ott láthatják a megérdemelt szeretetet. Kívánom, hogy minden Édesanyának szóljon a köszöntés és a szeretet egész
évre, ehhez kívánok
Berg Csaba
jó egészséget és sok mosolyt!
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