3. évfolyam 1. szám

Hirdetési és információs lap

2014. január-február

Hidasi
Hírmondó
Hidas község hirdetési és információs lapja

Az év egyik nyitó kulturális eseménye országszerte 2014. január 22-én, a Magyar
Kultúra Napjának ünnepe. Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz
megírását. Erre az eseményre emlékezve 1989 óta, január 22-én ünnepeljük a Magyar
Kultúra Napját. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra,
hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, nemzeti tudatunk
erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi
értékeinket. (Kép: Kölcsey Ferenc)
Szerk.

Könyvtári élet
A Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola emeleti termében lévő községi
könyvtárban a diákok Réderné Pánczél Etelka könyvtáros, pedagógus közreműködésével,
könyvkiállítással méltón megemlékeztek a Magyar Kultúra Napjáról. Kölcsey Ferenc életéről, a
Himnusz írójáról idézetgyűjtemények és lexikonok segítségével elevenítették fel tudásukat a gyerekek.
Február 5-én a könyvtárban az érdeklődők Szamárfül címmel Romhányi
József (költő) megzenésített verseit hallhatták. A közönség lelkes, vidám,
közlékeny, felszabadult örömmel vett részt a műsorban. A nagyközönség
elsősorban játékos állatverseit ismeri, ezeket halála után, Szamárfül néven adták
ki, illetve számos rajzfilm szövegének szerzőjeként emlékezhetünk rá. Nevéhez
fűződik például a „Mézga Család”, melynek három sorozatát dolgozta ki, „ A
Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki” epizódjának bravúros szövege.
A rajzos könyvtári órákra 20-22 fő jár, s mindig az aktuális dolgok kerülnek
az előtérbe.
Február 15-én például a farsangi mulatság
előkészületei (álarckészítés, plakát) zajlottak. A farsangi hagyományokat
könyvek, néprajzi lexikonok lapozgatásával, és interneten való kereséssel
elevenítették fel. Így kerestek rá a híres mohácsi busójárásra is, mely a környék
egyik különleges népszokása, jellegzetessége. Mára már a busójárás felkerült az
emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára.
Szerk..

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

Berg Csaba alpolgármester a
Polgármesteri Hivatalban minden
héten csütörtökön és pénteken
érhető el személyesen vagy
telefonon: Tel: 72/457-101

Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadási ideje:
Hétfő:
de. 7.30-15
Kedd:
de. 7.30-15
Szerda:ügyfélfogadás szünetel
Csütörtök: de. 7.30-15
Péntek:
de. 7.30-12
Ebédidő: 12-12.30
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Önkormányzati hírek
Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy Dr. Szelle Tibor, Hidas község 2010-ben megválasztott
polgármestere 2014. január 31-én lemondott tisztségéről. Lemondó levelében a következőket írta:
„ Már korábban úgy döntöttem, hogy a 2014. évi önkormányzati választáson nem kívánok indulni polgármester
jelöltként. Nemrég pedig egy olyan állásajánlatot kaptam, melyet hosszas gondolkodás után elfogadtam. Ezért
polgármesteri tisztségemről 2014. január 31-én lemondok. Kívánok a Képviselő-testületnek, munkatársaimnak
sikerekben gazdag, jó munkát, erőt, kitartást. Köszönöm szépen mindannyiuk munkáját. Hálásan köszönöm Hidas
község lakóinak, hogy polgármesterük lehettem.
Tisztelettel:
Dr. Szelle Tibor polgármester”
A polgármesteri feladatokat (miután Bayer Gusztávné az alpolgármesteri tisztségéről lemondott, s képviselőként
folytatja további munkáját) a képviselő-testület 2014. január havi ülésen megválasztott Berg Csaba alpolgármester
vette át a helyi önkormányzati választásokig. Baloghné Dr. Ömböli Zsuzsanna jegyző az átadás-átvételi eljárást a
törvény által előírt módon, a Baranya Megyei Kormányhivatal Törvényességi, Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály
képviselőjével bonyolította le.
Szerk.

Szociális alapszolgáltatások a településen
1.)Szociális információs szolgáltatás: A képviselő-testület szociális információs szolgáltatás keretében, a szociális
ellátásokat és szolgáltatásokat igénylők részére, az ellátások hozzáférhetőségével és az igénybevételükre vonatkozó
szabályokkal kapcsolatban részletes tájékoztatást biztosít, figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvényben meghatározott információk körére. A szociális információs szolgálat elérhetősége:
Hidas Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának igazgatási része: 7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 50/II.
Tel/fax: 72/457-101

2.)Nappali ellátás: A Hidas, Kossuth Lajos utca 31. szám alatti Idősek Klubja, mint intézmény 2012. december
31-én megszűnt. A helyiség azonban továbbra is
fennmaradt, és biztosítja az idősek napi
összejövetelének, szabadidejük hasznos eltöltésének
lehetőségét. Hidas község lakosságszáma 3000 fő
alatti, így nappali ellátás biztosítására nem köteles.
Az idősek klubjában állandóan szorgos munka
folyik, az ötleteket, elképzeléseket megvalósítják,
így számos kézzel készített (horgolt, kötött stb.)
tárgy készül, melyekből kedves ajándék is lehet.
Idén sem fel feledkeztek meg a farsangról, hisz
előtte már szorgos készülődések folytak. Az utóbbi
pár évben mesét adtak elő. Idén a Hollócsőr királyfi
meséjét elevenítették fel. A farsang hangulatát a jó
muri, sok nevetés, zenehallgatás, és énekek
biztosították, melybe beletartozott egy közös ebéd
is. (farsangi kép balra)

3.) Étkeztetés: Az étkeztetés keretében az önkormányzat napi egyszeri meleg étel szállításáról gondoskodik, az
igénylők részére. A térítési díjat önkormányzati rendelet határozza meg. Az étkeztetés formája a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő és egyéni vállalkozó által működtetett Hargita étterem keretében nyújtott ellátás.
Az ellátottak csoportja: idősek, általános iskolások, óvodások.
4.) Házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat: a szolgáltatást a Mecseknádasd Szociális és
Gyermekjóléti Társulás (Mecseknádasd, Felszabadulás u. 2/1) látja el. Működési területe a társult települési
önkormányzatok közigazgatási területe.
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5.)Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: A szolgáltatást a Megbízott (Pécsvárad Város Képviselő-testülete) a
fenntartásában működő Pécsváradi Gondozási Központ keretén belül látja el, ahol diszpécser központ is kialakításra
került. Cél, hogy a hatékony segítségnyújtással a krízishelyzetek elháríthatók legyenek.
6.)Támogató szolgáltatás: A szolgáltatást a Megbízott (Mecseknádasd Önkormányzata) fenntartásában működő
Mecseknádasd Integrált Mikro térségi Alapfokú Egészségügyi Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ
(Mecseknádasd, Rákóczi u. 2-4) keretén belül látja el.
Szerk.

Közfoglalkoztatási programok
2013. évről áthúzódó közfoglalkoztatási programok:
Hagyományos közfoglalkoztatás
1.) Támogatás időtartama: 2013.11.05 – 2014 03.31. Bérköltség 75.500,-Ft/hó. Támogatási összeg: 378.000,-Ft.
támogatás mértéke: 90 %. Létszám: 1 fő (napi 8 óra)
Elvégzendő feladat: Polgármesteri Hivatalban ügyviteli kisegítő munkák, postai kézbesítések, takarítás a hivatalban
és az intézményeiben.
2.) Támogatás időtartama: 2013 11.27 – 2014.02.28. Bérköltség: 75.500,-Ft/hó. Támogatási összeg: 274.215,-Ft.
támogatás mértéke: 100 %. Létszám: 1 fő (napi 8 óra)
Elvégzendő feladat: téli kisegítő munkák, síkosság-mentesítés, hólapátolás
Téli közfoglalkoztatás:
1.) Támogatási időtartama: 2013.11.08 – 2014.04.30.-ig az alábbi megosztás szerint:
2013. 11. 08 – 2013. 11. 30-ig: közfoglalkoztatás (kommunális feladatok, Művelődési Ház tetőcserép átrakásának
segítése)
2013. 12. 01 – 2014. 03. 31-ig: képzések (alapkompetencia képzés 17 fő, ECDL 1 fő, házi betegápoló 2 fő,
motorfűrész-kezelő 3 fő).
2014. 04. 01 - 2014. 04. 30-ig: közfoglalkoztatás (kommunális feladatok, parkok, közterületek rendezése)
Bérköltség:75.500,-Ft/hó. Támogatási összeg (beruházási és dologi költséggel együtt): 6.083.630,-Ft. Támogatás
mértéke: 100 %. Létszám: 23 fő.
2014.01.02 – 2014.04.30-ig: közfoglalkoztatás (kommunális feladatok, parkok, közterületek rendezése, síkosság
mentesítés, hólapátolás
Bérköltség: 77.300,-Ft/hó, támogatási összeg ( beruházási és dologi költséggel együtt)
1.028.310,-Ft. Támogatás mértéke: 100 %. Létszám: 3 fő

2014. évben tervezett közfoglalkoztatási programok
( Kistérségi Startmunka Minta/mintaprogramra épülő közfoglalkoztatási programterv)
1.) Helyi sajátosságokra épülő programterv (köztemetőben urnafal bővítése és belső út kialakítása
(ravatalozótól a haranglábig), ravatalozó előtetőjének felújítása 2014.06.01-től-2014.08.31-ig.
Bérköltség: 77.300,-Ft/hó, támogatási összeg: 3.600.000,-Ft (bér+közvetlen költség)
Támogatás összege: 100 %. létszám: 11 fő
2.) Téli és egyéb értékteremtő programterv (közterületen lévő járdák javítása (Petőfi és Erkel utcában
szükség szerint), buszvárók padozatainak felújítása, egészségházban lévő szolgálati lakások felújítása,
Közösségi Ház hátsó, játszótér felé elő falának javítása (lefestése, esetleg graffitival való megoldása).
2014.09.01-2014.11.30-ig.
Bérköltség: 77.300,-Ft/hó, támogatási összeg: 3.600.000,-Ft (bér+közvetlen költség)
Támogatás összege: 100 %. létszám: 11 fő
A közfoglalkoztatási programok lehetőségéről a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltsége Komló folyamatosan tájékoztatja az önkormányzatot.
Szerk.
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Statisztikai adatok
A település népesség száma 2014. január 1-én: 2.168 fő
Községben (helyben) anyakönyvezett események
Házasságkötések száma
év
fő

2009
7

2010
6

év
fő

2009
6

2010
12

2011
8
Halálozások száma
2011
11

2012
10

2013
12

2012
12

2013
13

Községben történt születés anyakönyvezése nem volt. 2013. évben született gyermekek száma: 26 gyermek.
Szerk.

Farsangi mulatságok

Farsangi előkészületek az Óvodában

Farsang

A
a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó hosszú, vidám,
télbúcsúztató időszak. Az
óvodában igen mozgalmas
hetek ezek. Szó esik a
farsangi régi szokásokról,
megnézhetik az előző évek
Farsangjait
fotókon,
jelmezeket
tervezhetnek,
beöltöznek a gyerekek a
csoportszobákban, énekelnek,
táncolnak,
verselnek.
A
tavalyi évhez hasonlóan
beöltözésre, mókázásra!

Cirkuszos

játék keretében került sor a
Szerk.

Igen jól sikerült a Művelődési Házban 2014. február 15-én megtartott Farsangi Bál is, melynek fő
szervezője a Hidasi Néptánc Egyesület. A jelmezes, maszkos mulatságon
mindenki jól érezte magát. Hajdanán csak álarcos felvonulásokat tartottak,
manapság a farsang kötődik a bálokhoz. Az egyik legfontosabb, hogy álarc mögé
rejtőzzünk. A tombolasorsolás sem maradhatott el.
Szerk.
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Enyém, tied, övé…!
A társadalom fejlődésének kezdeti szakaszában az ember már közösségben élt.
A tudomány ezt „kommunának” nevezi, bár a fogalmat a későbbiekben igencsak lejáratták. Ez a közösség
általában egy emberpárból, utódaikból és az esetleges kívülről befogadottakból állt (akkor még nem családnak
hívhatták). Közösen vadásztak, gyűjtögettek és fogyasztottak, úgy, hogy mindenkinek jusson a közösség
érdekében végzett munkája arányában. Több jutott a vadásznak és kevesebb vagy semmi az „otthonülőknek”.
Készleteket nem halmoztak fel, hiszen állandóan vándoroltak. Tulajdonuk a maguk készítette fegyverek,
használati tárgyak voltak, valamint az a ruhanemű, ami az időjárás ellen védett. Nagyon sok idő telt el –
tartamán ma is vitatkoznak- mire a közösség letelepedett és leütötte az első kerítésoszlopot.
Most segítségül hívom Madách Imrét, aki a Tragédiában írja az Édenből való kiűzetés után:
„Ez az enyém a nagyvilág helyett”
mondja Ádám, mire az örök kétkedő Lucifer figyelmezteti:
„ A család, a tulajdon lesz a világnak kettes mozgatója
szülője minden nagynak és nemesnek
és felfalója önnön gyermekének..!!”
Megteremtődött a magántulajdon, sokáig nem is volt baj, mert volt elég terület, mindenki boldogult, ahogy
lehetőségei engedték. Idővel azonban a kerítések összeértek, fontossá vált tisztázni a határokat, eldönteni
meddig tart az enyém és a tied.
Mint minden döntésben, itt is voltak valódi és vélt sérelmek, voltak, akik vitatták a döntés jogosságát, vagy
egyszerűen úgy gondolták nekik több jár, mint a másiknak. Ha ez a velünk élő örök emberi gyengeség
felerősödik, úgy gondoljuk belső gondjaink megoldására egyszerűnek tűnik elvenni a másét.
Mióta írásbeliség van, tudjuk, az emberiség történelme a háborúk történelme, amelyek mindig úgy végződnek
–ezt hívják békekötésnek-, hogy magukban hordják egy újabb háború csíráit, ami az idők folyamán (legutóbb
alig húsz év alatt) ki is kelt és kedvező körülmények között szárba is szökkent.
Mindig voltak, akik valamilyen légből kapott, összetákolt ideológiák alapján vitatták mások jogát a
tulajdonukhoz, sőt a létezéshez, ugyanakkor érveket sorakoztattak fel annak igazolására, hogy mindez csak
nekik jár. Ha megnézzük a területszerző háborúk végkimenetelét, rájövünk a végén, az eredeti állapot állt
helyre, ahol nem azonnal, ott pár év késéssel. Mesterségesen összeeszkábált birodalmak felbomlottak, hiszen
semmi közös (nyelv, kultúra, vallás, hagyományok) nem volt bennük, a rab és a rabtartó jó időre megutálta
egymást, az pedig külön gondot jelentett, ha még szomszédok is lettek. A végelszámolásnál végérvényesen
hiányzott a pótolhatatlan emberveszteség és az anyagi károkat csak hosszú idő alatt, küzdelmes munkával
lehetett pótolni.
Ha mindezeket végiggondoljuk, rájöhetnénk, ha erőnket, képességeinket gondjaink megoldására fordítjuk,
jobban járunk, hiszen a gondok a háborúskodás végén még nagyobbak lettek. A modern társadalmak egyre
több szolgáltatást biztosítottak, amelyek működtetése pénzbe kerül. Ehhez a fedezetet az adókból, járulékokból
és egyéb helyekről „szedik be” polgáraitól, gyakorlatilag az általuk termelt javak ellenértékének egy részét
nem fizeti ki közvetlenül a zsebünkbe. Ha ezt látjuk, világossá válik: a közösen használt létesítményeket,
szolgáltatásokat a mi pénzünkből valósította meg, azokat rendelkezésünkre bocsájtotta, de működésükhöz újra
hozzájárulunk. Munkánk ellenértékeként zsebbe kapott anyagiakból élünk, boldogulunk, gyarapodunk,
magántulajdont hozunk létre, vagyonosodunk. Ezek maradandóságát védi az állam, de mi is megteszünk
mindent azért, hogy kárt ne szenvedjünk. Ugyanakkor azokkal az értékekkel könnyelműen, felelőtlenül,
mondhatni bűnös módon bánunk, amelyek a mi munkánk eredményeként jöttek létre. Társaságban néha
bocsánatos bűnnek, vitézi tettnek tartják, ha valakinek sikerül trükközéssel adót, járulékot elkerülni,
megrövidíteni a közös alapjait (a bliccelő jegyét mindig a becsületes utas fizeti meg).
Vissza kell adni a mindenki pénzén létrehozott tulajdon becsületét, kísérje akkora felháborodás a köz
vagyonának megsértését, mintha az én zsebemből vették volna ki. Ha a civil társadalom a maga sajátos
eszközeivel hatékonyan lép fel a közvagyon rongálóival, pazarlóival, eltulajdonítóival, a saját vagyonunk is
gyarapodni fog, hiszen a Mienkben benne van az Enyém, a Tied és az Övé.
(Eszenyi János)
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2014. évi községi rendezvények (tervezett)
1.

Időpont
2014. január 22.

Rendezvény
Magyar Kultúra Napja
(könyvkiállítás)
Cirkuszos játék

2.

2014. január. 24.

3.

2014. február 5.

4.

2014. február 15.

5.
6.

2014. április 5.
2014. április 11.

7.

2014. április vége

Könyvtárismereti vetélkedő
kézműves foglalkozás
(anyák napi készülődés)

8.

2014.május 17.

9.

2014. május 24.

Kirándulás
(borászatok,
pincészetek látogatása
Német Nemzetiségi Nap

10.
11.

2014. május 26.
2014. május 26.

Gyermeknap
Hősök Napja

Iskola, óvoda
Hősök szobra
(koszorúzás)

12.
13.

2014. június 1.
2014. június 1.

14.

2014. június..

Kardoss Fesztivál
Kardoss Emléktábla
(koszorúzása)
Ballagás

15.
16.
17.
18.
19.
20.

2014. június..
2014. július 7.
2014. július..
2014. július 19.
2014. augusztus vége
2014. szeptember 7.

Nyárindító bál
Egyesületek napja
Retró disco
Táncházi záró rendezvény
Bukovinai Fesztivál
Bányásznap

Tájház
Polgármesteri
Hivatal
épülete
Benedek Elek Német
Nemzetiségi Ált. Iskola,
Szivárvány Óvoda
Szabadtéri Színpad
Közpark
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház

21
22.

2014. október 4.
2014. október 31.

Szüreti Mulatság
Idősek Napja ünnepség

Tájház
Idősek Klubja
Evangélikus parókia

23.

2014. november 1.

Halottak Napi
megemlékezés

Hősök Szobra
(koszorúzás)

24.

2014. november

Iskola, Óvoda
Közösségek Háza

25.
26.

2014. december 5.
2014. december 12.

Márton Napi vigasság
Újbor ünnep és óbor
búcsúztató
Mikulás napi ünnepség
Luca Napi hagyományok

27.
28.

2014. december 6.
2014. december 19.

Adventi Vásár
Cigány bál

Szabadtéri Színpad
Művelődési Ház

29.

2014. december 20.

Evangélikus templomkert

30.

2014. december 21.

Emléktábla koszorúzás
(orosz
kényszermunkára
ítélt németek emlékére)
Nagykarácsony Ünnepe

Szamárfül
(Romhányi József versek
megzenésítve)
Farsangi Hagyományok
(kézműves foglalkozás)
Farsangi bál (batyus)
Borverseny
Költészet Napja

Helyszín
Községi Könyvtár,

Szervező
könyvtáros

Szivárvány Óvoda

Óvónők

Községi Könyvtár

Könyvtáros

Községi könyvtár

Könyvtáros

Művelődési Ház
Hargita Étterem
Községi Könyvtár
Általános Iskola
Községi Könyvtár
iskola, óvoda

Néptánc Egyesület
Borbaráti Egyesület
Könyvtáros,
pedagógusok
könyvtáros
pedagógusok

-Művelődési Ház

Iskola, Óvoda
Iskola, Óvoda

Művelődési Ház

Borbarátok Egyesülete
Hidasi Német
Nemzetiségi Önkorm..
Pedagógusok
Hidasi Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
Tájházért Egyesület
Tájházért Egyesület
Pedagógusok

Tiki-Taki presszó
Borbarátok Egyesülete
Helyi Vöröskereszt
Néptánc Egyesület
Néptánc Egyesület
Megbízott kulturális
felelős
Néptánc Egyesület
Idősek Klubja
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
Tájházért Egyesület,
Német
Nemzetiségi
Önkorm. Óvoda
Pedagógusok
Borbarátok Egyesület
Pedagógusok
Tájházért Egyesület,
Óvónők
Néptánc Egyesület
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
Hidasi Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
Kultúrparaván
Színtársulat

A szervezők a program változtatási jogát fenntartják!
Szerk.
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Művelődési Ház élete

19461946-tóltól-19701970-ig
A idősebb korosztályúvá szelidült húszasok, harmincasok, talán negyvenesek még emlékezhetnek a régi
idők kulturális életére. A Művelődési Házon, mint a közművelődés egyik intézményén is nyomon lehet
követni a közművelődés fejlődését, mely olyan ön- és társadalomfejlesztő tevékenységrendszer, amelyben
a művelődésszervezés, felnőttoktatás, kultúraközvetítés végső célja és tartalma az életminőség javítása és
a humán erőforrás fejlesztése. Mindezt Major Mátyás volt Művelődési Otthon igazgatójának feljegyzései
alapján kívánom bemutatni s egyben felkelteni, feleleveníteni a Tisztelt Olvasó figyelmét.
„A felszabadulás után az új lakók betelepítésével, új élet kezdődött Hidason is. Művelődési Otthon a
településen nem volt. Az első kulturális előadásokat a pedagógusok tartották. Az előadások helyei az
iskola épületei voltak.
1947-ben jött létre pedagógusvezetéssel az istensegítsi fiatalokból álló színjátszó csoport. A fiatalok
bátorítására Kilyén Zoltán és Olaj József pedagógusok vállaltak nagy szerepet. Megtörtént, hogy az
előadásra sok szereplő nem jelent meg (fiadzott a koca stb.). A közönség pedig várt türelmesen. A megye
felé a kultúrmozgalmakról a jelentéseket Bognószky József és Kilyén Zoltán, mint szabadművelődési
ügyintézők végezték.
1948-ban az akkori II. számú napközis óvoda mellett volt egy pékműhely, ezt akarták kultúrotthonná
átalakítani. A munkákhoz hozzá is fogtak, de kiderült, hogy nem alkalmas átalakításra, mivel vert falu
épület, és összedőléssel fenyegetett. Így a munka abbamaradt.
Az első előadásokat a központi iskola termeiben tartották. Később itt alakítottak át egy épületrészt, a volt
községi fogdát. Itt színpadot is építettek és ez volt a község fiataljainak a nagyterme is. Ez a terem egy
ajtó és ablak nélküli helyiség volt. Az új iskola megépítéséig ez a terem volt a kultúrotthon s egyben az
iskola „díszterme”. Itt folyt minden kulturális tevékenység.
1949-ben, a bányaüzem beindulásakor nagyobb lendületet vett Hidas kulturális élete. Az iskolai díszterem
kicsinek bizonyult, s ekkor vették át magánkézből a későbbi községi Művelődési Otthon épületét. Az
átalakításokban a bánya is segédkezett. Az előadások bevételeiből sikerült venni egy lemezjátszót és egy
rádiót. Az andrásfalvi fiatalokat Bognóczky Józsefné könyvtáros gyűjtötte össze a régi népdalok, táncok
megtanítására az evangélikus templom melletti iskolába.
A bánya támogatásával sikerült a kultúrotthont szebbé, otthonosabbá tenni.
1956-ban szinte minden feloszlott. Sok anyagi kár keletkezett. A fiatalok egy része disszidált, s minden
csoport megszűnt. Az igazgatók is sorra váltották egymást.
1964-ben új korszak kezdődött. Az akkori Községi Tanács komoly beruházásokat eszközölt, és községi
Művelődési Otthont felújította. Független igazgatót is kapott a Művelődési Otthon, Major Mátyás
személyében. Társadalmi munkával új parkot is létesítettek, a községnek egy új színfoltja keletkezett.
1965-ben a Művelődési Otthon önálló gazdálkodásra tért át. Rendszeresen látogatta a községet a Pécsi
Nemzeti Színház, a Déryné Színház, az Állami Bábszínház, és más együttesek. Ezen években sokat
gyarapodott a Művelődési Otthon.
1967-ben a bánya leállása sok nehézséget jelentett anyagi vonatkozásban is. Megszűnt a fúvószenekar is.
A bányatelepi Művelődési Otthont más célra adták át. Így rendezvények tartása nehézségekbe ütközött.
Több hónap múlva került ismét a község kulturális központjává. Sok társadalmi munkával a károkat
helyreállították.
1968-tól a következő szakkörök működtek rendszeresen: honismeret, modellező, báb, irodalmi színpad,
nyelvtanfolyamok, gyermekfoglalkozások. Társadalmi munkában sokat segített a Brikett üzem. A
községben ekkor még mindkét Művelődési Otthon működött, környezetük is parkosítva volt.
1969-ben elkészült a járási és megyei támogatással a bányatelepi klubkönyvtár, mely szabadpolcos
klubkönyvtár minden igényt kielégített.
A vezetőség mindent elkövetett, hogy a Művelődési Otthon fenntartása biztosítva legyen. „
Szerk.

7

3. évfolyam 1. szám

Hirdetési és információs lap

2014. január-február

A település közművelődéséről
Az 1997. évi CXL. sz. törvény kimondja: mindenkinek joga, hogy megismerhesse a kulturális örökség
javait, igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a muzeális és közművelődési intézmények
szolgáltatásait, műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa; közművelődési jogai
érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, szervezetet alapítson és működtessen közösségi színtér
létrehozásához szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.
A települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében
közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít. A képviselő-testület 2009. szeptember
28-án megtartott ülésén a 116/2009.(IX.28.) számú önkormányzati határozatában a kötelező
közművelődési feladatainak ellátását az alábbi
közösségi színterek kijelölésével biztosította:
- Művelődési Ház Hidas, Erkel Ferenc utca 8.
- Tájház Hidas, Kossuth Lajos utca 111.
- Kardoss Emlékszoba Hidas, Kossuth Lajos utca 50/II.
- Szabadtári színpad Hidas, Petőfi Sándor utcai köztér 302/2 helyrajzi számon
Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Település 2014. évi Közművelődési
Munkatervet és figyelemmel „A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről” szóló 1997. évi CXL. Törvény IV. részére, valamint Hidas Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a helyi közművelődésről szóló 8/2009.(XII. 03.) számú önkormányzati rendelet
9.§. –ára elfogadta a 2014. évi Közművelődési Munkatervet. (E munkaterv részét képezi a 2014. évi
Szerk.
községi rendezvény tervezet is).
Borbaráti Egyesület
2014. évi tervezett programok
2014. április 5.
2014. április 12.
2014. május 17.
2014. június 7.
2014. július 7.
2014. szept. 7.
2014. október 4.
2014. november
2014. december

Borverseny, mintaátvétel 2014. április 3-án
Borverseny eredményhirdetés
Borkóstolóval egybekötött kirándulás (borászatok, pincészetek látogatása)
Kardos Fesztivál szervezése, rendezésben való részvétel
Egyesületi Nap szervezése, rendezésben való részvétel
Bányásznapi egyesületi főzőversenyen való részvétel
Szüreti Nap szervezése, rendezésben való részvétel
Márton Napi újbor ünnep és óborbúcsúztató
Falusi Karácsony ünnepélyen való részvétel

A 2014.évi tervezett programokon kívül az egyesület év minden hónapjának első keddjén gyűlést tart,
ahol szakmai tanácsadás, illetve aktuális dolgok megbeszélése zajlik baráti légkörben. Várunk minden
érdeklődőt Egyesületünkbe, hogy tovább erősítsük közösségünket, és szélesebb körben terjesszük a hidasi
szőlő-és borkultúrát.
László Árpád

Gondolatok az utolsó oldalra
Talán nem véletlen, hogy a tavasz beköszöntével és a napsugár melegével együtt
köszöntjük a hölgyeket, kiknek köszönhetjük életünket, gyermekeinket,
unokáinkat egyaránt. Mit is kívánhatunk mást lányoknak, szépséges nőknek, s jó
asszonyoknak? Kapjanak nagy tiszteletet, boldogságot és sok szeretetet.
Ehhez kívánok jó egészséget és sok mosolyt.
Berg Csaba
alpolgármester
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