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Hidas község hirdetési és információs lapja 

Tanévnyitó a Benedek  Elek Általános és Német 

Nemzetiségi Iskolában 

 

Halkan útra kelt a nyár, és észre sem vettük, hogy 
beköszöntött az ősz, a szeptember, s vele az új tanév. 
Reggelente az utcákon megjelentek a gyerekek, az őket 
kísérő szülők. Az iskola újra megtelik a gyerekek kedves 
zsibongásával. A helyi általános iskolában a 2014/2015 
tanévet az 1-8 osztályokban összesen 114 gyermek kezdte 
meg. Az óvodai nagycsoportból 8 fő elsőst külön köszöntött 
Bachesz Csaba iskolaigazgató. Az igazgató tanévnyitó 
beszéde után Berg Csaba alpolgármester is köszöntötte az 
ünnepélyes tanévnyitó minden résztvevőjét.  
Fontos változás az ország életében, hogy az iskolák nagy 
része, így a hidasi is, állami fenntartású lett, az iskola a Klebelsberg 
intézményfenntartó Központ irányítása alatt látja el a nevelő-oktató munkát. 
Immár nem a képviselő-testület dönt az iskolában zajló folyamatokról, hanem 
az állami fenntartó, a Klebelsberg intézmény.                                                                                                

                                                                                             
Szerk.

Bieber Mária: Tanévnyitóra  

Hírül adta a tévé, bemondta a rádió,  

hogy immáron véget ért a boldog vakáció. 

Útra kelnek a gólyák, elröpülnek a fecskék,   

csak a diák marad itt, megtanulni sok leckét: 

megharcolni vitézül számtalan számháborút,  

és nem riadni vissza, hogyha titkot rejt az 

út,bejárni a csűrcsavar szavak labirintusát,  

ország-világ látja majd, mit tud ez az 

ifjúság. Én például azt tudom, hogy a hulló 

falevél zörgős,  tarka szőnyegét hóval lepi be a tél.  

S jön a szeles december fogvacogtató faggyal, 

de jön a Mikulás is, és nyomában az Angyal. 

Azt is tudom továbbá, hogy nincs okunk panaszra, 

hiszen vidám nyár köszönt a virágdús tavaszra. 

Lesz még játék, vigalom, tréfa és zenebona, 

hiszen nem tart örökké semmiféle iskola. 

Nosza, lépjünk be azért most ezen a küszöbön, 

hogy kiléphessünk rajta, ha a víg nyár beköszön! 

Hírmondó 
Hidasi   

 

H i d a s i  H í r m o n d ó 

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 polgármester elérhetőségei: 
7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 50/II. 

Telefon: 06 72/457-101, 0672/457-117 
fax: 06 72 457-101 

Mobil: 06 20/3454913 
E-mail: hidas@axelero.hu 

 

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: minden nap     12-12.30  

 

E-ON HIBABEJELENTÉS 
Dél-dunántúli régió 

06-80-20-50-20- 
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Bányásznap 
2014. szeptember 5-6-7 

 
A Bányásznap Hidason (szeptember első vasárnapja) 
hosszú múltú hagyományra tekint vissza. 1951-től 
szeptember első vasárnapján országosan egységesen 
tartják a bányásznapot. Az ünnepségeket a bányászok 
nehéz és küzdelmes munkájának megbecsülésére 
rendezték meg. A helyi Bányászemlékműnél az 
ünnepi megemlékezés mellett több napos, különféle 
kulturális programok várták az eseményre 
kilátogatókat. 
A Bányászemlékmű koszorúzási ünnepségen Berg 

Csaba alpolgármester beszéde után a Hidasi 

Nyugdíjas Bányász Szakszervezet nevében Varga 

István elnök mondott köszöntőt, emlékezve a hidasi 

és környékbeli bányaszerencsétlenségben elhunytak 

emlékére. 

A Bányászemlékmű  idei koszorúzásában részt 

vettek: Mecseki Bányászok Szakszervezete, Hidas, 

Bonyhád, Nagymányok Nyugdíjas Bányász 

Szakszervezete, Hidas Község Önkormányzata, Hidasi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat, Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Evangélikus Egyházközség, 

Egységes Sport Egyesület Hidas, Mozgássérültek Egyesülete Bonyhád, valamint a hozzátartozók. Az ünnepséget a 
Bányászhimnusz dallamaival zárták. A műsort összefogta, konferálta: Györfi Tímea, a hangosítást és zeneszolgáltatást 
Hitter István biztosította.  
 A Bányászemlékmű koszorúzási ünnepségen nyújtott segítő munkája elismeréseként oklevelet vehetett át a Hidasi 

Nyugdíjas Bányász Szakszervezet 

elnökétől Varga Istvántól: Klung 
Martin, Gecző Fanni, Takács 
Dorottya, Major Tamás tanulók. 
Emlékkorsót kapott a 
Bányászemlékmű készítésének 
munkálataiért Vajda Péterné (volt 
polgármester) és Baloghné Dr. 
Ömböli Zsuzsanna jegyző.  

Szerk. 

 

Galambkiállítás! 

A  Bonyhád Galamb –és 
Kisállattenyésztők Egyesülete Hidason 
először rendezte meg galamb- és 
baromfi kiállítását szeptember 13-án.  A 
környékbeli tenyésztők legszebb 
madarait nézhették meg a látogatók.  A 
sok díj, serleg kiosztása után az 
önkormányzat különdíját a hidasi  
Marhauser János nyerte el, melyet Berg 
Csaba alpolgármester adott át. A nap 

folyamán több kisgyermekes család is megtekintette az idei fiatal galambokat és baromfikat. 

                                                         Szerk. 
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Idősek Világnapja 

 

Sütő András gondolatát idézem: „Önmagát becsüli meg minden 

nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele 

kezdődött.” 

A mi világunk Önökkel: apáink, nagyapáink életével, 

munkásságával kezdődött. Önök építették számunkra azt a 

jelent, amelyben a mi generációnk egy újabb nemzedék jövőjét 

alapozhatja meg. Mindennapi munkánkhoz az elődök példáiból 

meríthetünk erőt hitet és bátorságot. Hidason az Idősek 

Klubjában 2014. október 1-én (napján) ünnepelték meg az 

Idősek Világnapját. Az Szivárvány Óvoda óvodásai előadásukkal 
ismét kedveskedtek a részt vevőknek. A szép korúak pedig versekkel, énekekkel gazdagították e 
napot. Az idős embereket tisztelnünk kell. Tiszteletünk magába foglalja elfogadásukat, 
támogatásukat, szeretetüket és annak érzését, hogy értékeljük őket.                        Szerk.                                                                                    

         
M. Legrand : Az idősek tisztelete    
 
Amíg fiatal vagy, sosem gondolsz arra, 
hogy eljön az ősz is, s elszállnak a darvak.   
 
Amíg fiatal vagy, nincsen sosem gondod. 
Nem érdekel semmi, csak a saját dolgod. 
 
Pedig gondolnod kell, azon sok emberre, 
akik annyit tettek, s jártak a kedvedbe. 
 
Legalább e napon, jussanak eszedbe! 
Legyél hálás nekik, s ne legyen feledve! 
 
Szüleid, akik az életedet adták, 
nagymamák, nagyapák, ne legyenek árvák. 
 
Tanítóid, kiktől csak a jót tanultad. 
Gondolj szeretettel, tiszteleted rójad. 
 
Törődjél és szeress! Mindenki azt mondja: 
hogy amennyit most adsz, annyit kapsz majd vissza! 

 

Közérdekű hírek 
Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány az alábbi közhasznú felhívásokkal fordul a rászoruló emberek felé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN 
Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES 

jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a 
pszichiátriai kezelésük során. Ha Ön vagy ismerőse ilyen 
helyzetben van, illetve tudomása van ilyen esetről, kérjük 

jelezze az alábbi elérhetőségeken: 

 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: panasz@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!" 

 

"PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA? 
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési 

rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy 
érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy 
rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság 

az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes 
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában. 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: info@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!" 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.freemail.hu/mail/index.fm#fm
http://www.freemail.hu/mail/index.fm#fm
http://www.freemail.hu/mail/index.fm#fm
http://www.freemail.hu/mail/index.fm#fm
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Videcz Ferenc  emlékműsor! 
A Solymár Imre Városi Könyvtár (Bonyhád) 2014. szeptember 16-án Videcz Ferenc 70. születésnapja alkalmából 
emlékműsort  szervezett.  Az est házigazdája Békés Sándor író, újságíró és Szirtes Gábor a Pro Pannonia Kiadó igazgatója 
volt.  Klarinén közreműködött Bárdi Laura. Az irodalmi est után megtekinthető volt a Videcz Ferenc tiszteletére 
berendezett emlékszoba is. Az eseményen több hidasi lakos is képviseltette magát.                                                                                                                                                                                       

 
  Szerk.                                                                                                                                                                             

 

Madéfalvi veszedelem 250. évfordulója   
Madéfalva  már az 1300-as évektől, békés kis székelyek lakta település volt. 
A Habsburg önkényuralom azonban feldúlta a település életét. 1764. jan. 7-
én a székely határőrség erőszakos szervezése ellen tiltakozókat az osztrák 
császári katonaság lemészárolta. A mészárlás és az erőszakos katonasorozás 
következtében kezdődött meg a székelyek kivándorlása Moldvába, onnan 
Bukovinába, ahol öt falvat alapítva (Hadikfalva, Andrásfalva, Józseffalva, 
Istensegíts, Fogadjisten) telepedtek le. Szárnyai alatt őrzi a hősök emlékét a 
madéfalvi turulmadár, az ősi, isteni gondviselés és iránymutatás nemzeti 
jelképe. Hidason 2014. október 12-én a református templomkertben 
emlékoszlop állításával emlékeztek az évfordulója. Az emlékoszlop 
fafaragási munkálatait  Ömböli Zoltán helyi lakos, vállalkozó és a pécsváradi 
Szabó László faszobrász készítette.   

Szerk.                                                                                                                                                      

Berg Csaba, mint a település vezetője az alábbi sorokkal emlékezett:  
„Tisztelt Emlékező közösség! 
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy meghívtak e megemlékezésre és 
településvezetőként köszönthetem Önöket.  
 Engedjék meg, hogy kiemelt tisztelettel köszöntsem Csibi Krisztinát, a 

Bukovinai Székelyek Országos szövetségének Elnökét, továbbá Hertelendifalva küldöttségét és nem utolsó sorban a helyi 
Néptánc Egyesület vezetőit és táncosait egyaránt. A madéfalvi vérengzés 250. évfordulójára jöttünk össze emlékezni és 
tiszteletünket leróni annak a mintegy 200 embernek, köztük ártatlan gyermekeknek és asszonyoknak emlékére, kik 
ennek a szörnyű gyilkosságnak áldozatai lettek. Az idő múlásával sem enyhül a fájdalom.  Ami 1764. január 7-én 
hajnalban történt, az napjainkban is megmagyarázhatatlan, legyen az székely vagy más népcsoport számára egyaránt. 
Tanulva a múlt hibáiból, emelt fővel kell, és kötelességünk emlékezni a madéfalvi népirtás áldozataira. Ezért is tartom 
példamutatónak a helyi kezdeményezéseket, hogy településünk, egy emlékoszlopa legyen e szörnyű megtorlásnak. A 
székelység számtalan nehézség árán, de büszkén tart igényt a Székelyföld területi autonómiájára, függetlenségére. E 
törekvést erősítve helyeztem ki hivatalunk épületére július 1-én a székely zászlót és büszkén mondhatom, hogy 2015-ben 
Önöket erősítve. és Önökkel fogjuk a régi helyére visszaállítani a székely kaput is. Büszke vagyok, hogy 30 évvel ezelőtt 
egy helyi székely családba nősültem be, és így egy kicsit közelebb kerülhettem Önökhöz. Büszke vagyok a település 
minden lakójára, és ez adjon erőt mindnyájunknak e megemlékezésen is! 
Az emlékoszlop legyen a megemlékezés, a tisztelet, és az összetartozás emlékhelye ebben a csodaszép környezetben.  
Kívánok Önöknek az őseikből merített sok erőt, egészséget és büszkeséget népük iránt. A vendégeknek szerencsés utat a 
hazautazáshoz. Köszönöm, hogy itt lehettem, hogy meghallgattak. „ 
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A BÉKÉT hirdető kereszt története! 
Hidas település utcáit róva több emlékművet és kopjafát is láthat az erre látogató. Ha nem 

ápoljuk a történetüket, lassan feledésbe merülnek. Hidas alsónál az 1990-es évek eleje óta 

áll a BÉKÉT hirdető kereszt, melynek környezete mindig ápolt, gondozott. Vajon mi is a 

kereszt története? Erre a választ,  Kutnyánszkyné Szép Ilona hidasi lakos adta meg. 

 

„Édesanyám  - Szép Imréné - gondolata volt  a keresztállítás Hidas alsó faluvégén 

(körülbelül az 1990-es évek elején). 17 fő helyi lakos adományozásából a gondolat meg is 

valósult. A keresztet Varga Ernő készítette, Erb József katolikus plébános szentelte fel,  

Olaj Józsefné (Magdi) pedig fényképezett. A keresztet körülölelő kerítés Kránitz István 

munkája. Mivel Hidas községnek több vallású lakója volt ezért édesanyám úgy gondolta, 

hogy ez legyen a keresztre írva: BÉKÉT!”  

 
Szerk. 

 

Major Mátyás emlékére emléktába-avató Bonyhádon! 
Az egykori bonyhádi Járási Művelődési Házat vezető Major Mátyás volt hidasi lakos ( s a 
helyi Művelődési ház vezetője is) száz esztendeje, 1914. szeptember 17-én született. 
Szervezőkészségével, kreativitásával és ötletgazdagságával felpezsdítette a bonyhádi 
művelődési ház és ez által a lakosság életét. Az avató ünnepségen Filóné Ferencz Ibolya, 
mint  ügyvivő alpolgármester mondott beszédet, melyből a megjelentek összefoglaló képet 
kaptak a volt intézményvezetőről. Major Mátyás lánya, Gyöngyi is részt vett családjával az 
ünnepségen, amelyet zongorajátékkal és szavalattal tettek még ünnepélyesebbé. A 

népművelés terén végzett munkásságáért háromszor a „Szocialista Kultúráért” 
kitüntetésben részesítették (1954, 1967, 1972), a „Kiváló Népművelő” címet 1973-ban 
kapta, 1987-ben a kaposvári Tanítóképző Főiskolán „Aranydiplomá”-t vehetett át. Halálakor 
Hidas község sírhelyet biztosított a számára. Az emléktábla avatón több hidasi lakos is 
képviseltette magát.                                                                                                                                  Szerk. 

 

Szüreti felvonulás 

 
A település egyik legjelentősebb tradicionális rendezvénye a Hidasi 
Néptánc Egyesület szüreti felvonulása. Az évről-évre 
megrendezésre kerülő programon népviseletbe öltözött gyermek 
és felnőtt táncosok vonulnak végig a település utcáin, meg-
megállva az őket süteménnyel, itallal kínáló házak előtt. A nap 
végére kezdetét vette a szüreti bál, a hajnalig tartó zenés-táncos 
mulatság, melyről a Delfin együttes gondoskodott.                     Szerk. 
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2014.09.12. 
Hidas Község Önkormányzata 

SZIVÁRVÁNY ÓVODA 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

A SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE HIDASON   

 

A Szivárvány Óvoda Hidason 26.99 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a KEOP-5.5.0/A/12 kódjelű, 

Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése című pályázati kiíráson az Új 

Széchenyi Terv keretében. A projekt eredményeként komplex energetikai korszerűsítésére került sor az óvoda épületében. 

A projekt keretében Hidas községben a Szivárvány Óvodának helyet adó épület komplex energetikai korszerűsítésére került sor, a 

külső nyílászárók lecserélésével, utólagos külső oldali hőszigeteléssel és fűtéskorszerűsítéssel. A projekt közvetlen célja az 

önkormányzat fűtési költségeinek csökkentése, az épülethasználó számára a megfelelő hő komfort biztosítása és a településen élők 

számára pozitív látványként az épület homlokzati megjelenése. További célok között az energiafelhasználás csökkenéséből 

származó üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklését, a környezettudatos üzemeltetést sorolhatjuk. A projekt célcsoportját az 

épület használói, természetesen az óvodában tartózkodó gyermekek és az óvodában dolgozók, közvetett módon a község teljes 

lakossága jelenti. A projekt teljes körű megvalósítása érdekében, 1 darab fűtő és kombi fali kondenzációs kazán lett telepítve. A 

projekt megvalósításával az üvegházhatású gázok kibocsátása jelentős mértékben csökken, éves szinten ez 19,88 tonnát jelent. 

Ezen felül növekedés állapítható meg az energiahatékonyság növelése révén megtakarított éves elsődleges energiahordozó 

mennyiségnél, a megtakarítás várhatóan évente 301,44 GJ. A projekt megvalósításának, és a felmutatott számszerű eredményeknek 

köszönhetően Hidas Önkormányzata pozitív példát mutat környezetének, más községeknek a környezettudatos 

szemléletformálásban. 

Hidas Önkormányzat 

 
„ÚJ PÁLYA, ÚJ ESÉLY” 

TÁMOP-5.3.8 A3-12/1-2012-0016 
Szeretettel várjuk, amennyiben megváltozott munkaképességű 
munkanélküli és állandó munkahelyet keres. A Cigány Kulturális és 

Közművelődési Egyesület regisztrált vagy inaktív megváltozott munkaképességű 
álláskeresők jelentkezését várja ingyenes foglalkoztatási segítségnyújtás céljából. 
 
ÜGYFÉLFOGADÁS PÉCSEN:    
Kedd 08-16 
Csütörtök 08-12   
 Péntek 08-12 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Jelentkezni lehet: Rácz Aladár Közösségi Ház 
Pécs, József u. 4. Tel./fax: 06-72-325-558 

Szolgáltatásaink ingyenesek!!! 
 

                                                                                                                                  Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 

Bursa Hungarica 2014. 

Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. szeptember 25-én megtartott ülésén csatlakozott a Bursa 

Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. Az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007.(III.26.) 

Kormányrendelet alapján kiírta 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, a 

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, illetve a felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. 

tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan. A támogatás összege 4.000,-Ft/hó  

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 7. 
Benyújtás: A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében 

(EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek 

elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx 

A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését 

követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a 

pályázóknak.  
További információ:  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica 

1381 Budapest, Pf.: 1418 Tel.: (06-1) 795-5600 

E-mail: bursa@emet.gov.hu 

Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
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Mihály Nap a Szivárvány Óvodában! 

(2014. szeptember 30.) 
 

Szent Mihály naphoz sokféle időjárással 

kapcsolatos hiedelem fűződik. Ha Mihály itt 

találja a fecskéket, akkor hosszú-szép őszre 

lehetett számítani. A pásztorok az állatok 

viselkedését kísérték figyelemmel, s abból 

következtettek a várható időjárásra. A 

természetben, az időjárásban is változás áll be, 

Szent Mihály napja az ősi napéjegyenlőség 

tájára esik, mintegy ott áll a tél kapujában. A 

juhászok úgy tartották, ha Mihály éjszakáján 

összefekszik a birka, akkor nagy tél lesz, ha pedig szét, akkor enyhe. 

Úgy is mondják, hogy "Szent Mihály nap után harapófogóval sem lehet 

kihúzni a füvet". Ez a nap a 

kisfarsang kezdetét is jelentette. Ez 

az időszak Szent Mihály napjától 

Katalin napjáig tartott. A 

gazdálkodóknak a számadás napját 

is jelentette, a pásztorok 

hazahajtották az állatokat, 

elszámoltak, kezdetét vette a 

kukoricatörés. Valamikor eddig 

legelt a Szent György napkor kieresztett marha a pusztán. Dunántúlon 

ez a nap a gulyások jelentős ünnepe volt. A pásztorok Csíkban ekkor 

térnek vissza a havasokról, és télire gazdáik gondviselésére bízzák a 

jószágot. A juhászok is ilyenkor adják át a juhokat, kapják meg a 

bérüket, és a többi cselédhez hasonlóan vagy újból elszegődnek a régi 

gazdához, vagy újgazda után néznek. A szegődtetés, a "váltakozás" 

napja Szent Mihály napja. A cselédek ekkor változtatnak helyet, ekkor 

költözködnek. Sokféle, időjárással kapcsolatos szólás, közmondás 

ismeretes Szent Mihály-napra vonatkozóan. Közismert mondás: "Szent 

Mihály lova deres, behozza a telet!" Az Ipoly menti falvakban úgy 

tartották, ha a fecskék még nem mentek el Szent Mihályig, akkor hosszú 

őszre lehet számítani. A pásztorok az állatok viselkedéséből jósoltak az 

időjárására. Ha Szent Mihály éjszakáján a juhok vagy a disznók 

összefeküdtek, hosszú, erős telet 

vártak, ellenkező esetben enyhét. 

A hidasi óvodásoknak kedvezett 

az időjárás a Mihály Nap 

megtartására. Az óvoda udvarán, 

kellemes napsütésben ünnepeltek 

a gyerekek, kedves kis bárány 

fejdíszben. Élő zenére táncoltak, 

énekeltek. Sok szülő és kisebb 

testvér is jelen volt a vidám eseményen.                                                 Szerk.                        
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Mese napja (szeptember 30.) 

Benedek Elek, "a nagy mesemondó" születésnapján (1859) 
ünneplik Magyarországon a magyar népmese napját.  
A mindig sikeresen küzdő mesehősök példáját követte 
Benedek Elek, aki egyszerre volt újságíró, író, szerkesztő, 
kiadó, művelődés- és oktatáspolitikus, országgyűlési 
képviselő, mesegyűjtő, mesemondó. Egyik legjelentősebb 
magyar mesegyűjtőként írásban rögzítette örökségünk egy 

részét.  Elek apó születésének napján a Magyar Olvasótársaság kezdeményezésére rendezzük 
hetedhét országra szóló ünnepünket, „A népmese napját”. Itt iskolánkban is megemlékezünk 
még pedig úgy, hogy meséket hallgattunk, és a hallottakat lerajzoltuk, elképzeltük. A felső 
tagozatos tanulók olvastak az alsós tanulóknak. A legszebb rajzokat értékeltük és kiállítjuk  
iskolánkban.                                                                                                                                                                                  (Benedek Elek) 
 A legszebb rajzok: Erdei Trixi Nóra 2. osztályos tanuló, aki I. helyezést ért el munkájával, II. helyezett: Pollák Zita 
Kisanna 4. osztályos tanuló, III. helyezett: Németh Dániel 3. osztályos tanuló.  

Réderné Péncél Etelka 
 

Egyesületek Napja, az egyesület szemszögéből 

 
Az idei nyár változékony időjárása sem tudta hátráltatni azt az 

elhatározást, hogy a közösségformáló Egyesületek Napja 

megvalósuljon. Az égiek is segítették,  mert remek időnk volt 2014. 

július 19-én. Az új helyszín a sportpálya melletti terület volt ahol 

főzési lehetőséget biztosítottak a szervezők. A hidasi egyesületek jó 

csapatmunkával szervezték a programokat, igyekeztek minden 

korosztály számára lehetővé tenni a kikapcsolódást.  

Kapunyitás délelőtt 10 órakor volt, ekkorra több család és baráti 

társaság érkezett, s a gyerekek birtokba vették a színpadot. A Néptánc 

Egyesületünk kis tanítványai nagyszerű gondos munkával 

megvalósult táncokat mutattak be a közönség számára. 

A Zengővárkonyi Emberi Erőforrás Alapítvány jóvoltából a gyerekek 

örömére trambulin, légvár, kézműves foglalkoztató sátor biztosította a 

játék szabadságát.  

Az Önkormányzat segítségével felállításra került a rendezvénysátor, s mialatt a legkisebbek Ribizli bohóc mókáin 

kacagtak, a nyárfák hűse alatt több bográcsban készült az ebédrevaló, de 

olyan kreatív társaság is akadt, akik telepített tűzhely mellett palacsintát 

sütöttek. A kézműves asztalnál sorra alkották a gyerekek a szebbnél-szebb 

műveiket, szakértő segítők mellett, majd rövidesen több pillangóarcú 

kislányt lehetett látni a folyamatosan üzemelő körhintán, hiszen az 

arcfestés máig is népszerű körükben. 

Ebéd előtt Szabó Antalné mesélt a gyerekeknek, délután a Tolnai Tájak 

Íjász Egyesület profi íjásza Varga Zoltán tartott bemutatót ahol mindenki 

ízelítőt kaphatott e valóban hagyományőrző sportból. Jó volt látni a sok 

érdeklődőt, ahogy ismerkednek őseink fegyverével a mára már 

sporteszközzé szelídült íjjal. Amíg az íjászat zajlott a gyerekeket vidám 

bábelőadással várták a Szivárvány Óvoda óvónői. 

Az esti órákban Vargyas Viktor - aki a nap folyamán zenei előadásával is szórakoztatta a közönséget-, indította Retro 

discoját amely zárta ezt a szép napot. 

Bízom abban, hogy mindenki jól érezte magát ezen a rendezvényen és ezt közvetíti mások számára is, hisz a dolgos 

hétköznapok mellett kellenek a pihenésre szánt idők is, amelyet barátaink társaságában töltünk. 

Köszönet minden Egyesület tagjainak, és minden támogató segítőnek, hogy önzetlen munkájukkal örömet szereztek 

mindenkinek, aki részt vett a mai napon. 
László Árpád  
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Választási eredmények 2014. október 12. 
 

Lezajlott 2014. október 12-én a magyarországi önkormányzati választás.  Hidas település két szavazókörében a 

választópolgárok száma: 1771fő. Szavazóként megjelent: 914 fő, azaz a választópolgárok 51,6 %-a. A választások  

eredménye az érvényes szavazatok szerint:  

 

VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK 
 

Polgármesteri választás eredménye        szavazat 

- Berg Csaba      393  

- Erős Rajmund     183 
- Hitter István      121 
- Lovász Edit      105 
- Végváriné Kiss Anita       83 
- Szőts Imre        26 

 
Települési önkormányzati képviselők választásának eredménye 

- Berg Csaba     481 

- Fényes Endre      368 
- Lászlóné Lőrincz Mónika    344 
- Dr. Balázs Dalma Brigitta    317 
- Dévai Margit      313 
- Biszak Józsefné     303 
- Győrfi Tímea      253 

- Bachesz Csaba     247 
- Biszak Antal      241 
- László Árpád      238 
- Eszenyi János      206 
- Kaslerné Fábián Izabella    205 
- Biszak Antalné     200 
- Vajda Péterné     200 
- Győrfy Csaba József     143 
- Sándorné Balog Gabriella    131 
- Mártonfalvi István     127 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzati képviselők választásának eredménye 
- Babos Attiláné      43 
- Bachmann Jánosné      39 
- Mózesné Németi Rita Erzsébet   38       

 
Roma Nemzetiségi Önkormányzati képviselők választásának eredménye 

- Orsós Sándor       10  
-  Orsós Anna        7 
- Orsós Tünde         6 

  
  

Helyi Választási Iroda Vezetője 
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Október ünnepei 2014 

Emlékeztetőül néhány ünnep, emléknap a sok-sok októberi eseményből 
október 1.  A zene világnapja  
október 1.  Az idősek világnapja 
október 4. Az állatok világnapja  
október 5.  Pedagógusok világnapja  
október 6.  Az aradi vértanúk napja  
október 9.  A látás világnapja  
október 16.  Élelmezési világnap 
október 18. A magyar festészet világnapja  

 

 
október 21. Földünkért világnap  
október 23.  Az 1956-os forradalom  
október 27.  Iskolai könyvtárak ünnepe 
október 31.  Reformáció emléknapja  
október 31. Takarékossági világnap 
október 31.  Halloween 
 

 

Halottak Napja 

 

„Mindazokért, kiket nem láttunk már régen,  

Akik velünk együtt ünnepelnek az égben,  

Kiknek őrizgetjük szellemét, 

Mindenkiért egy-egy gyertya égjen.” 
(Demjén Ferenc) 

 
Szerk. 

Szívből szóló köszönet!
 

Ezúton szeretnék tisztelettel és szeretettel köszönetet mondani mindazoknak a szavazóknak, kik engem 
találtak alkalmasnak a polgármesteri feladatok ellátására. Külön köszönet a családomnak, a hivatali 
munkatársaknak, a jegyző asszonynak, kik a nehéz napokban, órákban és percekben is segítették 
törekvéseimet. Beismerem, sokszor kaptak el zuhanás közben, és csak így tudtam erős maradni, és tovább 
dolgozni.  
Köszönöm intézményeink, egyesületeink, nemzetiségi önkormányzataink munkáját, és bízok a további sikeres 
együttműködésben.  
A település egészéhez, ha lehet kérésem az a következő lenne: Próbáljunk meg egy irányba nézni, a hibáinkból 
tanulva, egymást segítve egy szép, biztonságos és még szerethetőbb települést formálni.  

Berg Csaba polgármester  

 

Gondolatok az utolsó oldalra 

 

Az idei évben igazán szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel a hideg őszi idő 
szerencsére sokat váratott magára. Az éjszakai zord hideggel együtt elérkezett a 
mindannyiunk számára fájdalmas és szívszorító időszak, mindenszentek és halottak 
napja. Ilyenkor még fokozottabb és fájóbb az a hiány, amit érzünk elvesztett szülő, 
gyermek, testvér, rokon és ismerős iránt. Fájó, mert sokunkat nem ölel már a szerető 

szülői kéz, és sokak számára már csak emlék a mosolygó gyermek és rokon egyaránt.  
Ilyenkor talán mindannyian elgondolkodunk az élet adta fájdalmainkon, de gondoljunk a 
köztünk élőkre, és új erővel próbáljunk meg szeretni és örömet okozni egymásnak. 

                      Ehhez kívánok minden lakosnak jó egészséget és sok mosolyt! 
 

Berg Csaba polgármester  

 

 


