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Hidas község hirdetési és információs lapja 

 

Író-olvasó találkozó 

 

2016. március 4-én a Művelődési Házban Bene Edit Art-ezüstdíjas író-költő 

bemutatkozását láthatták, hallhatták az érdeklődők. A Püspöknádasdon született író-

költő korábban hidasi lakos volt. Író-olvasótalálkozó keretében visszatért –még ha 

rövid időre is- közénk, hogy bemutathassa élettörténetét művein keresztül. 

A Móron élő novellaíró, költő, KESERV-ÉDES novella füzete nemrég jelent meg, 

melyben a gyermekkor élményeit eleveníti fel. 

Könyvének végén említi, hogy „ a létra alsó 

fokáról lépegettem felfelé, szívtam magamba az 

ismereteket, a tapasztalatokat.” 

Vallja, hogy „mindegy, hogy a 

nyugdíjas mit csinál, csak tegye, 

amiben öröme telik, mert a 

tétlenség beteggé teszi a lelket és a 

testet is.” A bemutatkozás végén a 

részt vevők vendéglátásban részesültek és megtekinthették Biszak 

Antalné amatőr festő igen sokrétű kép alkotásait. Az író-olvasó 

találkozón jelenlévők élményeiket remélhetőleg magukkal vitték, mely 

tovább élteti bennük (bennünk) az olvasási lázat. Köszönjük Bene 

Editnek a bemutatkozást, a vendégelőadóknak a közreműködést és a vendégeknek a részvételt.                 Szerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hírmondó

 

Hidasi    

Hidasi Hírmondó 

Lap tulajdonságai: ingyenes kézbesítés 

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

Szerkesztés: Fekete Sándorné 

Létrehozta, felelőse: Hidas Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 50/II. 

 

Berg Csaba polgármester elérhetőségei: 

7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 50/II. 

Telefon: 06 72/457-101, 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  

 

Közérdekű információ! 
Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött 

arról, hogy 2016. május 1-től csatlakozik a Bonyhádi 

Központi Háziorvosi Ügyelethez, és ettől az időponttól 

kezdve a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátási 

feladatokat (mely kötelező önkormányzati feladat) feladat 

átadási-átvállalási szerződés alapján a Bonyhádi Központi 

Háziorvosi Ügyelet látja el. 

A bonyhádi ügyelet elérhetősége: (74) 318-104 

Ügyeleti feladok ellátása: Bonyhád, Bajcsy-Zsilinszky u. 25. 

(„Ablonczy” ház, Kórház főporta mellett) 

Barcza Zsolt           Berg Csaba 

főigazgató-főorvos          polgármester 
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Foltvarrás művészete 

 

A patchwork jelentése: foltvarrás, foltmozaik, foltmunka. A foltvarrás vagy patchwork technikáját pedig a 

korai történelem leginkább a királyi és nemesi családok háztartásával köti össze, akik meg tudták engedni 

maguknak, hogy beszerezzék ezeket a magas minőségű és sok munkaigényes darabokat. A Foltvarrás az 

emberiség egyik legősibb kézművességeinek egyike. Ennek a kézműves technikának az ősi eredetét több 

legenda és feltárt alkotás bizonyítja, ezek közül az egyik legősibb emlék az időszámítás előtt 3400-ból 

származó textil lepel és fejkötő, amit egy fáraó tetemén találtak. A foltvarrás vagy patchwork intenzívebb 

elterjedését a középkori lovagi tornák nyeregtakarói, templomi és főúri zászlókon a foltokból varrt 

kézimunkák bizonyítják és később a reneszánsz világban az udvari bolondok foltmozaik ruhákat viseltek. 

Angliában található a Quilters Egyesület, melynek Örökségi Kollekciójának egyik darabja egy, az 1764-es 

évekből származó gyönyörű patchwork technikával készült szoknya, ami története szerint egy akkori Skót 

esküvőre készült.                                                                                                              forrás: patchwork.bloglap.hu 

Juhász Gézáné (Ica) hidasi lakos régi álma valósult meg azzal, 

hogy Hidason is alakult Foltvarró Kör.  Felhívására sorba jöttek a 

jelentkezők, akik szívesen részt vennének a foltvarró kör 

alkalmain. Olyan használati- és dísztárgyakat készítenek, amik 

nem csak a szemet gyönyörködtetik, hanem tökéletesen 

kiszolgálják a felhasználók igényeit. Ügyességre és türelemre van 

szükség. Mindenki beleadhatja saját elképzelését, ízlését, s 

egyben jó kikapcsolódást is jelent.  

 

 

 

A foltvarró asszonyok összejövetelei nem a múlt emlékei. A nők ma is összegyűlnek világszerte azért, hogy 

közösen dolgozzanak. A hidasi Foltvarró Kör a Kossuth Lajos utca 119. szám alatt (adventista gyülekezet 

épületében) heti egy alkalommal (kedden) tart összejövetelt, ahol kicserélik egymás elképzeléseit, 

gondolatait, közben a szorgos kezek alól csodálatosabbnál csodálatosabb remekművek kerülnek ki.  

Igazán büszkék lehetünk a hidasi „FOLTVARRÓ KÖR” munkáira, melyeket érdemes megtekinteni.  

Kevesen tudjuk, hogy a foltvarróknak van egyedül a kézimunkázók között világszervezete. 1988-ban, 

Salzburgban megalapították a Foltvarró Világszövetséget. 1994-ben vették fel a Magyar Foltvarró Céhet a 

nemzetközi szervezetbe. S mindenekfelett a foltvarrás minden ember dekorációs szükségletét képes 

kielégíteni és szabad megvalósítási lehetőséget ad a kézművesek elképzeléseinek.  

A foltvarrás művészete egyre jobban virágzik és növekszik, és ez még sokáig maradjon is így!       
 Szerk. 

Saját kezűleg készített 

patchwork munkák ! 

Ha szereted a foltvarrást, 

látogasd meg a 

http://icurongyoszsakja.blogspot.com 

blog oldalt, 

http://madebyicu.hu 

web oldalt. 

Szeretettel vár mindenkit, aki 

nézelődni, vagy vásárolni szeretne! 
 

http://patchwork.bloglap.hu/
http://icurongyoszsakja.blogspot.com/
http://madebyicu.hu/
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Nőnapi bálról 

 

Hidas Község Önkormányzata az idei évben a lakossággal összefogva községi Nőnapot szervezett.  A 

rendezvényt 2016. március 12-én, szombaton tartottuk a Művelődési Házban. A belépés ingyenes volt és 

diszkriminatív –csak hölgyek léphettek be-. A zenét Ócsai Attila szolgáltatta, a hölgyek biztonságáról Antal 

László polgárőr gondoskodott. Ezúton köszönjük mindkettőjüknek a közreműködést. Berg Csaba 

polgármester 21.00 órától Nőnapi köszöntőt mondott és egy pohár pezsgővel köszöntötte a hölgyeket. A 

rendezvényen körülbelül 70-en mulattak önfeledten.                                                                          Győrfi Tímea 

Hidasi Kulturparaván Színtársulat újabb fellépése… 

 

A januári budapesti szereplés után a Hidasi Kulturparaván 

Színtársulat ismét bemutatta Csalóka Péter című darabját, 

ezúttal a Pécsi Harmadik Színházban. A Nemzeti 

Művelődési Intézet Pécsi Irodája és a Pécsi Harmadik 

Színház megszervezte és lebonyolította a Pajtaszínház 

Program baranyai záró rendezvényét, melyen az öt Baranya 

megyei település - köztük Hidas – mutatkozott be 

egymásnak. A Pécsi Harmadik Színház színpadán 2016. 

március 20-án 14.00 –tól volt látható az öt előadás. A 

darabok között szakmai beszélgetések folytak, melyet Zalay 

Szabolcs, a Leőwey Klára Gimnázium igazgatója és Tamás 

Éva színművész koordinált. A nap zsűrije is Zalay Szabolcs 

volt, aki minden csoportot pozitív értékeléssel látott el, a hidasiakat „atombombának” nevezte. A nap végén 

emléklappal és egy csodaszép kézműves tállal jutalmazták a csoportokat. A színházi fellépés nagy élmény 

volt ismét…                                                                                                                                          Győrfi Tímea 

Március 15. 

 

Nemzeti Ünnepünk idén is 

nyílt rendezvény keretében 

lett megtartva a helyi 

Benedek Elek Német 

Nemzetiségi Általános Iskola 

épületében. A megemlékezést 

Bachesz Csaba intézmény-

vezető nyitotta meg, majd 

Berg Csaba polgármester 

köszöntötte a jelen lévőket, s 

emlékeztetett arra, hogy  

„kötelességünk a történelmi 

visszaemlékezés és példaként 

kell fiataljainknak Petőfi, 

Kossuth és Széchenyi tetteit 

felidézni”. A megemlékezésen 

részt vettek az Idősek 

Klubjának tagjai, valamint a 

Hidasi Szivárvány Óvoda és 

Bölcsőde óvodásai is.  

Az általános iskolások ünnepi műsorát Kovács Eszter magyar szakos pedagógus tanította be.     
                                                                                                                                                                      Szerk 
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Hidasi Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola hírei 

Nagy büszkeséggel tölt el bennünket tanulóink eredményes 

szereplése pályázatokon, versenyeken. 

„A világ zenéje” címmel meghirdetett, 14-18 éves fiataloknak 

szóló rajzpályázat keretében két nyolcadikos tanulónk, Biszak 

Bettina és Némethi Szilvia alkotásai is kiállításra kerültek 

Pécsett, a Csorba Győző Könyvtárban. A vándorkiállítás április 

8-ig volt látható a megyeszékhelyen. 

Két matematika versenyen is szép eredmények születtek: a 

Zrínyi Ilona matematikaverseny első 100 helyén végzett 

tanulóink:  

Bachesz Csaba (2. oszt.) : 50. hely, Biszak Olivér (2.oszt.) : 

65. hely, Némethi Szilvia (8. oszt.):61. 

hely, Amrein Lara (5. oszt.): 96. hely, 

Biszak Ákos (5. oszt.): 98. hely. Az 

iskola legjobb helyezettje, Bachesz Csaba könyvjutalmat kapott. 

A Szondi József körzeti matematikaversenyen a második osztályos kategóriában 

Bachesz Csaba 1. helyezést, hatodik osztályos kategóriában Biszak Bence 3. 

helyezést ért el. 

Április 4-én került megrendezésre a K&H Bank által meghirdetett, pénzügyekkel 

kapcsolatos pályázatának, a Vigyázz, kész, pénz regionális fordulója Pécsett, melyre 

a másodikos csapatunk, Bachesz Csaba, Biszak Olivér és Lipics Barnabás jutott 

be. 5 csapat mérhette össze tudását. Az öt feladatot végül a mi kis diákjaink oldották 

meg a legjobban, és így bejutottak az országos döntőbe, melyet június elején 

rendeznek meg Budapesten. 

A hagyománnyá vált német szép kiejtési versenyre hatvankilenc gyermek 

jelentkezett két korcsoportban Bonyhádról és vonzáskörzetéből, valamint Szekszárdról. A megmérettetés a 

bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtárban zajlott. A Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola 

diákjai közül a 4. osztályosok versenyében harmadik helyezett Ozsváth Éva lett, az 5-6. osztályosok 

közül második helyen Gecő Kata 5. osztályos tanuló végzett. 

Minden kis diákunknak gratulálunk a szép eredményekért, és a jövőben hasonló sikereket kívánunk! 
                                       Ulrich Krisztina  

 

Lakodalmas játékok 
 

A magyar nép hagyományait folyamatosan meg kell 

ismertetni a gyerekekkel. A Hidasi Szivárvány 

Óvoda és Bölcsőde pedagógusai, dajkái ez évben is 

olyan környezetet és hangulatot teremtettek az 

óvodásoknak, ahol a lakodalmas környezet 

varázsába csöppenhettek. A gyermeklakodalom 

eljátszásával belekóstolhattak énekbe, táncba, 

szórakozásba, asztalterítésbe. Megtudhatták, hogyan 

zajlott, zajlik az esküvő és lakodalom, és az is 

kiderülhetett, hogy a gyerekek régen is szerették 

utánozni a felnőtteket. Valóban szerveztek ilyen 

gyereklakodalmat, ahol a szertartás és vigalom 

minden részletét eljátszották. Hisz minden nép 

életében megkülönböztetett helye van az élet 

legnagyobb fordulópontjának, a házasságkötésnek.  
                             Szerk. 
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Húsvéti készülődés… 

 

Húsvéti 

készülődés a 

Hidasi 

Szivárvány 

Óvoda és 

Bölcsődében 

 

 

 

 

 

Hímes tojások 
Hímes tojások: a) Bukovina-Tolna m.; b) 

Árapatak (Háromszék m.); c) Dunántúl, 

valószínűleg Gyönk (Tolna m.); d) Andrásfalva 

(Bukovina)-Hidas (Baranya m.); e) Istensegíts 

(Bukovina)-Kismányok (Tolna m.); f) 

Andrásfalva (Bukovina)-Hidas (Baranya m.). 

(Györgyi Erzsébet nyomán) 

A Magyar Néprajz, nyolc kötetben a Magyar 

Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató 

Csoportja által készült. A hetedik kötet a 

„Népszokás, néphit, népvallásosság”, s ezen 

belül található az általam is megtalált tojások 

mintázata, különös figyelemmel a d.)  jelölésű 

tojásra, mely Hidasra utal.  

                                                                                             Szerk. 

Település demográfiai mutatói 

 
2016. január 1-én az állandó lakosság: 2134 fő, ebből a 0 - 18 éves korosztály: 384 fő, azaz az állandó 
lakosság 18 %-a. Ebből nők  189 fő, férfiak  195  fő.  
A 18 éves korosztály 15 fő, ebből 6 nő és 9 férfi.  

Állandó népesség 

           fő                          %   

 nők férfiak összesen nők férfiak 

 1107 1027 2134 52 % 48 % 

0-2 évesek      

0-14 évesek 152 155 307 50 % 50 % 

15-17 évesek 31 31 62 50 % 50 % 

18-59 évesek 591 618 1209 49 % 51 % 

60-64 évesek 77 74 151 51 % 49 % 

65 év feletti 256 149 405 63 % 37 % 
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Közérdekű információk 

A fogászati ellátást helyettesként 
Dr. Bencze Bálint fogszakorvos biztosítja 
2015.12.01-től. 
Előzetes bejelentkezés: 74/674-308 
Rendelési idők:  
Hétfő:  13.00-16.00 
Kedd:   08.00-11.00 
Szerda: 08.00-11.00 

Csütörtök: 13.00-16.00 
Péntek: 08.00-11.00  
(Bonyhád, Perczel u. 49. rendelő) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borverseny  

Hidas Község Önkormányzata 2016. május 26-án, délelőtt 

10 órakor ünnepi megemlékezés tart.  

Tamási Áron, az egyetemes magyar irodalom elismert és 

népszerű alkotója  halálának 50. évfordulója alkalmából 

A megemlékezés a Művelődési Ház parkjában lévő szobránál 

lesz. 

 

              Mezőföldvíz Kft. 
(vízmű) ügyelet: 06-20/5693833 

 
 

Kardoss Fesztivál! 

2016. június 4. 

Helyszín: Tájház udvar 
Tervezett programok:  

10.00 Szentmise, utána a 

Kardoss sírnál virág elhelyezés 

12.00 Ebéd (Tájház udvar) 

13.30 Kardoss Emléktábla koszorúzás 

14.00 órától a délutáni programok:  

Krainsix Band együttes, Vivat Bacchus (énekegyüttes), 

Hidasi Néptánccsoport, Hidasi Szivárvány Óvoda és 

Bölcsőde óvodásai, Biszak Bence (hegedű), Szabó 

Antalné mese, Hidasi Kulturparaván Színtársulat,  

(ugráló vár, körhinta, büfé, ebéd) 

Szeretettel vár mindenkit a rendezőség! 

 
 

Anyák Napja alkalmából a Hidasi Roma Nemzetiségi  

Önkormányzat szervezésében a gyermekek ajándékokkal  

kedveskednek a szülőknek. A hímzett terítők elkészítésében az 

Idősek Klubjának tagjai nyújtottak segítséget.  

 

 

 

E-On Dél-dunántúli régió hibabejelentés. 

06-80-20-50-20 (szakaszos közvilágítási lámpa hibák esetén)  

 72/511-599 (1-2 lámpatest hibájának esetén vagy  

egyedi hibák esetén ) 

 

Komlói Rendőrkapitányság: 72/504-400 
Pécsvárad Rendőrőrs: 72/465-004 

 

Bonyhádi Központi háziorvosi ügyelethez való 

csatlakozás teendői! 

Telefonáljon! Hívja a 74/318-104 számot vagy a 104 számot.  

Mondja el mit lát, mi a panasza? 

Válaszoljon a mentésirányító diszpécser kérdéseire! 

Nyújtson elsősegélyt a mentésirányító utasításainak 

megfelelően! 

A mentésirányító diszpécser tanácsot ad, és szükség esetén 

riasztja a megfelelő sürgősségi egységet! 

Ügyeleti időszak: 

hétköznap 16.00 h-tól – 08.00 h-ig 

szombat, vasárnap, ünnepnap: 08.00 h-tól – 08.00 h-ig 

A Bonyhádi Központi Háziorvosi Ügyeletet a fenti 

időszakban csak a sürgős esetek esetén lehet igénybe 

venni! 

 

2016. május 1-től Pécsett új helyen intézhetik 

családtámogatási ügyeiket a megyében élők! 

A Családtámogatási Osztály új címe: 

7623 Pécs, Mártírok útja 12. 

Ügyfélfogadás az alábbiak szerint: 

hétfő:   8:00 – 17:00 

kedd:   8:00 – 13:00 

szerda:  8:00 – 13:00 

csütörtök: 8:00 – 13:00 

péntek:  8: 00 –12:00 

 
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:  

Telefon: (72) 512-080 

E-mail: csaladtamogatas@baranya.gov.hu 

 

.  

József Attila 
a huszadik századi magyar költő, a magyar 

költészet egyik legkiemelkedőbb alakja. 

Április 11. József Attila születésnapja, egyben a 

Magyar Költészet Napja, 1964 óta ünnepeljük. 

„Minden, ami költészetünkben addig volt, 

beleolvadt József Attilába; 

minden, ami azóta van, vele kezdődik"  
László Zoltán 
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Berg Csaba polgármester idén immár harmadik alkalommal köszöntötte a Hidasi Borbaráti Kör tagjait, a 

jelen lévőket a helyi Mecsekkapu Étteremben.  

A polgármester a köszöntőjében többek közt elmondta, „külön öröm számomra, hogy ilyenkor így együtt 

látom Hidas község szorgalmas boros gazdáit. Az idő tájt, mikor a meghívást megkapom, minden évben 

előveszem Szántó István úr, HIDAS SZÖLÉSZETE ÉS BORÁSZATA kiadványát. Egy kis szomorúság is 

vegyül az ünnepi készülődésbe, mivel a kiadványban leírt jogos óhajokból a legfontosabbak még nem váltak 

valóra. Figyelemfelkeltő számomra, hogy külön-külön nagyszerű gazdákkal vagyunk körülvéve, de ezt az 

erőt egyesíteni és nagyobb, közös formába önteni nem szeretné a közösség! Mi a gond? Hol akadunk 

el?Tudok segíteni?Meggyőződésem, hogy Pista bácsihoz hasonló nagyszerű tudással és hozzáértéssel bíró 

emberekkel vagyunk körülvéve, használjuk ötleteiket, és kérjük ki építő gondolataikat… A mai nap a finom 

borok és elismert készítőjük ünnepe, de ismét eljönnek a dolgos hétköznapok, amikor talán érdemes lenne 

beszélni ezekről a lehetőségekről, amivel a környékünkön oly sokan élnek. Sokat kell dolgozni, míg ezek a 

finom borok az asztalra kerülnek, de elgondolkodtató más sikerein elindulva, megkeresve a megfelelő 

pályázati lehetőségeket, együtt, közösen, ismét sikerre vinni a valamikor oly híres hidasi borvidéket. Ahogy a 

könyvben megjelent, ezt csak összefogva, szövetkezeti formában lehet megvalósítani. A köztünk lévő, köztünk 

élő tudást, és segítőkész embereket becsüljük meg, és velük közösen (míg tehetjük) próbáljunk meg valami 

maradandót alkotni a szőlészet-borászatban is. Az idősebb, de tettre kész emberek mellett nagyszerű fiatal 

szakemberek (igaz csak hobbi szinten), elismert és finom borokat készítő szorgalmas emberek alkotják e 

nagyszerű közösséget.  

Ne hagyjuk elveszni e tudást, mert ha az utánunk jövő nemzedéknek nem adunk megfelelő alapot, akkor 

Hidason az így is kevésnek mondható szőlőterület is eltűnik. Ismételten felajánlom segítségemet 

területszerzéshez és pályázati lehetőségek felkutatásához egyaránt. Csináljuk együtt, meggyőződésem, hogy 

sikerül, ha mindenki akarja!” 

A jelen lévők további munkájához kívánt sok erőt, egészséget!  
Szerk. 

Borverseny eredmények 2016.  
A Borbaráti Egyesület rendezésében 2016. április 09-én volt a borverseny. A már hagyománnyá vált eseményen 61 

bormintát értékelhettek a borbírálók. A borászokból és borászati szakellenőrből álló zsűrinek jó véleménye volt a bírált 

borokról. Elmondásuk szerint kirívó borhibával nem találkoztak, alapvetően a borok gondos munkával, jó kezelési 

technológiával készültek. A bíráló bizottság elnöke Bobor Ákos bajai borász, és hegybíró véleménye szerint érezhető a 

segítő szakmai háttér az Egyesület részéről. Pedig, nem volt egyszerű feladat a 2015-ös évjárat szőlőművelése és 

borkészítése, hiszen a nyári aszályos idő, a szüreti időszak sok csapadékos időszaka próbára tette a gazdák munkáját. 

A kevés nyári csapadék miatt tápanyaghiányossá válhatott a szőlő,ezt megfelelő módon pótolni kellett. 

A szüreti időpont megválasztása kiemelten fontos volt, hiszen a születendő bor íz-zamat egyensúlya, színstabilitása, 

gyümölcsös illata, harmóniája múlhatott az odafigyelésen.  

A szőlősgazdák nagy gondossággal művelt szőlőikből jó minőségű borok készültek mindezt a bírálók a következőképp 

értékelték. 

A nevezett 61 mintából: 

arany minősítés:  13 

ezüst minősítés:   32 

bronz minősítés:  10  

oklevél minősítés: 6 

 

Az díjkiosztóra 2016.04.16-án került  

sor a Mecsekkapu Étteremben. 

Köszönet a verseny lebonyolításában  

segítőknek.  

 

Támogatóink: Hidas Község Önkormányzat, Sára Sándor vállalkozó, Sági Miklós vállalkozó. Hálás köszönet, segítő 

támogatásukért. A 2016-os évre minden szőlősgazdának jó évjáratot kíván:  
Hidasi Borbarátok Egyesülete 

Facsemete ültetés 

                       Fődíjas helyezettek:  
„ Verseny fehérbora”: 2015 Chardonnay Steinhauser Jenő 

„ Verseny rozébora”: 2015 Benedekvölgyi Zweigelt Rozé László Árpád 

   „ Verseny vörösbora” : 2015 Merlot László Árpád 

 „Hidas fehérbora”: 2015 Cserszegi Fűszeres Szántó István 

    „Hidas rozébora”: 2015 Benedekvölgyi Zweigelt Rozé László Árpád 

    „Hidas vörösbora”: 2015 Merlot László Árpád 

   MECSEKTAKARÉK Szövetkezet különdíjas Ömböli Mihály 

„ 2015 ÉV BORÁSZA”: Páll László 
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Az önkormányzat által ez évben is folytatódik az újszülöttek érkezését jelző facsemete ültetés program. 2015. 

év óta immár a harmadik facsemete ültetés zajlott 2016. április 19-én, délelőtt 11 órakor a Művelődési Ház 

parkjában. A két lány és hat fiú újszülött tiszteletére elültetett fák színes szalaggal lettek megjelölve. Berg 

Csaba polgármester a köszöntője után átadta a szülőknek az emléklapokat, majd a színes (kék és piros) 

szalagokat a szülők kötözhették a fákra. A képen (balról) a 2016. évben született első újszülött fiú és (jobbról) 

az első újszülött leány  facsemetéje látható.                                                                                                    Szerk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Könyvbemutató 

 

Videczné Rendes Mária: A KARDOS CSALÁD ÉS AZ EMLÉKSZOBA TÖRTÉNETE című 

könyvének bemutatójára került sor 2016. április 13-án, délután a Hidasi Polgármesteri Hivatal dísztermében. 

A hajdani Kardos-kúria, (ma az önkormányzat épülete) falán 2009. június 6-a óta, Kardos Kálmán (1913-tól 

Kardoss) 170. évfordulója tiszteletére Emléktábla, egyik emeleti helyiségében pedig a Kardoss Emlékszoba 

látható. A könyv tartalmazza az előzményeket, az emlékszoba születésének történetét, képekkel illusztrálva a 

2009. évi jubileumi Kardoss Fesztivált. Bepillantást enged a Kardoss család életébe, munkásságába, 

mindennapjaiba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A könyvbemutató végén a jelen lévők megtekinthették a Kardoss Emlékszobát. Az Emlékszobában 100 
évnél régebbi emlékek, apró személyes tárgyak, fényképek, újságcikkek idézik a kort, melyben Kardoss 
Kálmán értékes, hasznos életét töltötte. Köszönjük a könyv bemutatását, a közreműködők és vendégek 

részvételét.                                                                                                                                                  Szerk. 

. A próféta és az ő hazája 
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Látszólag könnyű közmondásokra hivatkozni, hiszen azok kiállják az idő próbáját, mégsem ajánlanám, 

mert megállapításaik sokszor féligazságok.  

A „senki sem lehet próféta a saját hazájában”, összegző következtetést sem kötelező elfogadni.  

Van Gogh nyomorban halt meg, életében mindössze két képet adott el, a patikus Csontvári Kosztka 

Tivadar képi meglátásait, művészi kifejezését a korabeli ítészek ugyanúgy kétségbe vonták, mint 

elmeállapotát. Ma egyetlen, elmosódó vázlatuk is milliókat ér. Úgy látszik, mintha az alkotónak el kell 

múlni ahhoz, hogy műve hallhatatlan legyen. Azért álljon itt az ellenkezőjét igazoló történés. A somogyi 

Gölle nevét az országban nem sokan ismerték, kellett egy Fekete István, aki minden írásában odavalósinak 

vallotta magát, műveiben örömteli élményeken keresztül mutatja be szülőfaluját. Ezt helyben felismerve, jó 

értelembe vett módon felhasználva „kitörési pontot” találtak és különböző kulturális események 

hagyománnyá tételével ismertek lettek. Bár nem közmondás, de igaz, múltunk ismerete nélkül tévelygünk a 

jelenben, az ismeretlen jövő pedig félelmet kelthet. Szerencsére vannak akik –bár ismerve a néha fáklyás 

menettel egyáltalán nem kecsegtető fogadtatást- belefognak a múlt kutatásába, valami 

megmagyarázhatatlan izgalom fogja el őket, akár az ásatást végző régészt, mit találnak a régi írásokban. 

Időt, fáradságot nem kímélve bíznak munkájuk hasznosságában. Azt hiszem rajtam kívül még sokan 

képtelenek megfogni azt a pillanatot, amikor felismerve a „vénát”, hajtva a közléskényszertől, arra gondol, 

ezt jó lenne megosztani másokkal. A gondolat testet ölt, és a múzsa ihlető csókját kihasználva, tollat-papírt 

ragadva megjelenik valami. Aztán jön a számtalan átolvasás, javítás, szépítés, érthetővé tevés és úgy érzi – 

ez az! Aztán a kétség, hogy mégsem. Alapos kutatás, alapos bírálat és a kézbe vett műre büszke lehet az 

alkotó.  

Sokan emlékszünk és részesei lehettünk a SZENTENDREI FALUMÚZEUMBAN, a dél-dunántúli 

tájegységi házak átadási ünnepségeinek. Nem főszereplője, de tevékeny segítője lehettem (kulturális 

bizottsági elnök) az eseményeknek, ahol dr. Mádl Ferenc Köztársasági elnök látható meglepődéssel és 

elismerő szavakkal vette át községünk történetét, tudományos alapossággal ismertető, ajánló sorokkal 

ellátott művét a szerzőtől, Videczné Rendes Máriától. Magam a velünk együtt bemutatott települések 

képviselőit leptem meg ugyanezzel. Jó volt látni enyhe restelkedésüket, hogy nem tudják viszonozni és 

büszkének lenni, hogy nekünk ilyenünk is van. 

Írásom időszerűségét az adja, hogy nemrég került utcára újabb munkája, amelyet 80 oldala ellenére méltán 

nevezem „könyvnek”. A Kardos (Kardoss) család történetét írja le, annak okán, hogy egykori lakásukban 

sikerült kiállítani a fellelhető tárgyi emlékeket. Már ezek összegyűjtése is néha regénybe illő véletleneket 

hordozott magában.  

A köszönettel vett ajánló példány után úgy éreztem, megosztom gondolataimat a megjelent kiadvány 

kapcsán. Az adott társadalmi viszonyok között egy település földesura, kegyura sokat tudott tenni az 

élhetőség javításáért (iskola, orvos, kultúra, gazdálkodási ismeretek, hitélet stb.). Jövedelmét 

elkártyázhatta, ellóversenyezhette, vagy a köz javára fordíthatta. Politikai, társadalmi közjogi elismertségét, 

személyes, családi kapcsolati tőkéjét választókerülete, szűkebb hazája fejlesztésére használta. Se szeri, se 

száma a „társadalmi munkában” betöltött tisztségeinek, a könyv ezekről részletesen beszámol. Feladata 

kell, hogy legyen az utókornak előásni az irattárak, múzeumok mélyéről, nekünk pedig ismerni azokat, 

akik magától érthetődőnek tartották, tenni mások boldogulásáért. Érdemes ezt azért is hangsúlyozni, mert 

sokan, tehetősebbek másként tettek. Nem példanélküli és ez esetben is szerencsés az alkotó munkában is 

egymásra talált férj-feleség. Valószínű, ők sem tudták önállóan írt műveikben hol található a másik, mint 

gondolatébresztő, vagy élesztő. Minden írásukban, hangsúlyos a település, a táj természet adta szépsége, a 

gondolat fogantatásában betöltött szerepe.  

Örökemlékű tanárom addig nem kezdte el a magyar és világesemények tanítását, amíg szűkebb 

környezetünk (Pécs) történetét nem ismertük. Szerzőink könyveiből megismerhetjük településünk múltját, 

kik jártak párszáz évvel ezelőtt azon az úton, ahol most mi tesszük mindennapjaink munkáját.  

Szeressünk olvasni, nő szókincsünk, ismereteinket tovább tudjuk adni, mert e nélkül  azok semmit 

sem érnek.  
Eszenyi János 

Nemzetiségi Önkormányzatok 



5. évfolyam 2. szám                  Hirdetési és információs lap               2016.  március-április 

 

10 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Támogató 

(Emberi Erőforrás Támogatáskezelő) anyagi támogatást nyújt a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére. 

A támogatás célja, a helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének és kötelező közfeladataik ellátásának 

finanszírozása. A Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Hidasi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2016. év első negyedévében elfogadta a 2016 évi költségvetésüket. A működési 

támogatások a Támogatói Okirat alapján 2016 évre 781.686,-Ft. A nemzetiségi önkormányzatok az összeget 

2016. évben két részletben kapják meg. A 2015. évi működési támogatásokról mindkét nemzetiségi 

önkormányzat időben elszámolt.  

A feladatalapú támogatások első körös pontszámai a maximális 100 pontból:  

Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat pontszáma: 95 pont  

Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat pontszáma:  80 pont 

Ez azt jelenti, hogy mindkét nemzetiségi önkormányzat rendkívül jól teljesített a 2015. évben. A megszerzett 

pontok arányában kapják a 2016. évi feladatalapú támogatást. Összefoglaló 2015. évi működésükről 

beszámoltak előző évben a képviselő-testületnek és a helyi újságban is olvasható volt. 
Szerk. 

Az egészség világnapja 

Ezen a napon kezdte meg működését 1948. április 7-én az ENSZ intézményeként az Egészségügyi 

Világszervezet (WHO). Az ünnep célja, hogy felhívja az emberek figyelmét az egészség megóvására.  Az 

egészséget legnagyobb mértékben befolyásoló tényező az életmód, ezen belül is a táplálkozás és a mozgás. 

Ennek tükrében ajánlom figyelmükbe az alábbi sütemény receptet.  

Linzer karikák teljes kiőrlésű lisztből 

25 dkg. teljes kiőrlésű liszt, 10 dkg. vaj, 10 dkg. nyírfacukor, 1 egész tojás, 2 evőkanál 

tejföl, 1 citrom reszelt héja és leve, 1 mokkáskanál sütőpor vagy szódabikarbóna, csipet 

só, a ragasztáshoz diabetikus lekvár. A hozzávalókat összegyúrni, ha szükséges tejfölt 

még lehet hozzáadni. 3-4 mm vastagra kell nyújtani, sütőpapírral bélelt tepsibe tenni. A 

korongok egyik felét kilukasztani. (180 fokon, előmelegített sütőben, 15 perc) 

(összeragasztva kb. 30. db. sütemény lesz)                                                                    Szerk. 

 

Gondolatok az utolsó oldalra 

Drága Édesanyák, Nagymamák és Dédnagymamák! 

Az év minden napján, de van egy nap mikor kiemelt figyelemmel és friss virággal köszöntjük az 

édesanyákat. Ez a köszöntő tisztelet az édesanyák előtt, kiknek oly sokat köszönhetünk. A nagyszerű 

anyasággal jön a szabadság nélküli élet, a főzés, mosás, takarítás és a feltétel nélküli szeretet áradat és az 

aggódó odafigyelés. Ki teheti, keresse fel a szülői házat és benne az édesanyát, és próbáljon meg egy szál 

virággal és egy simogatással viszonozni a sok jót, amit kapott. Sajnos sokan vagyunk, kik szomorúan 

látogatjuk vasárnap a temetőt, hogy érezze édesanyánk…….vele vagyunk. Igen, nekünk szomorú, hogy még 

ezen a napon sem foghatjuk édesanyánk kezét. Sajnos nekünk csak a fejfasimogatás marad e napra, és 

tovább keressük a mosolyát és a szeme ragyogását gyermekeinkben és unokáinkban.  

Tisztelt Édesanyák! Engedjék meg, hogy egy verssel kedveskedjek Önöknek. 

  

Veres Csilla: Az édesanya 

Nincsen a gyermeknek 

Olyan erős vára, 

Mint mikor az anyja 

Őt karjaiba zárja. 

 

Nincsen őrzőbb angyal 

Az édesanyánál, 

Éberebb csillag sincs 

Szeme sugaránál. 

 

Nincs is annyi áldás 

Amennyi sok lenne, 

Amennyit az anya 

Meg ne érdemelne.  

Kívánok mindenkinek jó egészséget és sok mosolyt! 
             Berg Csaba polgármester  


