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Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Anyák Napi műsora

A Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Anyák napi ünnepségét Lukács Józsefné óvodavezető nyitotta meg,
majd Berg Csaba polgármester szólt az édesanyákhoz, a gyerekekhez. Az édesanyákhoz, hogy legyenek
gyermekeik példaképei, bölcs és türelmes nevelői, a gyerekekhez, akik az édesanyák boldogsága, s a jóságuk
és szeretetük által azok is maradnak egész életükön át. Az édesanyák tápláló, vigyázó szeretete egy életen át
végigkísér minden embert. A polgármester elmondta, hogy „ez a szeretet az, amely nem szab feltételeket,
nem követel, nem kételkedik. Ez a szeretet az, amely úgy tart meg magának, hogy közben el tud
engedni.”Anyák napja alkalmából minden édesanyának hosszú, boldog életet kívánt. Ezt követően az
óvodások adták elő kedves műsorukat, majd zene
és tánc következett.

Májusdicsérő
Május,

mosolygó,
békát torkát
megoldó,
gyöngyvirág-nyitogató,
cserebogár-zúgató.
Röptetsz
madarat,
meghozod
a nyarat,
pölyhös
fecskét,
fára cseresnyét!
(Csanádi Imre)

M
á

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
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Településünk közbiztonság helyzete
Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. március 22-én megtartott ülésén önálló napirendi pont
keretében tárgyalta a Komló Rendőrkapitányság által elkészített írásos anyagot a település közbiztonsági helyzetéről.
Az írásos tájékoztató fontosabb adatai az alábbiak szerint:
„A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények
Közterületen regisztrált bűncselekmények
számadatai az elkövetés helye szerint az elmúlt öt
alakulása Hidas községben
évben az alábbiak szerint alakult Hidas községben:

Kiemelendő, hogy Hidason az elmúlt 5 év során folyamatos csökkenő tendenciát mutatott a közterületen elkövetett
bűncselekmények száma.
Tovább javult a Rendőrkapitányság nyomozási eredményessége, 4,43 %-os emelkedés révén, 54,9 %-ra nőtt a
mutató, mely ez elmúlt 5 év legjobb eredménye.

2015-ben az elvárásokat teljesítettük, törekvés történt arra, hogy a körzeti megbízottak a szolgálatuk 75 %-át a
közterületen töltsék, a járőrük esetében a szolgálatuk 50 %-át gyalogosan teljesítsék. Szándékos bűncselekmény miatt
tetten ért személyek elfogásainak számában (196-139) csökkenés mutatható ki, és szintén csökkenő tendencia
figyelhető meg a bűncselekmény miatt előállítottak (158-131) esetén is. Ennek részben oka a jelentős bűncselekmény
szám csökkenés is.
A polgárőr egyesületek minden településen részt vállalnak a közbiztonság fenntartásában, érdemi segítséget
nyújtanak a rendőrség részére a közterületek felügyeletében, s a közös szolgálatellátás elősegíti a közösségi terek
fokozottabb védelmét.”
Szerk.

Közérdekű információk
E-On Dél-dunántúli régió hibabejelentés.
06-80-20-50-20 (szakaszos közvilágítási lámpa hibáknál)
72/511-599 (1-2 lámpatest hibájának esetén vagy
egyedi hibák esetén )

Kedves Szülők, kedves Gyerekek!
Értesítelek benneteket, hogy 2016.07.04-től
hétköznapokon 9:00-től 16:00-ig a hidasi
Művelődési Házban nyári napközis foglakozás lesz.
Szeretettel várom az általános iskolásokat sokféle
játékkal, foglalkozással: ping-pong, csocso,
szabadtéri játékok, társasjátékok, könyvek,
foglalkoztatók, filmek, mesék, zene.
Kérem a szülőket, hogy a gyerekek napi
étkezéséről gondoskodni szíveskedjenek!
Györfi Timea

Komlói Rendőrkapitányság: 72/504-400
Pécsvárad Rendőrőrs: 72/465-004
Mezőföldvíz Kft.
(vízmű) ügyelet: 06-20/5693833
Május és június jelentősebb ünnepei a sok közül:
május 1.
A munka ünnepe, Anyák Napja
június 1.
Szülők Napja
május 10.
A madarak és fák napja
június 4.
Trianon Emléknap
május 15-16
Pünkösd
június 5.
Környezetvédelmi világnap, Pedagógus Nap
május 21.
A Magyar Honvédelem Napja
június 19.
Apák Napja
május 29
Hősök Napja, Gyermeknap
június 27.
Polgárőr Nap
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Koszorúzások, megemlékezések
Dr. Hegedűs Loránt a Dunamelléki Református Egyházkerület
nyugalmazott püspöke, lelkipásztor, teológus. 2013. február 16-án,
életének 83. esztendejében hunyt el. Életének meghatározó élménye hidasi
lelkipásztorságának 20 éve, ahol egy bukovinai református telepesgyülekezet lelki gondozója volt. 2015. évben, beiktatásának 50.
évfordulója tiszteletére a hidasi református gyülekezet, a hidasi református
parókia épületére emléktáblát helyezett el. Lelkipásztori, igehirdetői,
tudományos és közéleti, valamint egyházkormányzói tevékenysége ismert
idehaza és külföldön egyaránt. 2016. május 1. napján vasárnap, az
istentisztelet után, lelkes hívei, beiktatásának 51. évfordulójára koszorút helyeztek el az emléktáblán.
Szerk

A székelyek Hidasra telepítésének 70. évfordulóját
ünnepeltük 2015. évben. E nap emlékét őrzi a település
közparkjában felállított
kopjafa. A betelepedés 71.
évfordulója alkalmából 2016. május 8. napján vasárnap, a
református istentisztelet után a település székely közössége
nevében, valamint Hidas Község Önkormányzata nevében a
kopjafánál koszorúk elhelyezésére került sor. Berg Csaba
polgármester megemlékezésében hangsúlyozta, hogy
„Büszkén mondhatjuk, hogy a kezdeti nehézségeket legyőzve,
több sebből vérző szíveknek és lelkeknek kellett újjászületni
és megbékélve elkezdeni egy új és nehéz életet. Emelt fővel
mondhatjuk, hogy együtt vagyunk és békességben együtt is
maradunk. Kívánom, hogy ez a békesség és szeretet kísérje a
jelen nemzedéket és utódainkat egyaránt.”
Őseink Hidasra telepedése mögött hosszú történelmi múlt áll.
Sokáig tartó vándorlásuk során, mely Bukovinából 1941-ben
kezdődött, 1945-ig, sok megrázkódtatáson mentek keresztül, és
ez idő alatt több megállóhelyük volt. Először is Bácskában
települtek le, ahonnan 1944 végén ismét vándorolniuk kellett. A
Hidason élő székelyek az ország több különböző településén
leltek otthonra, mely még mindig nem a végleges otthonuk volt.
Ezekből a falvakból is tovább kellett menniük és így jutottak el
Hidas községbe, ahol már végleges otthonra találtak. A
székelyek
betelepítése
38
községre terjed ki.
A Hidasra telepítettek többsége Andrásfalváról, Istensegítsről,
valamint kis hányada Hadikfalváról került Hidasra. Hidas
község német lakta település volt, 1945-1946-ig, amikor is a
németeket politikai döntés alapján Németországba telepítették
ki. Az ők házaikban telepítették a székelyeket. Idővel
ráébredtek, mind a székelyek mind a németek, hogy egy
szerencsétlen történelmi korszak vétlen áldozatai. Mára már
mindannyian úgy véljük, hogy a három dombra épült, három
patakkal díszített településen megtalálták végleges otthonukat.
Szerk.
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A vadászatról…
A Keleti Mecsek kapujában található a 4.200 ha területen működő, Mecseknádasd, Hidas és Ófalu községek
összefogásával 2006 évben alapított, Zengő Vidéke Vadásztársaság. Vadászati módok: főként a cserkelő és les
vadászat. Hidason kiváló vadbőséggel bír a Vadvíz, a Palahányó,
a Boróka tető. Videcz Ferenc vadászíró több
művében megemlíti a berekaljai erdőket, mint vadászterületeket.
Az Országos Magyar Vadászkamara és az Országos Magyar Vadászati Védegylet Területi Szervezetei minden évben
országszerte megrendezik a vadászok hagyományos találkozóit. 2016. májusában Garéban tartották meg a Baranya
Megyei Vadásznapokat. Ezek a hagyományos események remek lehetőséget biztosítanak minden nem vadászó
érdeklődőnek, hogy megismerkedjen a vadászok közösségével, a vadászat világával. A vad védelméről, a
vadgazdaságról, valamint a vadászatról az 1996. évi LV. törvény rendelkezik. Az idények a Földművelésügyi
Miniszter 65/2015. (X. 26.) FM rendelete értelmében 2016. március 1-jétől változtak melyek megtalálhatók a vad
védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól
szóló 79/2004.(V.4.) FVM rendelet 5. számú mellékletében.
Szerk.

Ez elment vadászni…
…ez meglőtte, ez stb. stb. Mindenki ismeri ezt a gyermekmondókát. Kísérjük el hősünket, és figyeljük a
történéseket.
Már felfedezte és használja a nyilat, a hajítódárdát, háziasította a kutyát –segít a vadászatban-, rájött, ha
csoportosan teszi, eredményesebb. Igaz, osztózni kell, de már így is közösségben él.
Fegyvereivel megvédi önmagát, utódait, a csoportja tagjait a ragadozóktól, mert azok rájuk is vadásznak (az
őskori leletek bizonyítékok).
A képzeletbeli asztalra gyűjtögetésből került növényi, a vadászatból állati táplálék. A tüzet már ismerték, a
nyersen fogyasztott hús beleeshetett a tűzbe –mire kivették megégett-, rájöttek sütve jobb. Innen már csak egy
lépés a sózás.
Kutatások bizonyítják, hogy az állati eredetű fehérje fogyasztása jótékony hatással van az agyműködésre. Ezzel
együtt fejlődik a társadalom, kialakul a munkamegosztás, a döntések közös meghozatala, a kivitelezés együttes
végzése. Mindezek kiemelték alacsonyabb rendű környezetéből az embert. A vadászat során élve elfogottakból
biztosította tartalékát, ez alapja lehetett a háziasításnak. Ez azzal is járt, hogy az etetni valót biztosítani kell, ha
elfogyott a legelő tovább hajtották, de a többi területen is legeltetett valaki.
Parancsoló szükség lett a helyben maradásra, találni egy helyet ami alkalmas mindezekre.
Honfoglaltuk a Kárpát-medencét, ebben segített a „Csodaszarvas” és a vadászat. Letelepedtünk.
Aztán sok év telt el, megjelentek a lőfegyverek (sajnos a háborúkban is). A táplálék fő forrása az állattartás lett,
a vadászat a választékbővítést és a szórakozást szolgálta.
Az eredményesség javult, de a természetes környezet zsugorodik (városok, ipartelepek), egyre több terület kerül
bevonásra a mezőgazdaságban (vadvizek rendezése, erdőkivágások), melyek szintén csökkentik a vad
természetes élőhelyét. Meg kellett találni a „békés együttélés” lehetőségét.
A kötelező egyensúlyteremtés már nem bízható csak a természetre. Törvényekkel, szabályokkal be kellett
avatkozni. 1883. évi vadászati törvény igyekezett rendet teremteni. Tilalmi időket szabott meg (alkalmazkodva
a vad szaporodásához), létszámot korlátozott, állományszabályozással igyekezett összhangot teremteni.
A vad a természet része, ott „szerzi” be táplálékát, állandóan beleütközve veteményeinkbe, így a fogyasztásban
vetélytársak lettünk. Mindenki számára elfogadható megoldást csak azok tudnának javasolni, akik mindkettőt
művelik.
Régen az eredményességet az elejtett vad mennyisége rangsorolta. Az újkori vadász kitalálta, legyen
meghatározó a „trófea-vadászemlék”, minősége, pontszáma. Egyfajta bírálati módszer, hazai találmány (Nadler
Herbert, magyar vadászati szakíró). Mint mindenre, erre a szenvedélyre is ráépült egy kiszolgáló háttéripar és
ma már határ a csillagos ég. Idáig jutottunk. Hol van már hősünk életveszéllyel is járó vadászata, ahová mi is
elkísértük?
A vadászat termékenyítően hatott az irodalom (Kittenberger, Széchenyi Zsigmond, Fekete István), a festészetszobrászat (Szinyei-Merse, Zichy, Csergezán Pál, Stróbl Alajos), a film és természetfotózás (Homoki-Nagy
István, Nagygyörgy Sándor), a zeneművek alkotóira.
Sportsikerek is köthetők ide. Olimpiai bajnokunkra (Igali Diana, koronglövészet) és helyezettjeinkre lehetünk
büszkék.
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A végzett munka elismerésének bizonyítéka: megrendezhettük az 1971. évi Világkiállítást, ahol
bemutatkozhatott a sikerek megteremtője: a magyar vadász (volt szerencsém látni).
Színes eseményválaszték - trófea bemutató, fegyver kiállítás, vadászkutya bemutató, agárverseny,
filmbemutatók, tudományos értekezletek- bizonyította, hogy hazánk vadászati nagyhatalom lett a minőség
tekintetében. Igazolják ezt a világranglistán előkelő helyet elfoglaló rekorder és helyezett trófeáink.
Ezt megtartani nem könnyű, de elismerésre méltó feladat.
Eddig az idézett mondóka első három tevékenységével foglalkoztunk. Véleményem szerint a következők azok,
amiben teljes nézetazonosság van vadász – nem vadász között…”ez megsütötte.”
Étkezési kultúránk sokszínűségét biztosítja, segíti az egészségesség irányába történő elmozdulást, mely az íz
választék kiszélesítésében döntő szerepet játszik. Vegyük ide a halfogást is minden formájában.
Hazánk fekvése gazdag választékát adja a különböző vadfajoknak. Mezei apróvadak, vízi szárnyasok,
nagyvadak garantálják asztalaink bőségét. Segítségével szakácsaink kiélhetik alkotóképességeiket (vaddalhallal nyerték az európai vetélkedőt Széll Tamás és társai az idén megrendezett III. Hagyomány & Evolúció
szakácsverseny döntőjét).
Híres konyhánk biztosítja, nemcsak az ötödik szereplő „icinke-picinke” ehet meg mindent, hanem bárki, akinek
lehetőségei megengedik.
A vadászokkal szembeni ellenérzés annak is betudható, hogy lelövik, megölik áldozatukat. Ha belegondolunk, a
többi húsféle is ilyen előzmények után kerül az asztalra. A vadnak rejtőzködési, menekülési lehetősége is van,
ellentétben a háziállatokkal. A cikk írója is tartozott valaha a szenvedélyfertőzöttek közé, így hihető ha azt
mondom: többször tér haza a vadász zsákmány nélkül, de élménnyel gazdagodva.
Példaként egy! Tűrhető hideg, pár centi hó, disznóhajtás. Távolból hallani a kiabálást, ugatást. Az idő telik, a
zajok erősödnek, van valami -, egy konda. Ott a „nagykan”! – üvölti valaki, acsargás, vonyítás, törtetés. A
hajtás távolodik. Elment, ő már malackorában okos volt, így lett „remetekan”.
Oldódik a feszültség, lankad a figyelem. Körülnézek. Semmi. Puska a vállra. A következő pillanatban balra, az
oldalát mutatva felém néz. Hallom a szívverésemet, mozdulni sem merek. Pár sóhajtás és eltűnt. S hogy nem
szellem volt, azt egy vastag ág roppanása jelezte. Ő volt! Az agyara később másé lett, az élmény az enyém.
Persze voltak eredményesebb napok, a szoba fala bizonyítja, a többi a gondolatokban.
A vadászt a szenvedélye kiviszi a természetbe, vegye észre annak apró jelzéseit és kezdeményezze, ha be kell
avatkozni.
A gátlástalan zsákmányszerzés, a mindent felrúgó „lődüh”-el szemben álljon itt Széchenyi Zsigmond
örökérvényű megállapítása.
’A vadászat vadűzés és erdőzúgás, de mindig több erdőzúgás.”
Eszenyi János

Felújítási munkálatok a településen
Lezárult az adósságkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzatok fejlesztési célú támogatás tárgyú közbeszerzési
eljárás. Május hóban megkezdődhettek a munkálatok.
- Polgármesteri Hivatal épületének tetőfelújítása, folytatódva a
belső közlekedők és lépcsőburkolat felújításával.
- A munkálatokat a B.G.W. Építőipari és Szolgáltató Kft.
végzi.
További munkálatok a településen:
- Tamási Áron utca közút és járda felújítása (Jobb oldali kép. E
témában az érdekeltek 2016. május 10-én megtartott
lakossági fórumon tájékozódhattak a munkálatokról, s
tehették fel kérdéseiket.)
- Bartók Béla utca közút felújítása
- Petőfi Sándor utca 51-63. szám előtt a csapadékvíz elvezető javítása
A munkálatokat a KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft. végzi.
Berg Csaba polgármester
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Gobelin kiállítás
Bonyhádon, a Solymár Imre Városi Könyvtárban gobelin kiállítás volt látható 2016.május 4-tól, 2016. május
31-ig. A kiállítók közt megtekinthető volt Videcz Ferencné hidasi lakos gobelin munkája is.
Ennek a hímzéstechnikának nincs önálló motívumkincse, formavilága. A régi gobelinszövéssel készített
falikárpitok mintáinak felhasználásával képeket, virágcsokrokat stb. festenek vagy nyomnak elő az
alapanyagra. Legnépszerűbb gobelin minták a tájképek, virágok, csendéletek, és a híres festmények Ezeket a
képeket a megfelelő szín- árnyalatú fonalakkal hímezik ki. A minél tökéletesebb színárnyalatok elérése
érdekében a hímzőfonal szálai többszínűek is lehetnek.
„Nevét az 1662-ben Jean és Philibert Gobelin kelmefestők telkén álló francia királyi kárpitszövő műhelyről
kapta (Manufacture de Gobelins). Gobelin nevével helyesen csak azokat a darabokat lehet jelölni, amelyek
ebből a műhelyből kerültek ki. „ (wikipedia)
Az igényes, szövéstechnikát utánzó technikával készült alkotások lehetnek falkárpitok, szőnyegek, fali
díszek, melyek méltán lehetnek otthonunk ékességei. A képen Videcz Ferencné alkotásai láthatók.
Szerk.

Hidasról indulva…
Igen kevesen emlékeznek az elmúlt fél évszázad egyik legnagyobb baranyai sporteredményére, Lovász
Lázár volt hidasi lakos kalapácsvető bronzérmére az 1968-as mexikói olimpián. A mexikóvárosi 1968. évi
nyári olimpiai játékokon indult az atlétikában. Egy számban versenyzett, a kalapácsvetésben. Legnagyobb
sikereit az atlétikában érte el kalapácsvetőként. 1964 és 1969 között a válogatott keret tagja volt.
A legkiemelkedőbb eredményeket világversenyeken produkálta.
Mindvégig a Pécsi Dózsa színeiben versenyző atléta ma már pécsi lakos, az Ércbánya nyugdíjasa.
Pécs városa nem felejtette el sikereit, ugyanis a Vállalkozók Országos Szövetsége helyi vezetésének
szervezésében, a megyei közgyűlés Papnövelde utcai dísztermében adták át 2011. évben a Baranya Megyei
Príma-díjakat.
„A sportolók közül a baranyai atlétika közel 100 éves történetének legeredményesebb csillagáé, Lovász
Lázár kalapácsvetőé lett a 2011. évi Príma-díj. Lovász Lázár az 1968-as mexikói olimpián bronzérmet
szerzett, az 1966-os és az 1970-es Európa bajnokságokon pedig hatodik helyezést ért el.” (Pécsi újság.hu)
Sportpályafutása 1970-ben ért véget.
Miután helyi újságunk a helyi események, hirdetések körébe tartozó hirdetési információs lap, a településhez
kötődő híreket, eseményeket hivatott bemutatni – igyekezve továbbadni, illetve felkutatni mindezt-,
bátorkodtam fenti hírt is közölni, azzal a szándékkal, hogy a sporttal egyrészt az egészségünkért teszünk,
másrészt közösségre lelünk, a közösségünkben pedig elismerést és tiszteletet érdemelünk ki. S nem utolsó
sorban, hogy emlékezzünk.
SzerkÍrói szemmel…
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Iskolánkban járt Kukorelly Endre
Nem mindennapi egyéniség tett látogatást a nyolcadik osztályban június 1-jén. A József Attila-díjas író, költő közvetlensége,
emberszeretete és őszintesége magával ragadta a hallgatóságot. A diákok kérdezték fociról, közéletről—és persze az irodalomról.
Biszak Bettina: Sokat beszél a fociról. Miért olyan fontos ez a sportág? Miben más, mint a többi?
Kukorelly: Azt gondolom, hogy a foci egyedül veri az összes sportot. Talán nem tudjátok, de a világbajnokság a legnézettebb
rendezvény a világon, a második az Európa-bajnokság, és csak utána jön az olimpia. Ez nagyon érdekes dolog, nagyon mély ügy.
Arról van szó, hogy a futball egyfajta háborús játék, ahol nem kell meghalni. Az emberek - a férfiak főleg, akik játszanak - ezt a
harci-háborús késztetést ki tudják magukból élni. Ki tudják magukból engedni a feszültségeket. Az emberek, ha nem engedik ki
magukból a gőzt, összeomlanak, felrobbannak, kikészülnek. A foci tehát egy szelep. Tizenegy ember már elég sok, szinte
beláthatatlan tömeg. Az összes többi sportágban kevesebben játszanak. Egy tizenegy fős csapatban már mindenféle-fajta ember
van, tudniuk kell beilleszkedni és együttműködni. Egy futball csapatban hierarchia van, és meg kell tanulni ezt kezelni. Például,
hogy tudod magad alárendelni, hogy a csapat nyerjen; mert hiába vagy te nagyon jó, ha a csapat nem nyer, akkor nem mész
semmire. Ami fontos, hogy meg kell tanulni a szabályos játékot. Azt a játékot, am iben te nem csalsz, és ha valamit elkövettél, azt
elismered. Ha kiment a labda rólad, akkor bemondod,
mert nem akarsz csalással győzni. Még nagyon sokáig
tudnék mesélni; egyébként írok egy könyvet erről, ami
jövőre fog megjelenni.
Biszak Bettina: Hogy kezdett el focizni?
Kukorelly: Először apukám vitt ki egy Fradi meccsre.
Utána, amikor vidéken nyaraltunk, kimentem a
pályára, ahol a helyi fiúk fociztak. Bevettek, bár
először kicsit idegenkedtek, hogy egy pesti srác mit
keres itt. Aztán látták, hogy jól focizom,
összehaverkodtak velem. Rájöttem, hogy ez nekem
nagyon jó, így azóta is csinálom. Van egy írókból álló
futball-válogatott, amit én szerveztem. Néha
nemzetközi meccsekre is elmegyünk, ha hívnak,
legutoljára Cipruson voltunk, megnyertünk egy tornát.
Az ellenfelek is írók voltak, németek, angolok, törökök, mindenféle nemzet.
Biszak Bettina: Mi a véleménye arról, ha egy lány focizik?
Kukorelly: Ha egy lány focizik? Focizzanak, de ezen kicsit csodálkozni szoktam. Lányok és fiúk vagyunk, férfiak és nők, de
alapvetően emberek, és minden emberben van ambíció. Kiben kevesebb, kiben több. A futballhoz is ambíció kell, mert nem elég,
hogy ügyes vagy, akarnod is kell ezt a dolgot. Ha egy lányban van ilyen típusú akarat, akkor focizzon. Tulajdonképpen jónak is
tartanám, hogy legyen, mondjuk, három lány egy csapatban.
Biszak Bettina: És mi van akkor, ha egy fiú nem focizik?
Kukorelly: Nem szégyen, ha egy fiú nem focizik, csak éppen nem tanul meg sok dolgot. Például, hogy ne félj az emberektől, de ne
is nézd le őket. Aki ezeket a futballpályán megtanulta, az életben is könnyebben fog boldogulni.
Gecő Fanni: Mi a véleménye a mai magyar oktatásról?
Kukorelly: Nincs túl jó véleményem róla. Az oktatás akkor jó, ha nem megmondja nektek, hogy mit tanuljatok, hanem olyan
helyzetbe hoz titeket lelkileg, hogy kedvetek legyen tanulni. Emlékszem, gyerekkoromban az iskola kínszenvedés volt. Állandóan
úgy mentünk be, hogy „úristen, nem tanultam, nem csináltam meg a matekot, ezt se csináltam meg, azt se” – folyamatos félelem
volt. A szorongás az iskolában nagyon-nagyon rossz. Ha az iskola olyan helyzetbe tudná hozni a gyerekeket, hogy rájöjjenek,
ráérezzenek arra, hogy olvasni és tanulni nem szenvedés, nem görcs, nem szorongás, hanem élvezet, akkor lenne jó az oktatás.
Gecő Fanni: A mai fiatalok – tapasztalata szerint – hogy állnak a költészethez, az olvasáshoz?
Kukorelly: Általában nem lehet ezt megmondani. Sajnos sokkal kevésbé állnak hozzá pozitívan, mint ahogy én szeretném.
Ugyanakkor mostanában kicsit divatos lett a slam, a slammeléssel pedig divatos lett az írás meg a költészet. Ez tulajdonképpen jó.
Ha az iskolában nem csak a nagy klasszikusokat tanítanák, hanem a maiakat is, akkor a gyerekek rájönnének arra, hogy tök jó ez
az irodalom: vicces, szórakoztató, érdekes, érthető. Nem régi, érthetetlen szavak halmaza, hanem olyan dolog, ami a mai
gyerekeket, fiatalokat megszólítja, azon nyelven, ami közel áll hozzájuk.
Gecő Fanni: Ha tanítana, milyen kötelező olvasmányokat adna fel?
Kukorelly: Most jól megfogtál. Magamat például feladnám, az biztos. Lennének ötleteim, de most nem akarok rögtönözni. A
kőszívű ember fiait semmiképpen, de azért olvassátok el, ha már muszáj, senkit nem akarok róla lebeszélni.
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A Kincskereső kisködmönt biztos, hogy nem adnám fel. Az teljes félreértés. A lényeg, hogy mivel ma éltek, 2016-ban vagytok
tizennégy évesek, olyan szövegeket kellene olvasnotok, amiket nagyjából ma írtak. Mai nyelven, mai problémákkal foglalkoznak,
a ti problémáitokkal. Minél több ilyen szöveget olvastok, annál inkább rá fogtok jönni arra, hogy ezek a szövegen nagyon jók,
szórakoztatóak, egyáltalán nem unalmasak, nem érthetetlenek.
Némethi Szilvia: Egy költő mit tehet az emberekért? Mennyire tud segíteni nekik?
Kukorelly: Egy költő—semennyire. Mint ahogy egy jogász, vagy egy ügyvéd, vagy egy orvos, vagy egy tanár, vagy egy cipész
sem az embereken segít, hanem csinálja a saját dolgát. És ha mindenki csinálja a saját dolgát, akkor az összeáll valami módon, és
így egymást segítjük.
Takács Dorottya: Mi vette rá a jótékonykodásra?
Kukorelly: Az vett rá, ami mindenkiben benne van. Csináltam másfél évvel ezelőtt egy Facebook csoportot, Nyugodt Szív a neve.
Ez a társaság, ami most már alapítvány lett időközben, azzal foglalkozik, hogy teljesen civil emberek adományaiból próbál
hajléktalan, vagy nehéz helyzetben lévő embereknek lakást biztosítani. Nyilván mindenki felelős a saját sorsáért, de ha már ilyen
helyzetbe kerültek, akkor valahogy oldjuk meg, hogy ne kelljen rajtuk átlépni az utcán. Ezek az emberek mindenkit zavarnak.
Büdösek, kellemetlen, hogy ott vannak, a lelkiismeretemnek rosszat tesz, hogy én nem teszek semmit. Nem jótékonyságból
csinálom.
Némethi Orsolya: Fontos magának a hazaszeretet?
Kukorelly: Persze, abszolút. Minden normális ember szereti azt a valamit, amibe beleszületett: a nyelvet, amit tud, azt a
környezetet, amiben kiismeri magát, magyarán a hazáját. Itt vannak a gyökereid, itt ismered ki magad, ez kell neked, ez tetszik
neked. Visszatérve a focira. Én például nem tudok drukkolni más csapatoknak. Elismerem, hogy jobbak, vagy más országok
gazdagabbak nálunk. De hát én itt születtem, ez a hazám.
Némethi Orsolya: Van valami különleges írási vagy olvasási szokása?
Kukorelly: Állandó időhiányban szenvedek. Ide kell mennem, oda kell mennem, ezt kell elintéznem, azt kell megcsinálnom.
Ráadásul most itt van ez az alapítvány, meg tanítok is több helyen, most például megyek Szekszárdra, holnap Keszthelyre,
állandóan megyek valahova, úgyhogy amikor van öt percem, olvasok. Most egy olyan könyvön dolgozom, amiben az irodalomról
szóló írásaim lesznek benne, ehhez rengeteg szakkönyvet olvasok. Szórakozásból nem olvastam az utóbbi időben, sajnos. Nagyon
hiányzik.
Némethi Orsolya: Mi a kedvenc műfaja?
Kukorelly: Mindent szeretek, nincs ilyen műfaj, ami a kedvencem. Mindenevő vagyok.
Némethi Orsolya: Van kedvenc kortárs magyar írója, költője?
Kukorelly: Mondok pár kortárs írót. Négy költő: Kemény István, Térey János, Szijj Ferenc, Borbély Szilárd, ő sajnos meghalt
másfél évvel ezelőtt. Prózaírók közül mondanám két barátomat: Németh Gábort, és Garaczi Lászlót.
Némethi Orsolya: Honnan jön az ihlet? Milyen érzés, amikor jön egy gondolat, és azt le kell írni?
Kukorelly: Ihlet nem nagyon van, inkább munka. Leülök a gép elé, vagy a papírjaim elé, és erősen koncentrálok, akkor rá tudok
kapcsolni. Olyan nincs, hogy jön egy ihlet és írok valamit. Azt nem mondom, hogy sosincs ilyen, mert néha megyek az utcán, és
sétál velem szemben valami érdekes, valami nagyon jó. De általában, amikor leülök, nem gondolok semmire, vagy megpróbálom
az agyamat – elég könnyen megy – kiüríteni. Pillanatok alatt sikerül, és akkor, furcsa módon, történik valami. Az ember előtt ott
vannak a már megkezdett szövegek, és akkor tudja folytatni. Ez egy furcsa mechanizmus, és mindenre vonatkozik. Vannak
nyersanyagok mondjuk, ha főzni akarsz valamit, és ha kreatív vagy, akkor a nyersanyagokból és a tudásodból meg tudod oldani,
és nem kell nézni a szakácskönyvet, hanem jön belülről. Az írás is ilyen, lehet szabályos könyveket is írni, recept alapján, de lehet
úgy is csinálni, hogy az a tudás, ami benned van, meg azok az ötletek, amik hirtelen keletkeznek, szinte a levegőből, ezek adódnak
össze—és abból lesz a leves.
Némethi Szilvia: Azt mondta korábban, hogy jó lenne, ha mindenki írna. Miért?
Kukorelly: Az írás építő jellegű. Mondok ellenpéldát, ha piás leszel, leépülsz. Drogos leszel, leépülsz. Viszont ha írsz, akkor
felépülsz. Ugyanolyan örömforrás az írás, mint a drogozás. Csak az a különbség, hogy az egyiktől jobb ember leszel, boldogan
fogsz élni, a másiktól meg tönkremész.
Némethi Orsolya: Mit üzen a fiatal, kezdő íróknak?
Kukorelly: Először is: döntés kérdése, hogy író akarsz-e lenni. Ha így döntesz, elkezded a világot hirtelen írói szemmel látni,
egyfajta szűrőn át. Amikor írsz, őszintének kell lenned, ez a legfontosabb. Akkor semmire sem szabad tekintettel lenni.
Az anyagot beküldte: Kovács Eszter pedagógus
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Hidasi Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenysége
Az egyesület 2015-ben hasonlóan az
elmúlt évekhez, igyekezett úgy
tevékenykedni, hogy a lakosság
szubjektív
biztonságérzete
növekedjen. A cél érdekében a
polgárőrök általában késő esti, illetve
éjszakai járőrszolgálatot végeztek a
közrend biztosítása érdekében. A
rendőrséggel ilyen esetben folyamatos
kapcsolattartásunk
van.
.A
bűnmegelőzés érdekében fontos, hogy
a lakosság jelezze felénk, ha bármi
észrevétele van a közbiztonsággal
kapcsolatban.
További tapasztalat, hogy érdemes
lenne a térfigyelő kamerarendszer
bővítése a Bányatelepi és a
Raberswarzi
térségben.
A
közlekedésbiztonság érdekében a
láthatósági mellény, illetve világítás
alkalmazása
a
kerékpárral
közlekedőknek rendkívül ajánlott,
illetve az utóbbi kötelező is.
A
létszámból
adódóan
a
járőrszolgálatokat sok esetben egy fő
tudja ellátni, ezért folyamatos
célkitűzés, hogy a tagság létszáma
növekedjen. A taglétszám növelése
azért is indokolt, mert a lakosság
részéről sok esetben teljesítünk egyedi
igényeket is. A családi rendezvények
esetében
indokolható
forgalomirányítás, vagy kegyeleti
okból a temetések kapcsán felmerülő
közlekedésbiztosítás is ide tartozik.
Ezen
tevékenységeket
a
jó
kapcsolattartás végett legtöbb esetben
vállaltuk. A novemberi mindenszentek
ünnepe méltó megemlékezésének
zavartalan biztosítása is évek óta a
polgárőrség segítségével történik.

Az elmúlt évben egy alkalommal
extrém esetben is hívtak bennünket:
Egy lakóház gazdasági udvarában, az
esti órákban róka garázdálkodott. Bár
nem tartozik a szorosan vett
tevékenységünk körébe a vadriasztás,
de azért a helyszínre mentünk. A rókát
elriasztottuk, és bezártuk a baromfi
ólat. A tulajdonos nem tartózkodott
odahaza, de értesítettük az esetről.
Továbbá
az
Önkormányzat
képviselőjével egyeztetve, aki egyben
kapcsolattartónk
is
a
testület
irányában, a polgárőrség igény szerint
vállalta a község rendezvényeinek
helyszínbiztosítását.
Részt
vettünk
a
települési
emlékhelyek koszorúzásaiban, és az
egyesületek
rendezvényeinek
biztosításában, szervezésében.
Az Egyesületek háza egyben a
polgárőrség bázisa is, eszközeink
védelmében a Baranya Megyei
Polgárőr Egyesületek Szövetségétől
kapott támogatásból a teljes körű
épületvédelem megvalósult. Irányított
riasztórendszer és önálló kamera
egység került felszerelésre. Szeretnénk
ezúton is megköszönni Dévai Margit
képviselő asszony anyagi támogatását,
amelyet az épület belső restaurálására
fordítottunk.
Emellett
2015
év
legnagyobb
eszközbeszerzési
sikere
mikor
pályázatot nyújtott be, a(z) 21/2015
MvM rendelet alapján, a vidéki
gazdaság és a lakosság számára
nyújtott
alapszolgáltatások
fejlesztésére 2015-től igénybe vehető
támogatások jogcímre 2015.05.07-én.

Az Európai Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Alap és a Magyar
Állam
együttes
támogatásából
gépjárműbeszerzésre
igényelhető
összeg 6 327 050 Ft, ami 100%
teljesítésű volt, tehát önerő nem kellett
a sikeres pályázathoz.

Az
eredményesség
érdekében
egyesületünk kamatmentes banki
hitelből tudta előfinanszírozni a
beszerzést mely során 2015.10.26-án
Suzuki
Vitara
GL
terepjáró
személygépkocsit vehettünk át a
szekszárdi Barta Autó 2000 Kft.
képviselőjétől.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal
2015.11.20-án
küldött
határozata helyt adott, a feltételek
teljesülése alapján benyújtott kifizetési
kérelmünknek, így eredményesen,
sikerrel zárult egyesületünk pályázata.
A polgárőrség felszereltsége így szinte
teljessé vált, s kevés egyesület
mondhatja ugyanezt magáról Baranya
megyében. Fontos lenne, hogy a
tagságunk is bővüljön. Továbbra is
várja
egyesületünk
mindazok
jelentkezésé,
akik
tevékenyen
szeretnének részt venni településünk
életében.
HIDASI POLGÁRŐRSÉG László Árpád

T Á J É K O Z T A T Á S!
A 385/2014.(XII.31.) Kormány rendelet értelmében a vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő
gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasználó legalább 2 különböző űrmértékű
gyűjtőedény közül választhasson.
a) a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét
biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert (172,-Ft + ÁFA),
b) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy
olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert (129,-Ft + ÁFA) nem haladja
meg.
A gyűjtőedény beszerzéséről az igénylőnek kell gondoskodnia. Egyedülállóság esetén önkormányzati igazolás
szükséges. Az igényléssel kapcsolatban a Dél-Kom Nonprofit Kft. elérhetőségei:
Központi ügyfélszolgálat címe:7632 Pécs, Siklósi út 52.
Telefon:72/502-101, 72/502-111
Fax: 72/805-370
Zöld szám: 80/200-590
Hidas Község Önkormányzat
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Német Nemzetiségi Nap
Német Emlékmű avatás!
A
Hidasi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat, figyelembe véve a
német nemzetiségű lakosság igényét,
2015 szeptemberében döntött arról,
hogy Hidas településen emléket
állítanak a betelepítésnek illetve a
kitelepített németeknek. S hogy ne 2
emlékmű kerüljön felállításra, olyan
formában gondolkodtak, mely mind a
két eseményre jellemző volt. Így
született a döntés egy batyus szobor elkészítéséről. Az emlékmű e
helyen történő felállítására kértek hozzájárulást az önkormányzattól,
melyet természetesen megkaptak.
Mózesné Németi Rita a Hidasi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
elnöke
megemlékezésében a németek
kitelepítéséről
beszélt
a
hallgatóságnak. Elmondta, hogy
az emlékmű elkészüléséhez segítséget kapott Hidas Község
Önkormányzatától, a Baranyai Német Önkormányzatok Szövetségétől,
Bonyhád-Hidas-Kismányok evangélikus gyülekezetétől, Stadler –Voszk
Kt.-től. Az épületrész és a térkövezés kivitelezését a B.G.W. építőipari Kft
végezte, a szobrot és az ablakban
megjelenő családi képet Bakó
László szobrász készítette. A
támogatásokat megköszönte.
Berg
Csaba
polgármester
megemlékezésében elmondta, hogy
„ismét egy nevezetes nap előtt
állunk, hisz megint emlékmű
avatására készülünk. A tavalyi év
májusában igaz, pár méterrel odébb
még
a
székelység
jelképét, a székelykaput avattuk, ma pedig a Hidasi Német
Nemzetiségi önkormányzat és a német nemzeti lakosság
igényének megfelelően emléket állítunk a betelepítésnek,
illetve a kitelepített németek emlékére is.” Többek közt
elmondta, hogy a népcsoportok együtt alkotnak egy erős
közösséget a településen, s arra törekszik, hogy ez így is
maradjon.
Művelődési Házban folytatódott a Német Nemzetiségi
Nap színes, változatos programja. A Fellépők: Idősek
Klubja Hidas, Dunaszekcsői Fúvósok Egyesülete, a helyi
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde óvodásai, Dunaszekcsői
Német Nemzetiségi Tánccsoport gyermek és felnőtt. Az
esti bálon pedig a Diamant Kapelle biztosította a zenét.
Szerk
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Tamási Áronra emlékezve
Tamási Áron az egyetemes magyar irodalom elismert
és népszerű alkotója. Az 1970-es években, a jelenleg
COOP-ÁBC-ként működő épületben kapott helyet a
Tamási Áron könyvtár (jobb oldali kép), az akkori
fiatalság kedvelt helye, mely könyvtár később átkerült a
Művelődési Ház épületébe. A régi helyiségek gyakran
voltak tanúi a fiatalok beszélgetéseinek, építő vitáinak.
1975. szeptember 7-én leplezték le Tamási Áron
mellszobrát,
Borsos
Miklós
Kossuth-díjas
szobrászművész alkotását. A korabeli iratok alapján
az akkori Bartók Béla Művelődési Otthon előtt gyülekeztek a nagy író emlékének tisztelgők
Baranyából, Tolnából, Budapestről. A leleplezés után Czine Mihály irodalomtörténész
mondott megemlékezést. Irodalomtörténeti jelentőségűnek nevezte ezt az alkalmat:

„az első magyarországi emlékműállítást Tamási Áronnak, mert eddig csak Erdélyben
szülőfalujában, Farkaslakán tanúskodik képzőművészeti alkotás a székely nép, az
egész magyarság kiemelkedő egyéniségéről”
Halálának 50. évfordulója alkalmából 2016. május 26-án, a délelőtti órákban Hidas Község
Önkormányzata ünnepi megemlékezést tartott
a Művelődési Ház parkjában lévő szobránál.
Berg Csaba polgármester nyitotta meg az
ünnepséget, majd a helyi Benedek Elek Német Nemzetiségi
Általános Iskola tanulóinak előadását hallhatták a részt vevők. Az
ünnepség végén az önkormányzat nevében Berg Csaba polgármester
és Győrfi Tímea képviselő helyezte el az emlékezés koszorúját.
Mit is illik tudni Tamási
Áronról?
Tamási Áron kisbirtokos, sok
gyermekes,
szegény,
székely
földműves család gyermekeként
született 1897. szeptember 20-án.
Farkaslakán járt elemi iskolába. 1910-től a székelyudvarhelyi katolikus főgimnázium
tanulója (amit halála után róla neveznek majd el). 1916-ban behívták katonának.
1917-ben hadiérettségit tett Gyulafehérváron, majd 1918-ban karpaszományos
őrvezetőként az olasz frontra került. 1918. november 18-án megkezdte jogi
tanulmányait a kolozsvári egyetemen, majd 1921-ben-ben, miután lediplomázott, a
Kereskedelmi Akadémián tanult tovább, ahol 1922-ben szerzett diplomát. Az első
világháború után családjával együtt a Romániához csatolt Erdélyben maradt, majd
1923. júliusában, huszonhat éves
korában kivándorolt az Amerikai
Egyesült Állomokba. Kolozsvárra 1926 májusában települt haza,
hogy aztán rövid időn belül szűkebb hazájában, de
Magyarországon is az egyik legnépszerűbb író váljék belőle.
Fő művei: Ábel a rengetegben, Ábel az országban, és Ábel
Amerikában, melyek tartalmát javarészt saját életéből merítette.
Novelláit a székely népballadák, népdalok és népi mókák ihlették.
Tamási Áron 1966. május 26-án hunyt el Budapesten. Kérésére
szülőfalujában, Farkaslakán temették el, a templomkertben,
melynek sírkövét Szervátiusz Jenő és Szervátiusz Tibor erdélyi
szobrászok alkották. A kövön ez a felirat olvasható:
„Törzsében székely volt, fia Hunniának
Hűséges szolgája bomlott századának.”
Szerk.
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Gyermeknap
Hidas Község Önkormányzata 2016. május 29-án a sportpályán rendezte meg a Falusi Gyermeknapot. A
gyermekek önfeledt szórakozását lufik, légvárak, körhinták, sportvetélkedők, kézműveskedés, mesesarok,
arckifestés, palacsinta sütés stb. biztosította. A délutáni órákban mentő és tűzoltó autó bemutatására is sor
került. A gyermeknapi programok szervezését a helyi nemzetiségi önkormányzatok is segítették.

Kardoss Fesztivál
Kardoss Kálmán ügyvéd, majd Baranya megye aljegyzője. Később
Pécs és Baranya megye főispánja (1876-1887), képviselő házi alelnök.
A Mecsek Egyesület elnöke (1891-1906), díszelnöke (1906). Róla
nevezték el a Mecsek első turistaútját, a Mecsek-kaputól a
Robozpihenőig
vezet.
Kardoss Kálmán 1916.
június 1-jén hunyt el,
síremléke Hidason áll. A
hajdani Kardoss-kúria, (ma
az önkormányzat épülete)
falán 2009. június 6-a óta Emléktábla, egyik emeleti helyiségében
pedig a Kardoss Emlékszoba látható. A Kardoss Fesztivált a helyi
Hidasért Tájház Egyesület
rendezi meg minden évben ő
június hó első vasárnapján, a
Tájház udvarán. A délelőtti
szentmise után a Kardoss sírnál virág elhelyezésére került sor. A
délutáni program a Kardoss Emléktábla koszorúzásával kezdődött.
Berg Csaba polgármester megemlékezése után Szabó Antalnétól
hallhattuk Videcz Ferenc: Kápolnaharang című versét. Ezt követően
koszorút helyezett el az önkormányzat nevében Berg Csaba
polgármester és Győrfi Tímea képviselő, a Hidasi Tájházért Egyesület,
a Hidasi Német Nemzetiségi
Önkormányzat, s a koszorúzást megtisztelők közül néhányan. A
délutáni fesztivált szintén Berg Csaba polgármester nyitotta meg. A
műsoron fellépett a Krainsix Band együttes, Vivat Bacchus
(énekegyüttes), Hidasi Néptánccsoport, Hidasi Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde óvodásai, Biszak Bence (hegedű), Szabó Antalné mese,
valamint a Hidasi Kulturparaván Színtársulat. Volt ugráló vár,
körhinta, büfé. Megtekinthető volt a Tájház a székely és német
szobája, a korabeli konyha és gazdasági felszerelések. A déli órákban
pedig a Tájházért Egyesület tagjainak és lelkes helyi lakosoknak a
szorgos kezei által elkészített finom, ízletes töltött káposzta biztosította az ebédet.
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2006 nyarán alakult meg a Tájház Egyesület. Cél, tevékenykedni a tárgyak további gyűjtésében, megóvásában,
rendszerezésében, továbbá a leltározás előkészítésében.
Az egyesület összegyűjti a jeles napok szokásait, a hozzájuk kapcsolódó
ételeket, székelyt, svábot és felvidékit egyaránt. Terv a tájház „élővé
tétele”, programok, rendezvények szervezése.

Egy helyi Tájház működtetése érték a kultúraközvetítésben.
Fontos a közösségek jelenléte a társadalomban, a közművelődésben:
a
tájház
programjai,
kiállításai
idősektől,
fiataloktól kezdve a szakmai
közösségeken keresztül a
művelődő
alkotó
közösségekig
domináns
szerepet töltenek be a kultúraközvetítő intézményrendszerben.
Fontos a hagyományőrzés, hagyományápolás továbbadása: az
identitásról való tudás, saját kultúránk ismerete, továbbadása. E
műveltség révén értékorientáltan jelenik meg a kultúra, mivel
megpróbál olyan értékrendet megjeleníteni, amely helyi, hazai, és
talán egyetemes vonatkozásokat nézve is időtálló, maradandó.
Fontos ezen kultúra minőségi elemeinek a közvetítése egy olyan társadalmi munkamegosztási rendben,
amelyben növekszik a szabadidő. Egyik cél az is, hogy a tájház
működtetése, a programjainak bővítése lehetőséget adjon a
szabadidő értelmes, kultúrával történő kitöltésére.
Megemlítendő az emberi kapcsolatteremtés fontossága a társadalmi
összetartozás kultúrájának nemcsak a közvetítése, hanem az őrzése,
továbbadása,
fejlesztése,
vagyis a mindennapi élet
helyi
közösségeinek,
lakosságának,
emberi
kapcsolatrendszerének,
együttműködési kultúrájának fenntartása.
A község évtizedes múltját foglalja magába a Tájház, mely a jelen
és a jövő nemzedék számára példaértékű. Híven tükrözi a község
lakóinak összefogását, erejét, akaratát, a nemzetiségek békés
egymás mellett élését. A lelkes tagok, támogató szervezők csak
tovább erősítik egy közérdekű muzeális intézmény alakulását,
fennmaradását.
Szerk.

Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat a Hidasi Tájházért Egyesület és
Hidas Község Önkormányzatának közreműködésével 2016. május 28-án,
szombaton a Hősök Napja tiszteletére megemlékezéssel egybekötött
koszorúzást tartott a Kossuth-Árpád utca kereszteződésében lévő I-II.
Világháborúban elhunytak emlékére emelt Hősök Szobránál.
A Művelődési Ház parkjában lévő, kitelepített németek emlékére állított
emlékmű előtt a német nemzetiségi önkormányzat 2016. május 31-én az esti
órákban gyertyás megemlékezést tartott, ugyanis az első vonat 1946. március
31-én indult, ekkor 900 főt, 1946. június 2-án 650 főt, majd 1948. május 25-én
90 főt irányítottak Németország területére.
Mózesné Némethi Rita elnök
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Ballagások
Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde ballagási ünnepsége.
Füleki János:
Óvodások búcsúzása
Erdők-mezők dalos madárkája
repülj a mi kedves óvodánkra.
Kicsik voltunk mikor idejöttünk,
három évet tarisznyánkba tettünk.
A három év sok-sok vidám napja
kísér minket el az iskolába.
Szálljon érte boldogság és béke,
óvó nénik szerető szívére.

Hidasi Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola ballagási ünnepsége.
Jobbágy Károly:
Ballagás
(részlet)
Az életed egy új
fordulatot vesz,
Egy régi ajtó zárul be
előtted.
De ne félj, hiszen ez
nem a vég,
hanem egy kezdet, egy
új, ismeretlen kép.

A tanév befejezése után pedig jöhet a:
Gondolatok az utolsó oldalra
Ismét elérkezett a gyermekek számára az oly örömteli VAKÁCIÓ. Az egész napos felelősség, ami eddig a
pedagógusokon volt, bő két hónapra a szülőkre hárul.
Most van a gondtalan pihenés ideje, és ilyenkor talán a gyerekek is szabadjára vannak engedve, a
szokásosnál egy kicsit jobban.
Úgy gondolom, talán az unalom a legnagyobb veszély ebben az időszakban.
Ezen próbál az önkormányzat a település fiataljainak segíteni.
A Művelődési Házunkban és környékén biztosítunk napközben hasznos időtöltést fiataljainknak a nyári
időszakra.
Fogadják (fogadjátok) e törekvésünket is úgy, mint egy felkínált jó programot, hasznos időtöltést.
Ezúton kívánok pedagógusnak, gyermeknek nyugodt pihenést, hogy aztán szeptemberben új erővel
tudjanak indulni a következő tanévnek.
A tartalmas és gond nélküli nyárhoz kívánok a település lakóinak
jó egészséget és sok mosolyt.
Berg Csaba polgármester
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