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Hidas község hirdetési és információs lapja 

 

Március a meteorológiai 

évszakváltások szerint az első 

tavaszi hónap.  

Ősi magyar nevén Kikelet hava, 

de a népi kalendáriumban pedig 

Böjtmás havaként említik.  Az 

elnevezés arra utal, hogy 

március a böjt második 

hónapja.  

A tavasz első hónapjáról azt 

mondják: „Ha böjtmás hava 

száraz, Szent György hava 

nedves”, azaz esős áprilist jelez 

a csapadék nélküli március. S rámutat az egész esztendőre, a néphit szerint 

amennyi köd van márciusban, annyi lesz a zápor is. Nevét Marsról, a háború 

római istenéről kapta.  

A tavasz március 21-én kezdődik, és új életet lehel a 

természetbe. A nappalok hosszabbodnak, kinyílnak az 

első virágok, a fák és bokrok új hajtásokat hoznak, és a 

téli álmukból ébredő állatok is előbújnak. Ahogy a 

hóvirág a tavasz egyik első hírnöke, úgy a költöző 

madarak visszatérése, a madárének felcsendülése az 

erdőkben ugyanúgy a megújulás kezdetét jelzi.  

Virágosítás terén településünk is ébredezni kezdett. A  

buszmegállók környékén a közmunkások és a helyi 

általános iskola tanulói segédkeztek az önkormányzat 

által vásárolt árvácska palánták elültetésében. A 6-os 

főúton haladók is megcsodálhatják a szorgos kezek 

munkáját.  

A lelkes, tavasz jeleit kutató gyereksereg is 

felfedezéseket 

tehet az 

intézmények 

udvarán, fellelheti a korai virágokat és a megjelenő madarakat. 

Április második felében az időjárás megtréfált bennünket, havas 

esőt, szélfúvást, hideget hozott,  de „ha egyszer tavasz akar lenni: 

az összes jégpáncélok hiába erőlködnek és tiltakoznak.”  
(Juhász Gyula)  

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: hidasonkormanyzat@gmail.com 

 

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 

 

A bonyhádi 

ügyelet  

elérhetősége:  

(74) 318-104 

 

Csanádi Imre: 

Tavasz ébresztő 

 

Ébredj új tavasz, 

jégtörő, sugaras 

gallyat lombosító, 

rügyet rojtosító, 

mindenféle  

madarakat 

víg versre tanító! 
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Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde hírei! 

 

Március első hetében a tavaszi virágok és a március 15-ei ünnepségre való készülődés 

lengte be az intézmény nyugodt csoportjait. Nemzeti ünnepünk (március 15.) méltó 

megünnepléséhez csatlakoztak a hidasi általános iskola tanulói is. Óvodánk március 14.-

én emlékezett meg az 1848-49-es szabadságharcról, a Benedek Elek Német Nemzetiségi 

Általános Iskola diákjaival közös ünnepségen. A gyermekek autentikus népdalokkal színesítették az iskola 

műsorát. A község lovas szobrának kertjét zászlókkal, kokárdákkal díszítették a gyermekek így emlékezve 

nemzeti ünnepünkre. 

Intézményünk óvodai és bölcsődei csoportja folyamatos nyílt napokat tartott az elmúlt hónapokban. Szinte 

minden héten újra és újra ellátogattak hozzánk a leendő óvodásaink, akik remekül érezték magukat nálunk. 

Sajnos a bölcsődei nyílt napra kevesen érkeztek, ezért továbbra is várjuk a jelentkezőket. 

Az érdeklődő szülők betekintést nyerhetnek a bölcsődei csoport életébe, de mindezt kérjük, 

telefonos időpont egyeztetéssel tegyék a nevelési év végéig.  

Intézményünk dolgozói a Szülői Munkaközösség tagjai közösen elindították 

alapítványunkat mely Hidasi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány névvel fog működni. További 

információkat későbbi cikkeinkben olvashatnak majd.  

A szülők kérésére és nagy örömére idén megszervezésre került a második fotózásunk, 

melynek a témája az Anyák napja volt.  

Áprilisi hónapban bölcsődénk ismét tanúbizonyosságot tett arról, hogy egy remekül működő egységet alkot, 

hisz mindhárom hatósági ellenőrzésben kimagasló szakmai 

teljesítménnyel szerepeltek. 

A húsvéti ünnepség meghitten és vidáman zajlott, melyhez 

hatalmas szeretettel és sok játékkal járulhattunk hozzá. A 

gyermekek sok új udvari mobil játékkal gazdagodtak, mely 

mozgásfejlesztésüket szolgálta. Egy meglepetés vendéggel 

is gazdagítottuk ünnepségünket, aki egy nagy barna nyuszi 

volt.  

Intézményünk egyik vállalkozó családja szintén hozzátett a 

gyermekek boldogságához, hisz meghívták az óvodásokat 

cégükhöz, ahol betekintést nyerhettek munkájukba. A hatalmas zöld terület lehetőséget kínált egy önfeledt 

játékra is így csoki tojáskereséssel zárult a gyermekek délelőtti programja. 

Április végén különleges vendégek érkeztek a Föld 

Napja alkalmából egy Szekszárdi Alapítványtól. 

Mozgás és képességfejlesztéssel fűszerezett játékos 

foglalkozást tartva az intézmény gyermekeinek. Perec 

és Felhő a két képzett terápiás Golden retriver kutyus 

játékos formában segített elsajátítani a különböző 

képességeket. Ebben a hétben csoportos 

szemétszedéssel, szelektív hulladékgyűjtéssel, 

ültetéssel szépítették a kicsik az óvoda illetve a község 

környezetét.  

Az intézmény bejárata elé kirohanás gátló került 

kihelyezésre, egy hidasi vállalkozó felajánlását fogadta el intézményünk.  

Pályázaton is részt vettünk április hónapban, melynek eredménye napokon belül kiderül. 

Elkészült egy napóránk, ami nem csupán az időt mutatja, hanem a kör 12 cikke a 12 hónapot is jelöli. Minden 

cikkben az adott évszakra jellemző növény (virág, gyümölcs) nyílik. A napóra elkészítésénél a természetes 

anyagok felhasználására törekedtünk, hisz lényegét is egy létszükségletű természeti elem adja. A napóra 

mutatója csak akkor jelenik meg, ha egy kisgyermek a közepére áll és árnyéka már mutatja is neki a pontos 

időt, amit a saját kezük lenyomatából kialakított számlapokról könnyen leolvashatnak.  
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Remek lehetőséget biztosít mind az idő múlásának 

megtapasztalására, mind a számképek felismerésére, 

valamint a természetben végbemenő változások, az időjárás 

és a növényzet közti ok-okozati összefüggések megértésére 

is. A gyermekek részt vettek az elkészítésben így a 

magukénak érzik, és szívesen használják, gondozzák azt. 

Játékosan, észrevétlenül szereznek ismereteket. 

Köszönjük ezúton is mindenkinek, aki részt vett az 

elkészítésében és az anyagok beszerzésében! Az óvoda 

dolgozói, az önkormányzat és a szülők ismét 

bebizonyították együttműködésüket és segítőkészségüket.  

Néhány információ az elkövetkezendő programjainkból:  

Anyák napi ünnepség  

Gyermeknap 

Ballagás 

Bankett  

Csoportos kirándulások 

Német Nemzetiségi Nap, mely május 13-án kerül megrendezésre 15:00-kor a Művelődési Házban. Az 

óvoda gyermekei színes zenés mozgásos előadással készülnek a hagyományosan megrendezett eseményre. 

Május 21-én Ökomenukus Jótékonysági Koncertet ad a már karácsonykor megismert Silentium Kórus. 

Intézményünk gyermekei zenés műsorukkal nyitják meg a jótékonysági eseményt. A koncerten befolyt 

összeget az intézmény udvari játékainak fejlesztésére fordítunk. 
Sztraka Tímea intézményvezető (és Szőcs Alexandra) 

Általános iskolai hírek! 

 

A Hidasi Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola osztályfőnöki óra 

keretében emlékezett meg a Víz Világnapjáról. A beszélgető körben szó volt a 

bolygó életéről, a szükséges 

életfeltételekről (levegő, víz, 

oxigén, fény stb.) a 

környezetszennyeződésről, s 

hogy mit lehet tenni 

környezetünk védelmében. A földgömbön kikeresték 

a gyerekek a hat kontinenst, s elbeszélgettek arról, 

hogy a földön élő különböző emberek (eszkimók, 

színes bőrűek stb.) hol élnek, hogyan beszélnek. Szó 

esett a természetes és mesterséges környezetről, az 

állatok környezethez való alkalmazkodásáról, 

természeti jelenségekről (aszály, árvíz, szivárvány, 

napfogyatkozás stb.). Ismerkedtek a növényvilággal (védett 

növények, gyógynövények stb.), az állatvilággal (védett 

állatok, veszélyeztetett állatok stb.), valamint említésre 

kerültek a Világörökség kincsei: Hortobágy, Hollókő 

Ófalu, Pannonhalmi Bencés Apátság, Tokaj hegyaljai 

történelmi borvidék stb. A Föld Világnapja  tiszteletére 

pedig vetélkedők szervezésével, plakát és lógok 

készítésével emlékeztek. Mindehhez segítséget nyújtott a 

Csodaország (kék)  óvodai-iskolai foglalkoztató könyv is.                                                                                                         
                         Szerk. 
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Nemzeti Ünnepünk  március 15. Az általános iskola tanulói, mint minden évben idén is  

zenés előadással emlékeztek meg az iskola épületében a Nemzeti Ünnepünkről.  

Az ünnepséget Berg Csaba polgármester nyitotta meg.                                      
                                      

 

Az általános iskola tanulói verseinek szavalásával emlékezett meg József Attiláról, a 

huszadik századi magyar költőről, a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakjáról. 

József Attila születésnapja április 11. E dátum, egyben a Magyar Költészet Napja,  1964 

óta ünnepeljük. 
                               

 (József Attila) 

 

 

Arany János születésének 200. évfordulójáról emlékeztek az iskola tanulói. Kétszáz éve, 

1817. március 2-án született Nagyszalontán Arany János, a 19. század magyar 

költészetének központi alakja. Költői eszmélésének ideje a reformkor, kibontakozásának, 

egyéni hangjának kialakulása az 1848-49-es szabadságharc idejére esett. Az általános iskola 

alsó tagozatos tanulói Arany János: Családi Kör versét dolgozták fel, kiállítással, zenés 

megemlékezéssel egybekötve. Egy falusi család boldog, békés nyári estéjét mondja el ez a 

vers.             
                                                                                                                                                                                            Arany János 

A Komló Rendőrkapitányság április 10-én a harmadiktól-nyolcadik 

osztályosoknak tartott az iskola épületében előadást a drogmegelőzésről, 

prevencióról, az internet veszélyeiről.  

 

Tavaszi börze került megrendezésre az iskola jóvoltából, a felajánlott 

ruhák értékesítésre kerültek. A befolyt összeg az iskolai tanulmányi 

kirándulásokra fordítódik.  

 

Zrínyi Ilona  matematikai verseny volt Debrecenben, április 12-13-án. A Hidasi Benedek Elek Német 

Nemzetiségi Általános Iskola két tanulója Fehér Bulcsú és Bachesz Csaba  

harmadik osztályos tanulók a középmezőnyben végeztek. Kísérő tanár: Biszakné Papp Hilda.  

Gratulálunk a versenyzőknek!            
. 

 

A Pécsváradi Élményvár által meghirdetett rajzpályázatra iskolánk három plakátot küldött be, melyeket 

négy személyes szakmai zsűri díjazott. Nagy örömmel osztjuk meg mindenkivel, hogy a 8. osztályból  

Tar Petra Evelin és Berényi Kitti munkája első helyezést kapott, míg Inhof Zsófia, Fehér Boglárka és 

Kosztics Alida, 5. osztályos tanulók munkája 3. helyezést ért el a felső iskolások kategóriájában. A 

pályázatra Amrein Bettina 6. osztályos tanuló is nagyon szép munkával nevezett, így ő is 

csatlakozhat majd a nyertesekhez, akik egész osztályuk számára nyertek várvezetést és 

bencés kalandjátékot a pécsváradi várba. Gratulálunk minden rajz-szakkörösnek!  
 

Lohner Nikolett iskola igazgató 

 

 

„Minden, ami költészetünkben addig volt, beleolvadt József Attilába; 

minden, ami azóta van, vele kezdődik" 
 (László Zoltán) 
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Nőnap 

Habár a nemzetközi nőnapot március 8-án tartjuk, 

de kialakulása nem ehhez az adott naphoz kötődik, 

hanem sok más dátumhoz és eseményhez, egy 

évszázados harchoz, melyet a nők vívtak, hogy a 

társadalomban egyenlő esélyeik lehessenek. Amit 

nőnap eredetileg szimbolizált, az egyenlőségért 

való küzdelem, mára feledésbe merült. Helyette a 

virág és csokoládé ajándékozása dominál, amit 

valljunk be, nem is bánunk annyira. 

Művelődési Házunkban, mint minden évben, idén 

is megrendezésre került március 11-én Berg Csaba 

polgármester szervezésével a Nőnapi Bál.  A 

polgármesteri köszöntő után kezdődött a hajnalig tartó zenés, táncos, batyus mulatság.   

         (csoportkép a Nőnapi bálozókról) 
Szerk. 

Facsemete ültetés 

 

Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a 2015. március 31-én 

megtartott képviselő-testületi ülésén úgy határozott, hogy a 2015. január 1. 

után született újszülöttek részére, a költségvetés terhére facsemetét 

vásárol, és azok (félévente) a szülőkkel együtt közösen elültetésre 

kerülnek. Az idei első facsemete 

ültetésre április 27-én 

(csütörtöki napon) került sor a 

Művelődési Ház parkjában, ahol 

az évek során már több 

alkalommal is történt facsemete 

ültetés az újszülöttek 

tiszteletére. A névsorban az első 

(leány), valamint az utolsó  (fiú)  

újszülött facsemetéje került 

lencsevégre. Berg Csaba 

polgármester köszöntötte a 

megjelenteket, majd a közös faültetést követően átadta a szülőknek az alkalomhoz illő Emléklapot. Az 

eseményen jelen volt Schmieder Valéria védőnő és Győrfi Tímea képviselő is.  
Szerk. 

Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei 

 

2017. február 23-24-e között látta vendégül Hidas a leendő német testvértelepülés vezetőit. A program során 

bemutatásra került a település, az iskola, óvoda, templomok, tájház, Kardoss szoba, emlékművek. A csütörtöki 

nap zárásaként rövid német zenés estre és vacsorára várta a nemzetiségi önkormányzat Bretten város 

főpolgármesterét, valamint Diedelsheimi településrész elöljáróját. Diedelsheim településrésszel kíván Hidas 

testvérkapcsolatot kialakítani. Azért eset a választás erre a városrészre, mert a II. világháborút követően sok 

hidasi német talált itt új otthonra. Német vendégeink elmondták, hogy a kint földet kapott magyarországi 

kitelepített németek „újra” felépítették otthonaikat úgy, mint az óhazában volt. Számukra ez igen tanulságos 

kirándulás volt. A nemzetiségi önkormányzat tagjai is meghívást kaptak a hivatalos ceremóniára, mely 2017. 

június 22-26 között lesz Németországban. Bízunk a tartalmas partneri viszony kialakításában, ehhez minden 

olyan segítséget megadunk, mely erőnkből telik. 
Mózesné Németi Rita 
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2017. január 9-én tettünk látogatást Pécsre a Lágerjárat 

kiállításra. A kiállítást 40 fővel tekintettük meg.  

A Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola megbízott 

igazgatójával egyeztetve a 7. 8. osztályos tanulók és osztályfőnökeik 

is részt vettek. A kiállító „helység” egy marhavagon volt. Ilyen 

vagonokkal szállították a magyarországi németeket a Szovjetunióba 

„Malenkij robotra”. A több éves robotolás és a nem megfelelő ellátás 

miatt sokan soha nem térhettek haza otthonaikba. A vagonban 

levetítésre került az a zarándok film, mely 2016. tavaszán készült, 

amikor is bejárták azokat az útvonalalkat, melyeken a rabokat 

szállították. Több emlékhelyen megálltak. Az akkori eseményekről 

Hargitai János országgyűlési képviselő tartott részünkre történelem 

órát. Schauermann Henrik édesanyja megjárta a szovjet táborokat és 

onnan hazatért. Fia mesélt ott a vagonban, néhány mondatban a 

szörnyűségekről. A téli „kiutazások fűtött” vagonjaiból mi is ízelítőt 

kaptunk (ezen a napon kemény mínuszok voltak). A másfél órás 

előadás után örömmel szálltunk be a fűtött, meleg buszba. 

 

2017. február 13-án délelőtt 3. alkalommal került megrendezésre a Benedek Elek Német Nemzetiségi 

Általános Iskolában a német versmondó verseny. Az idei évben csak az alsó tagozatosok 

vettek részt az eseményen. A felsősök távolmaradását a németes tanár távozása 

eredményezte. Az új tanárnő még nem ismerte az osztályokat. Az influenza miatt sem 

tudtak többen részt venni a megmérettetésen. A gyerekek szép kiejtéssel mondták verseiket. 

Minden versmondó kapott egy – az Idősek klubja által készített – ceruzatartót. Az első 

három helyezett még könyvjutalomban is részesült. Az idei évben 2 fő harmadik helyezettünk lett. Ők 

lehetőséget kaptak, hogy képviseljék iskolájukat a megyei megmérettetésen. 

Mózesné Németi Rita elnök 

A Magyarországi Németek 

Pécs- 

Baranyai Nemzetiségi Köre a 

Szovjetunióba hurcolt 

politikai foglyok és 

kényszermunkások emlékéve 

alkalmából elkészítette a 

„LÁGERJÁRAT” című utazó 

vagonkiállítást, mely azon 

magyarországi 

vasútállomásokat keresi fel, 

amelyekről a 0060-as parancs 

alapján – 1944 végén és 1945 

elején – deportálások indultak 

a Szovjetunióba. A Lágerjárat 

Budapest, Cegléd, Kál-

Kápolna, Miskolc, Szerencs, 

Debrecen, Gyula, Kiskunhalas, 

Baja, Szekszárd után Pécsre 

érkezett. 
Szerk. 

 



VI. évfolyam 2. szám                Hirdetési és információs lap              2017.  március-április 

 

7 

 

Országos Székely Borverseny Hidason! 

 
Hidas Néptánc Egyesület szervezésében ez évben, településünkön került megrendezésre 2017. április 29-én az 

Országos Székely Borverseny. A Művelődési Házban Berg Csaba polgármester az alábbiak szerint nyitotta 

meg a rendezvényt:  

„Tisztelettel köszöntök mindenkit, engedjék meg, hogy 

külön köszöntsem Illés Tibor urat a Bukovinai 

Székelyek Országos Szövetségének elnökét, Csiki Béla 

urat a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének 

elnökhelyettesét.  

Uraim, megtiszteltetés, hogy itt vannak.  

Tisztelt megjelentek! 

Nagy öröm számomra, hogy Hidas község 

polgármestereként és Hidas község lakói nevében 

köszönthetem Önöket az Országos Székely Borverseny 

díjkiosztóján. Mindig örömmel teszek eleget (ha hívnak) az 

ilyen jellegű felkéréseknek, mert nagy tisztelője vagyok a 

szorgos borászok népes táborának. Településünk is nagy 

bortermelő múltra tekint vissza és jelenleg is számos boros 

gazda van, kiknek egy része a helyi Borbaráti 

Egyesületben cserél tapasztalatot és évente megrendezésre 

kerül egy helyi borverseny is. Öröm számomra, hogy 

Szántó István úr településünk egyik boros gazdája 

korábban egy kis kézikönyv formájában megjelentette… 

„Hidas Szőlészete és Borászata” című kiadványát. Ebben  

a kis könyvben szerepel, idézném:  

 „ Községünkből a bor minden égtáj irányában eljutott, ha 

nem is egyenlő mennyiségben. Jöttek a kereskedők és a 

vendéglősök Kaposvárról, Dombóvárról –ebben 

közrejátszott az 1890-ben már létező vasútvonal- és 

Pécsről. De voltak vásárlók a Duna-Tisza Közéről is.  

Sőt a hidasi dombok levéből jutott a híres császárvárosba: 

Bécsbe is.” Köszönet, azoknak a helyi boros gazdáknak, 

kik ezt a régmúltra visszanyúló nemes dolgot a 

munkájukkal őrzik.  

Szerény meglátásom szerint az országban van egy pár 

kiemelkedő és pénzzel támogatott, ezáltal felkapott 

borvidék, de Önök a legnagyobb tudói annak, hogy kisebb 

nem reklámozott, de jó földrajzi helyeken elhelyezkedő 

sok munkával megáldott területeken is nagyszerű borokat 

lehet készíteni. Ezeknek a nagyszerű munkáknak az 

eredményei kerültek a borbírák elé és most az asztalokra. 

A jelenlévők többsége fáradtságot nem kímélve reggeltől 

estébe nyúlóan verejtékkel dolgoztak és dolgoznak, míg 

ezek a nagyszerű borok fogyasztásra alkalmasak lesznek. 

Gondolom, az itt megjelent boros gazdák is mind büszkék 

a sok munkával járó boraikra. Hidason is igaz a 

közmondás, van jó bor, jobb bor és az én borom, ezért is 

van, hogy hosszú múltra tekint vissza a borbírálatok és 

borversenyek megrendezése. A tájegységi borok 

arculatának alakítása, hírnevének megtartása és ápolása is 

az Önök nemes feladata.  A nem kis feladatot és figyelmet 

igénylő borbírálat után itt vagyunk és a jobbnál jobb 

borokat leadó gazdákkal együtt izgatottan várjuk a 

bírálatok eredményét. Bízva a további jó 

együttműködésben kiemelt köszönetem Illés Tibor úrnak, 

hogy ezt a nagyszerű rendezvényt itt Hidason tarthatjuk. 

Büszkén mondhatom, mindig szívesen látjuk Önöket a 

településünkön.  

Ezúton szeretném megköszönni Ömböli Zoltán úrnak és 

népes csapatának (beleértve a Hidasi Borbarát 

Egyesület) munkáját. Kívánom, mindenkinek, hogy teljen 

jó hangulatban az este. Kívánok Önöknek a további 

munkájukhoz erőt és hosszan tartó egészséget! Legyen a 

mai nap is az együttdobbanó szív és az összetartás jelképe!  

Köszönöm, hogy meghallgattak.” 

 
       Országos Székely Szövetség Elnöke-Berg Csaba polgármester                                                                                                                      
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Az Országos Székely Borversenyre összesen 141 nevezés érkezett. A versenyen 24 aranyérem, 57 ezüstérem, 40 

bronzérem került átadásra, a minősítést nem nyert gazdák pedig Emléklapot vehettek át.  

Az öt székely falu legjobb borai az alábbiak szerint:  

Andrásfalva legjobb bora: „andrásfalvi veres pince” 2016-os Chardonnay 

Hadikfalva legjobb bora: Fazekas József 2013-as Cabernet Franc   

Fogadjisten legjobb bora: Pék József 2016-os Cabernet sauvignon 

Istensegíts legjobb bora: Illés Pál 2015-ös Cabernet sauvignon 

Józseffalva legjobb bora: Péter Gergely 2015-ös Cabernet sauvignon-

Kékfrankos cuvée 

Legeredményesebb bortermelő: „Veres pince” borászat csapata, a „Mártonffy 

Mór” különdíjat kapta 

Hidas község különdíját László Árpád helyi lakos nyerte: 2016-os évjáratú 

Cabernet sauvignon borával (képen balra) 

 

Ezt követően zenés, táncos rendezvény vette kezdetét.       
     Szerk.                                                                      

 

Köztemetőnk 

 

Ismét megújult a köztemető! Korábban már elkészült a 

ravatalozótól a haranglábig terjedő út felújítása, az új 

urnafal, most pedig a ravatalozó mellett lévő közkút 

(közcsap) helyett az önkormányzat új, esztétikusabb, 

környezethez jobban beillő kutat vásárolt.  

Ezúton szeretném megköszöni Bakonyi József helyi 

lakosnak, hogy a kutat társadalmi munkában felszerelte, 

üzembe helyezte.  
 

régi kút      Berg Csaba polgármester                                                     új kút 

Patchwork 50. 

2017. április 4-én tartottuk a patchwork varrótanfolyam 50. foglalkozását. 

A patchwork foltmunkát jelent. Ez egy technika, amellyel kisebb anyagokból egy nagyobbat varrunk. 

A quilt szó jelentése "tűzött". Ez a szó nemzetközileg használt, a három rétegben elkészített foltunkát jelöli, amely 

bélést és hátlapot is tartalmaz. Patchwork technikával készült foltmunka az előlapja. Lehet párna, terítő, falikép stb. 

A quilt részei a szegélyek és blokkok. A blokkok olyan alapegységek, amelyek egy adott motívumot tartalmaznak. 

ezekből alakíthatóak ki a különböző mintázatú és elrendezésű foltmunkák. A tanfolyam során megismerkedtünk a 

petchwork technika (quilt) alapjaival, új technikákat tanultunk, készítettünk takarót, terítőt, táskát, pénztárcát, 

kulcstartót, ünnepekhez kapcsolódó tárgyakat, apróságokat.  

A vezetőnk Juhász Gézáné Icuka, és lánya Zsuzsika. Sok ismerettel, 

praktikával bővült a tudásunk. Jó együtt lenni, vidám a társaság, és 

egymástól is tanulunk. Nem csak az alkotás örömében részesülhetünk, 

hanem sok-sok türelmet is gyakorolhatunk a tervezés-szabás-varrás 

folyamatában. 

Hetente találkozunk, a házi feladatot van aki megcsinálja, van aki később 

készíti el. Mindenki ugyanazt készíti el, de a saját ízlése, kreativitása szerint. 

Ahányan vagyunk, annyi féle lesz az elkészült munkadarab. Ettől lesznek 

egyediek. Tavaly szeptemberben volt kiállításunk a Bányásznapon. Idén is 

szeretnénk bemutatni az alkotásainkat. Vezetőnk munkáit a Kardoss 

Fesztivál rendezvényén is meg lehet nézni. 

Vendéglátóink kedveskedtek nekünk Pavlova tortával és ásványvízzel ezen 

az alkalmon. Köszönjük jóságukat, szeretetüket!  
Hidasi Foltvarrók nevében: Vargáné Dévai Zsuzsanna 
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Közérdekű információk! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vérpezsdítő, latin ritmusokkal  

tarkított táncos őrület! 
Minden héten, pénteken a Művelődési Házban! 

Időpont: 18.00-19.00 óráig  

A zumba táncóra ára: 800,-Ft/fő      (képet küldte: Magyarné Frank Anita) 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! A jó hangulat és a mozgás adott, már csak Te hiányzol! 

Értesítés veszettség elleni  
védőoltásról! 
Értesítjük a lakosságot,hogy  

Hidason 2017-ben a 

május 13-án lesz az alábbiak szerint:  
Kishidas telefonfülke:   8:00-8:30 

Széchenyi u. telefonfülke:  8:30-9:00 

Petőfi u. Kultúrpark:  9:00-9:30 

Magyarfalu kút:   9:30-10:00 

Vörösmarty u. 41.:  10:00-10:30 

Rabeschwanz telefonfülke: 10:30-11:00 

Erkel Ferenc utca:  11:00-11:30 

Erkel Ferenc u. focipálya: 11:30-12:00 

 

Pótoltás május 24-én (szerda) 17:00-18:00  
a Petőfi utcai Kultúrparkban! 

A májusi eb oltást Dr. Torma Csilla  

(telefon: 06-20-384-4787) szervezi. 

Az április hónapban még Dr. Merics Imre  

helyettesíti (telefon: 06-30-385-3142. 
                                    

                  Hidas Község Önkormányzat 

 

Felhívás! 
A hidasi evangélikus templom felújítására 

köszönettel vesszük a pénzbeli támogatást. 

A támogatás az alábbiak szerint fizethető: 

Bonyhád Takszöv, számlaszám:  

71800013-36316784 

vagy személyesen 

Hambuch Ferencné gondnoknál: 

7696 Hidas, Szabadság utca 6. 

 
Hidasi Evangélikus Gyülekezet 

 
 

Könyvtári nyitva tartás! 
 

hétfő:   15-19 

kedd:   15-18 

szerda:  15-18 

csütörtök:  szünnap 

péntek:   15-18 

szombat:  8-11 

 

Könyvtáros: 
 Molnár Ágnes 
 

Ökumenikus      
Jótékonysági 

Koncert 
a Silentium Kórus 

és a Hidasi  

Szivárvány Óvoda és 

Bölcsőde gyermekeinek  

közreműködésével,  

az óvoda udvari 

játékainak fejlesztéséért. 

Helyszín: Hidasi 

Református templom 
 

Időpont:  

2017.  

május 21. 

16:00 óra 

Csak mikrochippel megjelölt eb 

oltható (melynek költsége 3.500,-

Ft/eb). az oltás és a féregtelenítő 

tabletta együttes ára 4.200,-Ft/eb a 

helyszínen, háznál történő oltás 

esetén 4.500,-Ft/eb. Az ebek 

féreghajtása a 81/2002.(IX.04.) FVM 

rendelet értelmében kötelező!  

Az oltás elmulasztása 

szabálysértésnek minősül és 

pénzbírságot von maga után. 

Minden eb oltási könyvét a 

164/2008.(XII.)FVM rendelet 

előírásainak megfelelően le kellett 

cserélni, az új egyedi sorszámos 

„Kisállat egészségügyi könyv”-re, 

melynek ára 500,-Ft/db. Az oltásra 

feltétlenül hozzák el a könyvet! 
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Közérdekű információk! 

 

 

Kéményseprő! 

Telefonos ügyfélszolgálat: 

1818/9 mellék 

 
 

E-On Bonyhád 

hibabejelentés 06-80-424242 

06-40-200752,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gondolatok az utolsó oldalra 

 

Drága Édesanyák!  
Május első vasárnapján hosszú évek óta 

 az édesanyákat köszöntjük.  

Az édesanyákat, kiknek a könnyeiben fürdünk, ha 

beszennyeznek, és ő általuk nyerünk elsőként megbocsájtást, ha 

hibázunk. Az édesanyák nemcsak a gyermekek biztos pillérei, 

hanem az egész család összetartása is nekik köszönhető. Az 

édesanyák születésével érkeztek a szép szavak, szeretet, 

napsugár, mosoly, ölelés, köszönet, angyal…..és az ő 

elvesztésükkel erősödnek……a bánat, a hiány, könnyek, 

fájdalom…..  
Aki ismer, tudja, ilyenkor nálam megremeg a kéz, kusza a 

gondolat és fájó a hiány. De tudom, hogy mindenki így érez, ki 

elveszítette az édesanyját. Tudjuk, ahol ők vannak, nem létezik 

fájdalom, de nekünk még a lélegzet is fájdalom.  

Engedjék meg, hogy ezért egy verssel köszöntsem Önöket.  

 
Kívánok minden édesanyának hosszú, gondtalan életet, ehhez pedig jó 

egészséget és sok mosolyt.  
Berg Csaba polgármester  

Kardoss Fesztivál! 
2016. június 3. 

Helyszín: Tájház udvar 
 

Tervezett programok:  

10.00 óvodások tánca hivatal épülete 

előtt,  utána a 

Kardoss Emléktábla koszorúzása 

12.00 Ebéd (Tájház udvar) 

13.00 órától kezdődnek a délutáni 

kultúr programok a Tájház 

udvarán! 

Szeretettel vár mindenkit a 

rendezőség! 

 

Elektronikai hulladékgyűjtés 

meghosszabbítva 

2017. május 12-ig, 12 óráig! 

(Önkormányzat udvarán) 

Meghívó 

Hidasi Német Nemzetiségi nap! 
2017. május 13. 

 
15 óra Köszöntők 

Himnusz, Német Nemzetiségi Himnusz 

(Nagymányoki Ifjúsági Fúvószenekar) 

Szivárvány Óvoda Hidas 

Német Nemzetiségi Kétnyelvű Óvoda 

Ófalu 

Benedek Elek Német Nemzetiségi 

Általános Iskola Hidas 

Glück Auf Nagymányoki Jószerencsét 

Egyesület tánccsoportja és Énekkara 

Nagymányoki Ifjúsági Fúvószenekar 

 

Helyszín: Hidas, Erkel u. Művelődési 
Ház 

 
Szeretettel vár mindenkit a Hidasi 

Német Nemzetiségi Önkormányzat! 

 

Vállalkozók Napja! 2017. május 12-én 

a szentlőrinci rendezvény centrumban. 

Jelentkezhési Lap megtalálható: 

www.bmvk.hu 

Regisztráció díja: 5.000,-Ft 

Baranya Megyei Vállalkozói Központ 

 
 

(pót) Lomtalanítás! 
május 11. (csütörtöki terület) 

május 12. (pénteki terület) 

Nem helyezhetők ki az alábbiak: 
építési törmelék, állati tetemek, 

zöldhulladék, veszélyes hulladék,  

elektronikai hulladék, (TV, hűtőszekrény stb.) 

Gyermeknap 
2017. május 27-én  

a Művelődési Házban és környékén 

 9 – 17 óráig! 
Egész napos ingyenes programok, körhinta, 

ugráló vár, Bonyhádról, a Hősök Napjáról 

érkező katonai járművek megtekintése. 

Színházi előadás: 11 órakor (Műv.Ház) 

 

 
 

 

2017. április 29-én a Mecsek Kapu  

Étteremben  

50 éves osztálytalálkozó 

 volt, az 1967. évben ballagó hidasi 

általános iskolai diákoknak! 

 

 

 

 

 

Feinek György - Csak addig menj haza... 

 

Csak addig menj haza, amíg haza várnak,  

Amíg örülni tudsz a suttogó fáknak,  

Amíg könnyes szemmel várnak haza téged,  

Amíg nem kopognak üresen a léptek...  

 

Csak addig menj haza, amíg haza mehetsz,  

Amíg neked suttognak a hazai szelek.  

Hajad felborzolják, ruhád alá kapnak,  

Nem engednek tovább, vissza - vissza tartnak!  

 

Két karod kitárva - ahogy a szél is neki fut a fáknak -  

Vállára borulhatsz az édesanyádnak!  

Elmondhatod neki a JÓT, de a rosszat el Ne MONDD!  

Ne tetézd azzal nagy kazlát a gondnak!  

 

S ha majd az a ház már nem vár haza téged,  

Mikor üresen kopognak a léptek,  

Amikor a nyárfa sem súgja, hogy várnak,  

Akkor is majd vissza, haza visz a vágyad...  

 

Amíg azt a kaput sarkig tárják érted,  

Amíg nem kopognak üresen a léptek,  

Csak addig menj haza, amíg haza várnak,  

Míg vállára borulhatsz az... ÉDESANYÁDNAK ! 

 

Anyák Napi kézműves 
foglalkozás! 

2017. május 5-én (pénteken) a 
Könyvtárban (15-18-ig)  

http://www.bmvk.hu/

