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Hidasi
Hírmondó
Hidas község hirdetési és információs lapja
Hárs Ernő: Vége a vakációnak
Kopog már a barna dió,
véget ért a vakáció.
Vidám ruhák, fénylő szemek,
gyülekező gyereksereg.
Mint a fecskék messze délre,
készülnek az új tanévre.
Villanydrótjuk iskolapad,
kedvük alatt majd leszakad.
Fiú, leány cseveg, csipog,
csupa emlék, csupa titok.
Patak vize, erdő zöldje
zsong szavukkal körbe-körbe.
Hozzá annyi napfény vakít,
elég lesz az új tavaszig,
hogy se szél, se fagyos utak
ne lopják el mosolyukat,
s mindegyikük bátran szálljon
át a betű-óceánon.

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

Iskolánk,

a Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola

augusztus 31-én, ünnepélyes keretek közt megkezdte a 2017/2018-as tanévet.
A tanévnyitón Berg Csaba polgármester köszöntötte az intézmény új
igazgatóját, Steiner Krisztiánt, a pedagógusokat, gyermekeket, a
megjelenteket. Külön köszöntötte az iskola legkisebb diákjait, akik most
lépték át először iskolánk kapuit, tele izgalommal, várakozással. Bizakodott
abban, hogy a nevelőtestület által összeállított éves program tele lesz
értékteremtő
környezetvédelmi,
egészségmegőrző,
kulturális
és
sportrendezvényekkel, hisz a legfontosabb az, hogy diákjaink nap, mint nap,
szeretettel jöjjenek iskolánkba, és a tanulásra motiváltak legyenek. A
polgármester megköszönte a pedagógusoknak az iskola fennmaradásáért tett
eddigi kitartó munkájukat. Minden kedves diáknak, azok családtagjainak, és a
kedves pedagógusoknak az elkövetkezendő feladatokhoz is sok erőt,
egészséget, türelmet, és kitartást kívánt.
Steiner Krisztián igazgató bemutatta az intézmény új pedagógusait.
Fontosnak tartotta a szülőkkel végzett közös munka során a partneri
együttműködést, hisz ez adhat a gyermekeinknek olyan hátteret, alapot, amely
a legoptimálisabb fejlődésüket biztosítja, a tehetségüket felszínre hozza,
személyiségüket harmonikussá teszi.
ne
Rengeteg a tennivaló! Új tanév, új feladatok, új örömök…

A bonyhádi
ügyelet
elérhetősége:
(74) 318-104

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.

Szerk.
át a

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

1

VI. évfolyam 5 szám

Hirdetési és információs lap

2017. szeptember-október

A baranyai reformáció történetei
A Csorba Győző Könyvtár, a Janus Pannonius Múzeum, a Pannon Kultúra Alapítvány és a PTE
Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont szervezésében „A baranyai reformáció történetei „címmel
időszaki kiállítás nyílt 2017. szeptember 13-tól. A kiállítás 2017. december 31-ig megtekinthető
Pécsett, a Néprajzi Múzeumban (Rákóczi utca 15). Településünket annyiból is érinti a kiállítás,
hogy a hidasi Tájház történeti gyűjteményeiből is bekerült néhány darab a kiállítás anyagai közé.
Hidasról az önkormányzat kisbuszával utazhattak az érdeklődők a kiállításra, mely a reformáció
500 éves jubileuma tiszteletére szerveződött.
Szerk.

Bányásznap
BÁNYÁSZ HIMNUSZ
(világi változat, részlet..)
Szerencse fel, szerencse le,
Szerencse fel! Szerencse le! Ilyen a bányász élete.
Váratlan vész rohanja meg, mint bérctetőt a fergeteg.
Nem kincs után sóvárgok én, bányász kislányt óhajtok én.
Bányász kislányt óhajt szívem, ki szívében bányász legyen. ..

A Mecsek lábánál már rég bezárt a hidasi
bánya, de a régi hagyományokon alapuló
Bányásznap
ünnepet
településünk
szeptember első hétvégéjén tartja. Idén a
két
napos
(szombat,
vasárnap)
rendezvénysorozat
egyik
fontos
és
kiemelkedő eseménye (a kulturális, sport -és egyéb rendezvényeken túl) a helyi Bányászemlékmű
koszorúzása.
A község központjában található Bányászemlékmű méltón képviseli a
bányaszerencsétlenségben elhunytak emlékét. Berg Csaba polgármester bányászokat méltató beszéde után az
emlékműnél koszorút helyezett el szeptember 3-án a Mecseki Bányászok Szakszervezete, Hidasi Nyugdíjas
Bányász Szakszervezet, Hidas Község Önkormányzat, Német és Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
Evangélikus és Katolikus gyülekezet, Hidas Néptánc Egyesület,
Egységes Sport Egyesület Hidas, Pécsvárad, Mecseknádasd, Óbánya,
Ófalu, Nagymányok, Cikó önkormányzatok képviselői. A térzenét a
Pécs-Vasas Bányászszív
csapat szolgáltatta, akik
az
ünnepséget
a
Bányászhimnusz
dallamaival zárták. A
műsort összefogta, konferálta: Györfi Tímea képviselő.
Ezt követően került sor a felújított hivatal épületének ünnepélyes
átadására. Mindkét napon már délelőtt 10 órakor megkezdődtek
a programok. A vasárnap délután kezdődő kultúrműsor előtt Dr.
Hargitai János országgyűlés képviselő méltatta a polgármester,
település érdekében kifejtett tevékenységét, a község látható fejlődését.
A vasárnapi est fénypontja a tűzijáték volt.
Szerk
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Egyszer volt, hol nem volt… túl az Óperenciás tengeren is túl…….
Benedek Elek arcképével
ellátott kitűző

A

Magyar Mese Napját

szeptember 30-án,

Benedek Elek

születésnapján ünnepeljük. Benedek Elek 1859. szeptember
30.
Kisboncán
született, s hatalmas
mesekincset hagyott
ránk.
A mese maga a
kincs, de az út is,
amelyen
eljutunk
hozzá.
Steiner Krisztián igazgató
A mindig sikeresen
Első osztályosok fogadalom tétele, mögöttük a nyolcadikos
küzdő mesehősök példáját követte Benedek Elek, aki egyszerre
diákok, akik a kitűzőket átadják
volt újságíró, író, szerkesztő, kiadó, művelődés- és
oktatáspolitikus,
országgyűlési
képviselő,
mesegyűjtő,
mesemondó. Iskolánk a Benedek Elek Német Nemzetiségi
Általános Iskola a nagy mesemondó után kapta nevét.
Tiszteletére az iskola diákjai, pedagógusai szeptember 29-én a
délelőtti órákban, az iskola tornatermében méltó ünnepi műsort
szerveztek. A Himnusz meghallgatása után az általános iskolások
játékosan, mesékkel, diafilmekkel bemutatták a nagy mesemondó
életét. E napon fogadalmat tettek az első osztályos tanulók, majd
kitűzők átadása
a nyolcadikos diákoktól Benedek Elek arcképét ábrázoló kitűzőt
kaptak. Az iskola többi tanulói, a meghívott nyugdíjas
pedagógusok, Berg Csaba polgármester, és az iskola munkáját segítők Steiner Krisztián igazgatótól vehették
át e különleges kitűzőt, illetve a rajzpályázat nyerteseit is díjazták. A Magyar Mese Napja célja, hogy a
pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a
napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé. Az ünnepség a
Szózat meghallgatásával zárult.
S ahogy Benedek Elek meséiben is olvashatjuk: Itt a vége, fuss el véle….
Szerk.
Benedek Elek arcképével ellátott kitűzőt kaptak a nyugdíjas
pedagógusok a polgármester, és az iskola munkáját segítők
segítők.

Az iskola diákjai
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Iskolai kirándulás
A Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola
tanulói 2017. szeptember 15-én őszi iskolai kiránduláson
vettek részt. Az alsó tagozatos tanulók autóbusszal jutottak
el Óbányára, a felsősök közül pedig a legelszántabbak
kerékpárral közelítették meg a mecseki községet. A
szemerkélő eső sem riasztotta el a diákokat, akik saját
tempójukban haladva, a pedagógusokkal közösen tekerve
érkeztek meg busszal utazó társaikhoz. Az iramot
nehezebben bírok sem maradtak le az óbányai
programokról, hiszen a leszakadók a Polgármesteri Hivatal
kisbuszával értek célba. Rövid pihenő után játékos
vetélkedőkön mérték össze erejüket az osztályok, így
hamarosan a hidasi diákok hangja töltötte be az erdőt. A
nap egyik kiemelkedő eseménye volt a tanárok és a 8. osztályosok
közötti kötélhúzó verseny, amelyen először a pedagógusok győztek,
majd a visszavágón a diákok veszítettek. (Elképzelhető, hogy a
tanulók másképpen emlékeznek
a végeredményre....)
Ebéd előtt az osztályok rövid
kirándulást tettek az erdőben,
majd a hosszadalmas tűzgyújtási
kísérletezés eredményeként a
diákok megsüthették az otthonról
hozott szalonnát, sonkát és egyéb finomságokat. A kirándulás
verőfényes napsütésben, balesetmentesen ért véget a délutáni órákban.
Steiner Krisztián igazgató

A szabadság napja…
Nemzeti Ünnepünk, október 23: az 1956. évi forradalom és
szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi
kikiáltásának napja.
„Ünnepi műsorral emlékeztek meg a Benedek Elek Német Nemzetiségi
Általános Iskola tanulói az 1956-os forradalom és szabadságharc
hőseiről. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Berg Csaba
Polgármester Úr, valamint az Idősek Klubja nyugdíjasai és az
óvodások is együtt ünnepeltek a diákokkal. A rendezvény kezdetén
Steiner Krisztián igazgató köszöntötte az emlékezőket, majd a 8.
osztályosok „A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem”
című szerkesztett műsorát tekintették meg a jelenlevők. A vetítésekkel,
zenés betétekkel színesített darab megidézte a forradalom és
szabadságharc hangulatát, valamint a korabeli eseményeket. Az
előadást követően az 5. osztályosok a Nemzeti hitvallásunk egy
példányát, a 8. osztályosok pedig a Magyarország Alaptörvénye
kiadványt vehették át az intézmény vezetőjétől. A megemlékezés a
Szózat eléneklésével zárult.
Steiner Krisztián igazgató”
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Galamb és kisállat kiállítás
A Művelődési Házban 2017. szeptember 9-10 napján a Bonyhádi Galambász és Kisállat Tenyészők Klubja
színvonalas, több száz kisállatot bemutató kiállítást tartott.
A rendezvényen díjazásra kerültek a
legszebb madarak, a tenyésztőik pedig a
díjakat, az elismerést szolgáló serlegeket
Jelics Attilától, a klub elnökétől és Berg
Csaba polgármestertől vehették át.

Galamb és kisállat kiállítás

Szerk.

Óvodai hírek
Az idei nevelési évben rengeteg új
programmal vártuk a gyermekeket. A
matematika, vizuális nevelés, énekzene és dramatizálás tehetséggondozás
mellett, továbbra is minden héten
ellátogat hozzánk a Csurgó Zenekar,
hogy zenés foglalkozást tartson a
gyermekeknek.
Két új tehetséggondozási területtel
bővült intézményünk; melyek az
egészség
megőrzést
elősegítő
prevenciós mozgás, és a Manó foci
keretében minden héten pluszban
fejlesztik
az
intézménybe
járó
gyerekeket. Új szolgáltatásként a
gyógytestnevelés valósul meg és a már tavaly elindított református illetve
katolikus hitoktatáson vehetnek rész a hívő gyermekek. Intézményünk bölcsődés
gyermekei az állatok világnapja keretében Pörbölyre látogattak, ahol kipróbálhatták az erdei kis vasutazást.
Az óvodás csoportjaink ellátogattak Mecseknádasdra a Bauer
Panzióba, és a bonyhádi Solymár Imre könyvtárba, ahol egy
rövid foglalkozáson vehettek részt, majd betekintést nyerhettek
egy keramikus Herbst Helga mindennapjaiba is.
Lehetőség nyílott a szülők számára ez évben is ovis fotózásra.
A tavalyi évtől hagyományt teremtve ismét megrendezésre kerül
az intézmény Termény fesztiválja, ahol rengeteg programmal
vártuk a gyermekeket és szüleiket. Többek között zenés
foglalkozást tartott Kovács Gábor, kézműves foglalkozást tartottak
az Idősek Klubjából érkezők és színes programokkal fogadták az idelátogatókat intézményünk dolgozói.
Szerk: Czimermanné Sztraka Tímea és Szőcs Alexandra
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Idősek Világnapja
Blaskó Mária: JÓ TANÁCS
Hallgassunk az okosabbra és jól fogunk járni,
Okos szóra ki nem hallgat, meg fogja még bánni.
Hallgassunk az öregekre, ők sokat átéltek,
Ifjú ész, új könyv, divat ezzel föl nem érnek.
Hallgassunk jó szüleinkre, az ő szavuk drága,
Áldott leszel, hogyha hallgatsz szüleid szavára.
Hallgassátok szíveteknek mit súg a Jóisten,
Mert őnála bölcsebb,
szentebb és
szeretőbb nincsen.

Idősek Világnapja!
Hidas Község Önkormányzat és a Hidasi
Német Nemzetiségi Önkormányzat közös
szervezésében.

Az Idősek Világnapja minden évben figyelmeztet minket arra: az előttünk járók megtették már, amit a
család, szűkebb hazájuk és az ország várt tőlük. Lelkiismerettel, becsületes, szorgalmas munkával, rengeteg
lemondással, átdolgozott napokkal, éjszakákkal. Megtették, s most a pihenés, a gondoskodás évei kell, hogy
következzenek. Gyermekeik, rokonaik, a település,
ahol élnek, sokat tehet és tesz azért, hogy a lehető
legnagyobb kényelemben, szeretetben éljék
nyugdíjas éveiket.
Hidas Község Önkormányzat és a Hidasi Német
Nemzetiségi Önkormányzat 2017. szeptember 29én, a Művelődési Ház épületében tartotta
rendezvényét az Idősek Világ Napja alkalmából.
Köszöntőt mondott Berg Csaba polgármester. A
hangulatos műsorról gondoskodtak az óvodások,
iskolások, az Idősek Klubja tagjai, Szabó Antalné
mesemondó. Az élő zenét egy mohácsi énekes pár
biztosította.
Szerk.

Idősek Napja az Idősek Klubjában
Már hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal
az Idősek Klubjában is megtartják az Idősek Napját.
Idén erre október 3-án a délelőtti órákban került sor.
A klubhelyiségben megtartott ünnepségen a szeretet
napján Berg Csaba polgármester köszöntötte a
megjelenteket, majd a helyi Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde óvodásai adták elő kedves kis műsorukat.
Ez
alkalomból
tudjuk
kifejezni
hálánkat,
tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú,
munkában eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket.
Ebéddel, süteményezéssel, jó kedvvel ért véget az ünnepség.
Szerk.

Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. november 13-án (hétfőn) délután 16 órai kezdettel

közmeghallgatást, falugyűlést tart.
Helyszín: Hidas, Kossuth Lajos utca 82. (evangélikus templom mellett)
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Kardoss Kálmán sírjánál…
Kardoss Kálmán 1839. június 1-én született
Hidason. Tanulmányait Pécsett kezdte a
főgimnáziumba, majd Budapesten folytatta és
végül 22 évesen Bécsben szerzett ügyvédi
diplomát. Időközben 1867-ben pályafutását
elismerve, az akkori kor nagy elismerésében
részesült, mivel Aranysarkanytyus Vitézi
elismerést kapott. Ügyvéd, majd Baranya megye
aljegyzője. Később Pécs és Baranya megye
főispánja (1887-1876), képviselőházi alelnök. A
Mecsek
Egyesület
elnöke
(1891-1906),
díszelnöke (1906). Róla nevezték el a Mecsek
első turistaútját, a Mecsek-kaputól a Roboz
pihenőig vezet. Élete 77. évében 1916-ban hunyt
el, és a mai napig az általa oly szeretett hidasi fölben nyugszik.
Videcz Ferencné kezdeményezésére 2017. október 13-án (mely nap a Kálmánok névnapja), Kardoss Kálmán
szépen felújított sírjánál megemlékezés történt a Kardoss családról.
Berg Csaba polgármester a sírnál megemlítette a jelen lévőknek, hogy e hagyományt a jövőben követni kell.
A polgármester, a Tájházért egyesület tagjaival közösen virágot helyezett el a síron.
A hajdani Kardoss-kúria, (ma az önkormányzat épülete) falán 2009. június 6-a óta Emléktábla, egyik emeleti
helyiségében pedig a Kardoss Emlékszoba látható.
Berg Csaba polgármester és a Tájházért Egyesület vezetője Videcz Ferencné köszönetet mondott
mindazoknak, akik e megemlékezésen jelen voltak.
Szerk.

Bursa Hungarica 2018.
Hidas Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007.
(III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírta a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a
2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban.
A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a
megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozásával – a felsőoktatási
intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.
Hidas Község Önkormányzata a 2018. évi pályázathoz az Általános Szerződési Feltételek elfogadását
igazoló Nyilatkozat aláírásával csatlakozott, és pályázónként havi 6.000,-Ft támogatást ítélt meg.
A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében
(EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges.
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a
lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál lehet benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 7.
Szerk.

További információ: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica
1381 Budapest, Pf.: 1418 Tel.: (06-1) 795-7932, 795-7933, 795-7934, 795-7935
További részletes tájékoztató: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica
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ESE Hidas felnőtt csapat 2016/2017-es idényének értékelése
A 2016/2017-es szezonban az előző évhez hasonlóan a Megyei III. osztályban szerepelt csapatunk! Nyáron több
személyi változás történt egyesületünkben. Új elnököt választottunk Pollák Sándor személyében. Szabó Zoltán
távozását követően az edzői feladatokat jómagam vállaltam. Konkrét célkitűzés nem volt, elsődleges cél egy bő keret
kialakítása volt és egy jó közösség létrehozása.
Távozók: Scmieder István, Papp Gergő, Tóth Attila, Daradics Sándor, Szabó Zoltán
Érkezők: Markus Heberling ( Ófalu), Trábert Ákos ( Ófalu), Bodor Tamás ( Cikó ), Schultz Bence (Mecseknádasd ),
Pollák Miklós , Molnár Balázs , Jakab Krisztián ( Kakasd ), Fazekas Csaba , Lugosi Dávid
Összesen 23 versenyengedélyt váltottunk ki. A nyári felkészülés nagyon jól sikerült. A játékosok rendszeresen részt
vettek az edzéseken,15-20 fő között mozgott az edzéslátogatottság.
Új játékosaink 1-2 év kihagyás után kezdték újra a focit , vagy épp teremfocit váltották a nagypályás játékra , ezért
látható volt , hogy több idő kell , hogy összeszokjon a társaság a pályán . Pályán kívül nagyon hamar beilleszkedtek az
új fiatalok és jó hangulatban teltek az edzések.
Az első bajnoki győzelemre a bányásznapi mérkőzésig kellett várni. Itt a 3. fordulóban 3-1 re nyertünk a Gyód csapata
ellen. Eredményekben nem volt gazdag az őszi szezon . A 15 mérkőzésből 4 győzelemmel és 11 vereséggel a 13.
helyen végeztünk. Minden mérkőzésen partiban voltunk ellenfeleinkkel, de sajnos sokszor a pontszerzés sem jött
össze.
A szezont 7 győzelemmel 3 döntetlennel és 20 vereséggel a 13 . helyen zártuk a 16 csapatos bajnokságban. Nem túl
szép helyezés, de néhány ponttal már a középmezőnyben találhattuk volna magunkat. Új játékosaink mérkőzésről
mérkőzésre jobb teljesítményt mutattak és egyre jobban megszokták a nagypályás játékot. A hozzáállás bíztató volt a
jövőre nézve. Távozó nem lesz a következő szezonban és néhány új játékossal szeretnénk megerősíteni a keretet.
Főbb beruházásaink :
Önkormányzati és egyéb támogatásoknak köszönhetően két garnitúra mezzel gazdagodtunk a szezonban.
Több labdát tudtunk vásárolni és egyéb felszereléseket, amelyeket az edzések során tudtunk használni.
Utánpótlás nevelés:
Továbbra is nagyon fontosnak tartjuk az utánpótlás nevelést. A Lovászhetényi Sportegyesülettel közösen ismét Bozsik
csapatokat indítottunk az U11 és U13-as korosztályban. Néhány hidasi fiatal pedig még az U9-es tornákon is aktív
résztvevő volt. Az edzések heti rendszerességgel folytak kedden és pénteken 15:30 –as kezdéssel a hidasi sportpályán.
Összesen tíz alkalommal mentünk el a tornákra rendszeresen nagy létszámmal.
Nyolc alkalommal Bólyban, két Szederkényben mérkőztek meg a srácok több-kevesebb sikerrel. Villány, Bóly és
Szederkény volt minden alkalommal az ellenfél.
Az U11 –es csapatot Erdős Máté, az U13-as csapatot jómagam készítettem fel a mérkőzésekre.
Tervek a következő szezonra: Főbb célunk minél több gyermekkel megszerettetni a focit.
A jövőben a fiatalok már az U15 –ös korosztályban is részt fognak venni.
Igyekszünk olyan feltételeket teremteni, hogy szívesen látogassák a fiatalok az edzéseket.
Végül szeretném megköszönni a 2016-os évre elfogadott támogatási összeget a képviselő testületnek.
És szeretném megköszönni szponzorainknak és szurkolóinknak a támogatásukat.
Sportbaráti üdvözlettel:
Beilert László
ESE Hidas, elnökségi tag, gazdasági vezető

Mézeskalács díszítés
Sok szeretettel várjuk
2017. november 6-án (hétfőn) 16 órától
a Művelődési Házba (könyvtár helyiség) azokat, akik
szeretnének már a karácsony jegyében mézeskalácsot díszíteni.
Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Hidas Község Önkormányzat

Tisztelt Lakosság!
Ezúton mondok köszönetet, hogy
türelemmel viselték a helyi kábel tévé
hiányát. A műszaki, technikai javítás
hosszabb időt vesz igénybe, mint azt
vártuk. Továbbra is kérem a Lakosság
türelmét, megértését.
Berg Csaba polgármester

Közérdekű információk
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Hidasi Polgármesteri Hivatal a
„Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45.§. (1)

bekezdése alapján pályázatot hirdet
pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.
A határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 2017. december 4.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 23.
A pályázat benyújtható: Polgármesteri Hivatal 7696 Hidas,
Kossuth Lajos utca 50/II. Pályázati feltételek: magyar
állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
középiskola/gimnázium, pénzügyi, számviteli képesítés, ECDL
A borítékon szerepeltetni szükséges azonosítási szám: 1186/2017
További információ:
Baloghné Dr. Ömböli Zsuzsanna jegyző, 72/457-101
VÉDŐNŐ SZABADSÁGA
2017.11.02-11.03.
csütörtök-péntek
2017.11.16-11.17.
csütörtök-péntek
2017.11.30.-12.01.
csütörtök-péntek
2017.12.14.-12.15.
csütörtök-péntek
2017.12.21.-12.29.
-ig
A tanácsadások a szabadság alatt elmaradnak,
az újszülötteket meglátogatom.
Schmieder Valéria védőnő

Kéményseprő!
Telefonos ügyfélszolgálat:1818/9 mellék

Fogorvosi
ellátás
Hidason

A Hidasi Német Nemzetiségi
Önkormányzat és a
Hidasi Tájházért Egyesület,
a településhez kötődő történelmi
múlt tiszteletére,
2017. november 2-án, délután 16
órakor megemlékezést, koszorúzás
tart az I. és II. világháborúban
elhunytak emlékére emelt
emlékműnél, a Hősök szobránál.
Vasárnapi adventi
gyertyagyújtások ez évben

E-On Dél-dunántúli régió
hibabejelentés
(szakaszos közvilágítási
lámpa hibáknál) 06-8020-50-20
(1-2 lámpatest hibájának esetén
vagy egyedi hibák esetén)
72/511-599

Szennyvíz
szippantás!
74/673-616

is lesznek!

Bonyhádi Kórház és
Rendelőintézet
Laboratórium elérhetőség:
74/550-988
munkanapokon
10.30 óra és 14.30
óra között

Szellektív hulladékgyűjtés
(panaszbejelentés)
72/805-410

MAGYAR TERMELŐI MÉZ!
Ozsváth Családi Méhészet 1965 óta!
Mézeinket megvásárolhatja:
Tiki-Taki presszó (Kossuth utca)
Sáráék üzletében (Petőfi utca)
Solid ÁBC- Bányatelep

2018.01.01-én újranyit Hidason a fogorvosi
rendelő, Panda Dental néven.
Új arculattal, kellemes légkörrel és vidám
hangulattal várja pácienseit dr. Császár Mercedes
Fényes Méhészet!
és asszisztense.
Hidas, Ady Endre utca 5/A
Helyszín Petőfi Sándor utca 2.
( a régi fogorvosi rendelő )
Időpontfoglalás a +36 20/235 05 49 –es
A méz a természet ajándéka!
telefonszámon vagy a
A méhek szorgos munkával a virágok nektárját a saját
pandadental.hidas@gmail.com e-mail címen
szervezetükben átalakítva gyűjtik össze és a lépek sejtjeiben
lehetséges.
raktározzák.
Sok szeretettel várunk mindenkit az új év első
A végeredmény a jótékony hatású
napjától kezdve!
csodálatos méz.
Közérdekű információk
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A Hidasi Benedek Elek Német Nemzetiségi
Általános
Iskola
kinti
sportpályája
az
önkormányzat támogatásával két új kézilabda
kapuval bővült.
A kézilabdapálya mögött terv a parkosítás,
padokkal, asztalokkal, mely a gyerekek pihenését,
a 4 x 4-es kibetonozott részen a kosárlabda palánk
pedig a gyerekek szórakozását biztosítja.
A település több pontján, a közterületen helyi
vállalkozó által készített fapadok és melléjük fém
szemetes tárolók kerültek kihelyezésre.
További 10 db fém szemetes tároló megrendelésre
került.
Elkészült a Dózsa utcában a térburkolás javítása.
Folyamatos a köztemető karbantartása, több síron
Kitördelt facsemeték.
már mécsesek, virágok vannak, érezhető a
közeledő Halottak Napja.
Sajnos a településen ismételten rongálás történt.
Ezúton hívom fel a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy óvjuk, védjük értékeinket!
Az újszülöttek tiszteletére ültetett facsemeték kerültek megrongálásra, a rendőrségi feljelentés megtörtént.
A rongálók személyazonosságáról az önkormányzatnak tudomása van, az elkövetőkkel szemben kárigénnyel
lépett fel.
Berg Csaba polgármester

Halottak napjára emlékezés…
Van egy nap, amikor kimegy a falu a temetőbe, virággal és fénnyel, ami elmúlik, és
békével, szeretettel, ami nem múlik el. Nincs már ezen a napon fájdalom, csak enyhe
távoli szomorúság úszik a táj felett, mint maga az ősz bánatos, ködös álomra készülő
ragyogása.

(Fekete István) Szerk.

Gondolatok az utolsó oldalra
Hideg reggelekkel és zord széllel köszöntött ránk az ősz. Közeledve az év végéhez, talán egy kicsit
lelassulunk, meg-megállunk, és talán jobban átérezzük az idő múlását. Ezzel a gondolattal érkezik a Halottak
Napja és a Mindszentek évről évre. Ez idő tájt egy kicsit másképpen járjuk a temetőket, és fájó szívvel
állunk meg egy-egy sír előtt. Kezünkbe virággal, gyertyával, szívünkben el nem múló fájdalommal keressük
az elvesztettek mosolyát, és hangját, amit már sosem hallhatunk. Sokan és sokféleképpen mondják, az
elmúlás is természetes része az életünknek. Igen, ezt halljuk, de nem akarjuk és nem is tudjuk megérteni,
elfogadni. Az élet örömét és fényét sokféleképpen irányíthatjuk, de a halál és az azt követő gyász minden
szerető ember szívében visszafordíthatatlan veszteséget hoz. Az emlékek csak addig élhetnek a szívekben,
míg élnek az emlékezők. Azért is kincs az emlékezés, mert a szeretet élteti. Úgy, és csak úgy emlékezhetünk
méltóan, ha tudjuk, és átérezzük, hogy egyszer mi is emlékké válunk valakinek a szívében, hiszen senki
számára sem végtelen az élet. A halottak napi gondolatok és halottaink emléke adjon erőt mindnyájunknak,
munkánkhoz és az előttünk álló évekhez.
Ehhez kívánok jó egészséget és sok mosolyt.
Berg Csaba polgármester
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