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SZEPTEMBER - Szent Mihály hava
„Hordót készít Szent Mihály hava termett szőlőknek,
Földbe veti ő búzáját jövendő termését.”
Nem kell hosszasan kutatni a hónapnév jelentését – september
Csokonai Vitéz Mihály: Az ősz /részlet/
latinul annyit tesz: hetedik. Hogy miért hívjuk „hetediknek” az év
kilencedik hónapját? A magyarázat egyszerű: a hónapnév már a
„Már a víg szüretnek örűl minden ember,
régi római naptárban is szerepelt, amely márciussal kezdte az évet,
Mellyel örvendeztet bennünket szeptember,
szeptember pedig a hetedik volt a sorban. A szeptember még nyár
Októbert ekképpen bíztatja előre,
és már ősz is, bár a csillagászati ősz csupán az őszi napéjegyenlőség
Hogy nektár lesz a bor, és máslás a lőre.
napjával, szeptember 21-ével köszönt be. Szeptember elseje időjós
Setétűl a gohér a piros vesszőkön,
napnak számít: ha esik, gyenge lesz a tél. Ha viszont 5-én, Viktor
Barna színt vér vissza a többi szőlőkön;
napján süt a nap, akkor hosszú, kellemes őszre számíthatunk. A
Amelyeknek általvilágló kristályja
tavasztól végzett munka ilyenkor kapja meg jutalmát a beérő
Nézőjét már édes nektárral kínálja.”
termésben. A mezőgazdaságban ez a hónap a teljes betakarítás,
majd a szüret, egyúttal pedig az őszi szántás-vetés időszaka, amikor nagyon sok függ az időjárástól. A
meteorológusok és magyar kalendáriumok Őszelő-ként tartják számon, a régi Székely-Magyar naptár szerint
Földanya havának nevezik, eleink (az Avisura szerint) a Tigris (Almaszüret) hava elnevezést használták
szeptemberre, a hónap régi magyar (katolikus) neve pedig Szent Mihály hava. „Szent György vetkőztet, Szent
Mihály öltöztet” – tartja a mondás, miszerint április 23-án melegre, szeptember végén pedig hidegre fordul az
időjárás. E két nap különösen fontos a pásztorok, gulyások számára: Szent György napján hajtják ki a legelőre a
ridegtartáshoz szoktatott lábasjószágokat, hogy aztán Szent Mihály napján visszatérjenek a téli szállásukra. Az
első őszi harmincnapos hónap, melynek 23. napján a Nap a Mérleg jegyébe, s egyúttal az őszi napéjegypontba lép.

Október - Mindszent hava
„Sok gyümölcsöt Mindszent hava tartogat
Sötét télben jó kedvére kiket felhordhat.”
A latin octo (nyolc) szóból származik, mivel a római naptárban a nyolcadik hónap volt. Ma már a tizedik, és 31
napos. Régi magyar neve mindszent hava, a székelynaptárban magvető hava. A hónap jellegzetes eseményei a
szüret és a kukoricafosztás. „Sok kéz hamar kész.” - így tartja a mondás, ez számos mezőgazdasági munka
esetében is igaz. Az aratás, a szüret a kukoricatörés- és fosztás is társasmunka, amelyet kalákában, tehát a
kölcsönösség alapján, egymást megsegítve végeztek. Összefogott a rokonság és a szomszédság, elvégezték
egyikük, aztán másikuk szőlőjében a termés betakarítását. A házigazda étellel, itallal tartotta jól a segítőket,
természetesen a mustból is járt a kóstoló. A szüreti munkát a bál és a hozzá kapcsolódó maskarás felvonulás zárja
ma is sok helyütt. A menet élén rendszerint szüreti koszorút visznek egy rúdon, mögötte haladnak az
ünneplőruhás tisztségviselők (csősz, bíró, tolvaj) valamint a jelmezes szereplők. A szüret kezdete mindig
valamilyen őszi jeles naphoz kötődött. Ilyen Mihály (szeptember 29.), Teréz (október 15.) Simon Júdás (október
28.). A szüret egyszerre munka és ünnep, hiszen jókedv, éneklés, evés-ivás zárta a munkát.
Szerk.
Hidasi Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Ebédidő:

08:00-15:00
08:00-15:00
ügyfélfogadás szünetel
08:00-15:00
08:00-12:00
minden nap 12:00-12:30

Hidasi Hírmondó
Lap tulajdonságai: ingyenes kézbesítés
hagyományos külalak (A3, papír)
fekete-fehér nyomtatás, sokszorosított
Szerkesztés: Szőke Boglárka
Létrehozta, felelőse: Hidas Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 50/II.

Berg Csaba polgármester
elérhetőségei:
Bonyhádi
háziorvosi
ügyelet

06 74/318-104

7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 50/II.
Telefon: 06 72/457-101,
06 72/457-117
Fax: 06 72 457-101
Mobil: 06 20/345-4913
E-mail: hidasonkormanyzat@gmail.com
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„Kisöccsétől. Szeptembertől
búcsút vesz és útra kél,
paripája sűrű felhő,
a hintója őszi szél.”
Zelk Zoltán gondolatainál szebben talán nem is lehet bemutatni az október hónapot, de egy pár sor erejéig
tekintsünk még vissza szeptember hónap kiemelkedő eseményeire.
A „múlt” bányászati tárgyainak kiállítása – 2018. szeptember 1. (9:30-18:00)
A kiállítást Berg
Csaba polgármester
nyitotta meg, majd
átadta a szót Dull
Zoltánnak (nagymányoki lakos), aki
részletesen bemutatta a kiállított tárgyakat. Kiemelten beszélt a bányász fokos
magángyűjteményéről. Ezenfelül megtekinthetők voltak az
általa gyűjtött bányászati eszközök, korabeli képek,
dicsőségkönyvek - egy példányt Videcz Ferencné Marika néni
kapott ajándékba - gobelinek, valamint egy különleges
bányász pipa is, amit 1906-ban Kaufmann Heinrich készített Hidasnak.
Molnár Ágnes könyvtáros

Hidasi Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola hírei
2018. szeptember 14-én (pénteken) őszi
kiránduláson vettek részt iskolánk tanulói.
Diákjaink a kellemes napsütést kihasználva
autóbusszal utaztak Mecseknádasdra, ahonnan
gyalogtúra végén jutottak el Óbányára. Az erdei
tisztáson játékos sportvetélkedőkkel, ügyességi
feladatokkal telt az idő a déli sütögetésig. A nap
további részében az osztályok a mecseki erdő
szépségeit fedezték fel, majd autóbusszal
érkeztek meg az iskolához.
Az iskolai papírgyűjtés eredményeként összesen 36.600 Ft bevétellel gyarapodott
intézményünk. A papírgyűjtés során tanulóink 1680 kg vegyes papírt és 760 kg
kartonpapírt gyűjtöttek. Az osztályok közül a 3. és 6. osztályok voltak a
legszorgalmasabbak. Ezúton is köszönjük minden szülőnek és támogatónak a
segítséget.
Az idei tanévben is színházi előadásokon vehetnek részt tanítványaink. Az alsó
tagozatosok a Holló Együttes „Weöres Sándor: Varázsének” címet
viselő interaktív gyermekkoncertjére látogattak el, felső tagozatosaink pedig
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Mark Twain:Tom Sawyer kalandjai címmel az Apolló Színház előadását tekintették meg.
2018. október 19-én (pénteken) az 1956-os forradalom és szabadságharc
hőseiről emlékeztünk meg a felső tagozatos diákok szerkesztett műsorával. A
Lovász-Surján Paula által összeállított
és betanított műsor megható
pillanatokat okozva hozta közelebb az
iskolásokhoz és óvodásokhoz a 62
évvel ezelőtti eseményeket. A műsort
követően Berg Csaba Polgármester Úr
leleplezte az 1956-os emléktáblát,
majd Steiner Krisztián igazgatóval
közösen elhelyezték a megemlékezés
koszorúit. Az ünnepség végén az osztályok képviselői mécseseket elhelyezve hajtottak fejet 1956 hősei előtt.
A tanév első hónapjaiban is szépen szerepeltek diákjaink a tanulmányi versenyeken:
Iskolánk 8. osztályos csapata (Amrein Lara, Biszak Ákos, Hénel Richárd, Pollák Zita Kisanna) meghívást kapott
a Bolyai Matematika Csapatverseny megyei eredményhirdetésére. A 7. osztályosok csapata (Balogh Eszter,
Nemcsényi Janka, Ozsváth Éva, Tar Bence Huba) a 17. helyen végzett.
Nyárádi Kincső, Biszak Olivér és Ozsváth Éva is továbbjutott a Megyei
Matematikaverseny 2. fordulójába.
Ozsváth Éva bejutott a Bátaszéki Matematikaverseny 2. (területi) fordulójába.
Steiner Krisztián igazgató
Benedek Elek /1859. szeptember 30./ – Magyar Népmese Napja

2018. szeptember 28-án iskolánk névadójának Benedek Elek
születésnapjának és a Magyar Népmese Napjának alkalmából
rendezett ünnepi megemlékezéssel tisztelegtek a jelenlévők az
iskola tornatermében. Ezúton is köszönjük iskolánknak a
nagyszerű műsort és a szervezést. Az elsős tanulóink a
hagyományokhoz
híven idén is
átvehették
Steiner Krisztián
igazgató
úrtól
iskolánk jelvényét, melyet ezentúl büszkén viselhetnek. Ezen a
napon erre a rendezvényre iskolánk volt igazgatója Szántó István
úr és régi pedagógus kollégái is meghívót kaptak, akik szintén
iskolánk jelvényével gazdagodtak az ünnepség alkalmával. Jó
érzés volt látni együtt az iskolánk korábbi és jelenlegi vezetőit és
pedagógusait közösen.
Szerk.

Óvodai élet
„Hadd fusson a gyermek álmok fuvallatán, csapongva illanó arany lepkék után!
Legyen, mint a tavasz vidám tekintetű, kis ajka zendüljön, mint égi csöngettyű!”

Szeptember 3.-án Óvodánk megnyitotta kapuit. Az intézmény elnyert egy korszerűsítési pályázatot. A
munkálatok problémamentes lebonyolítása érdekében óvodásaink, valamint a bölcsőde a helyi Benedek Elek
Német Nemzetiségi Általános Iskolában kaptak helyet. A költözésben sokat segített az Önkormányzat, szülők és
pedagógusok egyaránt. Az adott osztálytermeket a folyosót és a mosdókat is a helyzetnek megfelelően
maximálisan átalakították és a gyermekek számára létrehoztak egy nyugodt, meghitt számukra megfelelő
környezetet. A kisgyermekek hamar megszokták az újonnan kialakított csoportszobákat.
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Két csoporttal indult az idei év. Mindkét csoportba folyamatosan érkeznek az új kispajtások. Ez minden család
életében fokozott izgalommal jár, főleg ha első gyermekük kezdi meg
óvodai életét.

Az ősz beköszöntével mindkét csoport sokat sétált, gesztenyét gyűjtött
kirándulásokon vett részt. Csiga és a Katica csoport is gyalogtúrás
kirándulást tett Hidason. Vendéglátásban és piknikben is volt részük a
kicsiknek.

Még szeptemberben ismerkedtek a csoportok a must készítés rejtelmeivel,
ami igen izgalmas volt, mert a csoportszobákban szemeztük a szőlőt és
préseltük, hogy megkóstolhassák a finom nedűt. Csiga csoportosaink a
Kiránduláson
kirándulás alkalmával ellátogattak egy valódi pincébe, ahol
megismerkedtek a mustkészítéshez szükséges eszközökkel és magával a
folyamattal is.

Október 4.-én az Állatok világnapja alkalmából ellátogattunk a Pécsi Állatkertbe.
A gyerekek nagy izgalommal várták a kirándulást. Számos házi és vadállatot
láthattunk és még napokig meséltünk az élményeinkről.
Október elején kedves kis műsorral köszöntöttük az Időseket. Óvodásaink verssel
és Az aranyszőrű bárány című színdarabbal fejezték ki szeretetüket és tiszteletüket.
Viszonzásul Ők sok-sok finomsággal vendégeltek meg bennünket.
A gyermekek ovis fotózáson vettek részt. Tüneményes fotók készültek. Kovács Rita
nevezésének köszönhetően a Katica csoport megnyert egy 10%-os kedvezményt a
fényképek árából. Nagy örömmel fogadtuk ezt a hírt.
A Pécsi Állatkertben
Kisebbek és nagyobbak is egyaránt lelkesen várják az idei Terményfesztivált, melyre október végén kerül sor az
iskola tornatermében.
Borsós Barbara
Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde személyi változásai

Fontos megemlítenünk a Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde életében 2018. szeptemberétől bekövetkezett
személyi változásokat is. Az intézményvezető asszony Czimermanné Sztraka Tímea szülési szabadsága miatt a
jelen nevelési évtől Tari Zsuzsanna látja el helyettesként az óvodavezetői feladatokat. Óvodánk kollektívájához
egy új kolléganő csatlakozott, Borsós Barbara óvónéni személyében. Bízunk benne, hogy a gyermekek könnyen
élik majd meg a változásokat és továbbra is jól érzik magukat a mindennapok során. Az óvoda valamennyi
dolgozójának zökkenőmentes és eredményes nevelési évet kívánunk.
Szerk.

Orvosi zsálya betakarítása
2018. szeptember 18-án megtörtént az idei év második orvosi zsálya betakarítása. Az Önkormányzat Árpád utca
feletti közel egy hektáros területén termett növényt kaszálás után először a Hivatal hátsó udvarára hordták be
dolgozóink, majd innen kamionnal szállították Bogádra, ahol a termény feldolgozása történik. Az orvosi zsálya
termesztésében és betakarításában nagy szerepe és sok-sok munkája van a közfoglalkoztatott dolgozóknak,
kiknek ezúton is köszönet jár a kitartó, szorgalmas munkájukért.
Szerk.
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Idősek Klubja hírei
Az Idősek Klubja idén júliusban már a 10 éves fennállását ünnepelte. A
hétköznapjainkban kötünk, horgolunk, varrunk, tornázunk, énekelünk, vagy csak
beszélgetünk. A kedvenc játékunkat, a bingót ki ne felejtsem. Hétköznapjainkat
különböző programokkal színesítjük.
Májusban Baján voltunk kirándulni vonattal.
Az idősek (akik vállalni tudták ezt a fárasztó
utat) nosztalgiáztak, hiszen régen sokszor
utaztak vonattal Bajára. Azóta sokat változott
a város.
A „Klubban”

A szeptemberi szászvári kirándulásra már
többen tudtak jönni. Megnéztük a várat. A felújított szászvári várat
2016-ban adták át. Közülünk még senki sem látta, ezért ez jó
kirándulási
helyszínnek
bizonyult. Nagyon
jól
éreztük
magunkat.
Baján

-

Az Idősek Napját
kétszer is megün- Szászváron
nepeltük.
Részt
Idősek napi fellépés
vettünk a Művelődési Házban megrendezett ünnepségen.
Nagyon szépen köszöntötték az Időseket. Egy kis mókás jelenettel mi is szerettük volna kortársainkat
megnevettetni. Reméljük sikerült. A klubban az ovisok és iskolások nagyon szép műsorral örvendeztettek meg.
Köszönet érte.
Biszak Józsefné, Idősek Klubja vezetője

Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei
Hidason idén szeptember utolsó péntek délutánján került sor a
Tóth Árpád: Kik egy úton /részlet/
hagyományos Idősek Napi ünnepségre. Az eseményt a Hidasi
„Múlt és jövő közt kik középen álltok,
Német Nemzetiségi Önkormányzat és Hidas Község
S kiket ez ünnep, mint ezüst halom,
Önkormányzata közösen szervezte, melyre meghívót kapott
Emel magasra, honnan messzi láttok,
minden Hidason élő 65 év feletti lakos. Településünkön több, mint
Boldog látványt kíván néktek dalom,
400 fő töltötte be ezt az életkort. A Művelődési Házban szépen
Szép volt a múlt, várjon ragyogva rátok
terített asztal várta a szépkorúakat, akik Mózesné Németi Ritának
Még szebb jövő, még dúsabb jutalom,
a Hidasi Német
S ezek között, bár szerény fény gyanánt ég,
Nemzetiségi
Szeretetünk is hadd legyen ajándék.”
Önkormányzat
elnökének köszöntője után Berg Csaba polgármester úr beszédét
hallgathatták meg,
melyben többek közt
elmondta: „Az Önök
által megalapozott
jelenben
építjük
tovább a jövőt gyermekeinknek és unokáinknak egyaránt. Talán
gyengülő egészséggel és lassuló lábakkal, de hatalmas szívükkel
Önök a mi példaképeink és a lámpa fényét Önöktől kapjuk egy sötét
út végén. Bízva abban, hogy a könnyeket mosoly váltja fel, kívánok
5

VII. évfolyam 5. szám

Hirdetési és információs lap

2018. szeptember - október

minden megjelentnek hosszan tartó életet, sok mosolyt és megbecsülést. „Ezután következtek a fellépők,
először egy latin táncospár Miklósa Kinga és Diószegi Marcell lépett fel, majd Csajághy Szabolcs a Pécsi Nemzeti
Színház színművésze szórakoztatta a jelen lévőket operett előadásával. Majd a hidasi Benedek Elek Német
Nemzetiségi Általános Iskola tanulói Pollák Zita Kisanna, Amrein Lara és Ozsváth Bendegúz álltak színpadra,
ezután a műsor zárásaként következett a hidasi Idősek Klubja tagjainak humoros előadása. A műsorok után a
jelenlévőknek alkalmuk volt kötetlen, baráti beszélgetésre egy kis sütemény és üdítő társaságában. Hidas Község
Önkormányzata ezúton is köszöni a Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a szervezést, a szép műsort
és a jó hangulatot.
Szerk.

Hidasi Néptánc Egyesület hírei

Gyerekek tánctábora 2018
Augusztus végén került megrendezésre gyermek táncosaink
tánctábora. A három napos tábor a minden évben szeptember első
hétvégéjén megrendezésre kerülő bányásznapokra való felkészülés
jegyében telt. A gyerekek minden nap, ahogy az utána következő két
napban is, 10 órakor gyülekeztek a hidasi művelődési házban. Az első
nap délelőttjén, a tábor nyílt
napján kipróbálhattak a felnőtt
táncosok és néhány lelkes Rezeda
tánccsoporttag vezetésével a
táncra felkészítő és csapatépítő
játékokat, illetve megtanulták bányásznapi koreográfiájukban szereplő
dalokat is. Az aznapi ebédet Ömböli Zoltánnál fogyaszthatták el, ahol
megismerkedhettek
a
fafaragás művészetével és
több, a háznál tartott
jószággal is. Délután közös játékkal majd tánccal zárták a napot.
A második nap délelőttjén elkezdődött oktatóinkkal, Etivel és Janival
a
közös
munka.
A
Mecsekkapuban elköltött
ebéd és a délutáni oktatás
után a gyerekek izgalmas
kincskeresésben vehettek
részt. A művelődési háztól
indulva különböző feladatokat megoldva jutottak tovább a
kultúrparkba, a református templom harangtornyába, majd
végállomásként Hidas egyik kincséhez, a tájházhoz. Itt kincsesláda és
Videcz Ferencné Marika néni
várta őket, ahol többek között
„Nekem az tetszett a legjobban a
a tájház múltjáról, jelenéről,
tánctáborban, hogy sokat tudtunk
érdekességeiről mesélt.
táncolni, játszani és minden nap
A harmadik nap szintén a
találkozhattam a barátaimmal.
táncról szólt, folytatódott a
Megismertem új embereket, jó volt a
koreográfia tanulása. Az ebéd
szalonnasütés.”
és a délutáni tánc utána közös
szalonnasütéssel zárult a
Magyar Patrik (11)
tábor.

Bogos Virág
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Szüreti felvonulás és bál
Idén október 6-án került megrendezésre a szüreti
felvonulás és bál, amely minden eddigi visszajelzés
szerint sok örömet szerzett a részvevőknek, nézőknek
és vendégeknek
egyaránt. Kicsik
és nagyon együtt
indultak el, hogy
a falu számos
állomásán
silladrit, csárdást
és szirbát táncoljanak, így invitálva mindenkit az esti bálba. Ebben az évben vendégünk
volt a Sátorhelyi
Néptáncegyüttes,
akik jelenlétükkel
még
színesebbé
tették a felvonulást,
az esti bálon pedig
nyitóműsorral kedveskedtek nekünk.
Az idei alkalommal kinevezett csőszlányok és csőszfiúk
vigyázták a táncosok által készített szőlőkoszorú
épségét. A csőszlányokat a fiúk a református
templomtól kérték ki, azután a polgármesteri hivatalig
táncoltatták őket a táncosokból, lovasokból,
lovaskocsikból álló menet élén. A zenét - mint
hagyományosan - most is a Delfin zenekar szolgáltatta
a felvonulás és a jól sikerült esti bál alatt.

KÖSZÖNJÜK támogatóinknak,
hogy hozzájárultak a szüreti felvonulás és bál
sikeres megrendezéséhez! Az anyagi támogatást és
a tombola-felajánlást Hidas Község Önkormányzatának, Babos Attilának, Benkő Józsefnek, Berg
Csabának, Borsos Árpádnak, Borsos Ernőnek és
Schwáb Ritának, a Danubiana Kft-nek, a Dél
Takaréknak, Erzsi ángyinak, Gecző László GEFO Btnek, György Noéminek, Hambuch Ferencnek, az
Idősek Napközi Otthonának Hidason, János
Csabának, Juhász Gézáné Icunak (Made by Icu),

Lauer Jánosnak, László Ferencnek, Mártonné
Zsuzsinak, Nagy Gábornak, Nagy Máriának, az
Ozsváth Családi Méhészetnek, az Orchidea
Szépségszalonnak, Ömböli Mihálynak, Ömböli
Zoltánnak, Sági Miklósnak, a Stadler Kft-nek, a
Szabó Gábor Pincészetnek, a Tiki-taki
Presszónak, a Viktória Virágüzletnek, a
Völgység Agrár Kft Szemán Tündének, a Yuva
Kft-szörpüzemnek, Ömböli Lászlónénak, az
Adler Presszónak!
Köszönjük a lovasoknak, lovaskocsisoknak,
sofőröknek és a polgárőröknek, mindenkinek,
bármilyen aprósággal segített is!
Köszönjük a sok-sok finomságot, amivel
megvendégeltek, az érdeklődést és a jó
hangulatot! Öröm volt átélni, hogy kicsitől
nagyig mindenki jól érezte magát.

Ömböli Réka

Lapzártánk után (2018. október 27-én) kerül sor az evangélikus templom szentelésére. Erről az örömteli
eseményről lapunk következő számában bővebben is beszámolunk. /Szerk.

A Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat az idei évben is
szeretettel várja a lakosságot advent vasárnap délutánonként közös
gyertyagyújtásra a Művelődési Ház előtti területen.
A pontos dátumokról a képújságban adunk tájékoztatást.
Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat
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Aradi vértanúk október 6.
1849. október 6-án végezték ki
Aradon az 1848-49. évi
szabadságharc 13 honvédtisztjét, Pesten pedig ugyanezen
a napon hajtották végre a gróf
Batthyány
Lajos
egykori
miniszterelnökre
kiszabott
halálos ítéletet. A tizenhárom,
Aradon fogva tartott tiszt
kivégzését Haynau szándékosan
október
6-ára,
a
bécsi
forradalom és Latour hadügyminiszter
meggyilkolásának
évfordulójára időzítette, amivel
egyértelművé tette, hogy az
eljárások célja a bosszú és nem
az igazság volt. Ezen a szomorú
napon Aradon, vár sáncaiban és
a Maros partján hajtották végre
a Ferenc József által követelt
kivégzéseket. Haynau rendelkezése nyomán – hajnali fél
hatkor – a négy golyó általi
halálra ítélt tisztet, sorrendben
Lázár
Vilmost,
Dessewffy
Arisztidet, Kiss Ernőt és
Schweidel Józsefet végezték ki
először, utánuk következtek a
kötélre szánt tábornokok. Az
első kivégzést hat órakor
Poeltenberg Ernőn hajtották
végre, őt Török Ignác, Láhner
György,
Knezić
Károly,
Nagysándor József, LeiningenWesterburg Károly gróf, Aulich

Lajos, majd Damjanich János
követte.
A
legszörnyűbb
büntetés Vécsey Károly grófnak
jutott
osztályrészül,
neki
ugyanis végig kellett néznie
társai halálát; miután ő már
senkitől nem tudott elbúcsúzni,
kivégzése előtt tiszteletből a
már halott Damjanich Jánosnak
csókolt kezet. A 13 mártír
honvédtiszt a szemtanúk szerint
bátran állt hóhérai elé, akik
elrettentésül estig kinn hagyták
a holttesteket. Számításaik nem
váltak be, ezzel a lépéssel
ugyanis csak azt érték el, hogy
Aradról és a közeli falvakból
több ezren zarándokoltak a
vesztőhelyre. Batthyány Lajost
ugyanezen a napon Pesten az
esti órákban, az Újépület zárt
udvarán állították kivégzőosztag
elé, majd a ferencesek belvárosi
templomában helyezték végső
nyugalomra. Ma a Fiumei úti
Nemzeti
Sírkertben,
a
tiszteletből épített mauzóleumban
nyugszik.
Az
aradi
tizenhármak és az első felelős
magyar miniszterelnök meggyilkolásával a Haynau által
levezényelt megtorlás elérte
csúcspontját, ami nem csak
Magyarországon váltott ki erős
indulatokat, de Európát is

Rajz az aradi emlékműről, körülötte a tábornokok
portréival. Készült 1890-ben, a Plakát- és
Kisnyomtatványtár Kossuth relikvia
gyűjteményének egy darabja

tiltakozásra sarkallta. A honvédtisztek és Batthyány kivégzése a
szánalmas bírósági eljárás
ellenére
előre
eldöntött
gyilkosság volt, hiszen az
ítélethozatalra egy koncepciós
pert követően, jogtalan vádak
alapján került sor; halálukkal
Haynau – és Ferenc József – a
magyarság függetlenségi törekvését kívánta büntetni, ennek
nyomán pedig a tizennégy
kivégzett férfit joggal tartjuk
nemzetünk
mártírjainak.
Tisztelet
előttük,
örök
emlékezet, az utókor hálája a
haza hőseinek!
Forrás:

www.rubicon.hu

Életfa ültetés 2018 ősz
Berg Csaba polgármester úr minden évben két
alkalommal köszönti az újszülötteket és egyben Hidas
község polgárává fogadja őket. 2015. évtől,
hagyományteremtő céllal, különleges módon kívánjuk
köszönteni az újszülötteket és a gyermekeket, fákat
ültetünk. A facsemeték a gyermekek világra jöttét
jelképezik. Ahogy a gyermekek nőnek, úgy nő velük
együtt a fa is, az ő életfájuk jelképe. Az idei év második
életfa ültetésén (2018. október 11-én) nagy örömünkre 14 gyermek részére ültethettünk fákat.
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Közérdekű információk, elérhetőségek

Könyvtári nyitvatartás:
Könyvtáros: Molnár Ágnes
Helyszín: Művelődési Ház
7696 Hidas, Erkel Ferenc utca 8.
Telefonszám: 72/457-101
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

14:00-18:00
14:00-17:00
14:00-17:00
08:30-11:30
14:00-17:00

Agrárkamarai tanácsadó iroda
Pécsvárad:
7720 Pécsvárad,
Gyenes Tamás 6/2.
Császár Boglárka 30/758-3752

Közvilágítás
hibabejelentése
WATT-Erősáramú Tervező,
Szerelő és Szolgáltató Kft.
honlap: www.watt-eta.hu /
hibabejelentés
telefon: 06 72/511-599

Szemétszállítással, hulladéktároló
edényekkel kapcsolatos kérdések
esetén kereshető személy:
Lábodi Gábor
06 30/908-7331
labodi.gabor@delkom.hu
A szelektív hulladékgyűjtő edények
ürítésének időpontjai:
november 9., december 14.

Állatorvos telefonszáma:
Dr. Torma Csilla
Tel.: 06 20/384-4787
Egységes európai
segélyhívószám:

112

Mezőföldvíz Kft. hibabejelentés:
Telefon: 06-20-569-3833
E-mail: ugyfel@mezofoldviz.hu

Kéményseprő
Telefonos ügyfélszolgálat
1818 / 9.1 menü
(9.1 Kéményseprőipari tevékenység)
A Hidasi Polgármesteri Hivatalban
időszakosan ingyenes jogsegély
szolgálat érhető el. Kérjük, ezzel
kapcsolatban érdeklődjenek
Hivatalunknál, illetve figyeljék a
hirdetőtáblákra kihelyezett
értesítéseinket, facebook oldalunkat.

Bursa Hungarica 2019
Hidas Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.)
Kormányrendelet 18.§ (2) bekezdése alapján kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév második és a
2019/2020. 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 intézmény költségvetésben megjelenő
elkülönített forrás. Hidas Község Önkormányzata a 2019. évi pályázathoz az Általános Szerződési Feltételek
elfogadását igazoló Nyilatkozat aláírásával csatlakozott, és pályázónként havi 6.000,-Ft támogatást ítélt meg. A
pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPERBursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges.
Hallgatóknak: pályázói belépési pont: https://bursa.emet.hu/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 kötelező mellékletei:
• A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás 2018/2019. tanév első
félévéről / kék hiteles pecséttel ellátva/
• A pályázó és a pályázóval egy háztartásban élő személyek jövedelem igazolása (a kérelmet megelőző
havi jövedelem igazolás)

A pályázat benyújtási határideje: 2018. november 6.
További információ: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica
1381 Budapest, Pf.: 1418 Tel.: 06-1/550-2700
További részletes tájékoztató: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu / Bursa Hungarica
9

VII. évfolyam 5. szám

Hirdetési és információs lap

2018. szeptember - október

November 2-án gyertyát gyújtunk, emlékezünk…

Szeretteink halálával az érzéseink egy darabja is átkerül velük a holtak világába,
emlékezni viszont nem szégyen, gyertyát gyújtani mindig lehet, mert emlékezni
arra, akit szerettünk, jó. Mindenszentek és Halottak napja erről szól.
Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Meghívó
A Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt 2018.
november 2-án 15 óra 30 perckor a Hősök szobránál (lovasszobor) tartandó
halottak napi megemlékezésére.
Gondolatok az utolsó oldalra

Vincze Erika
Magad vagy bennem.....
Szívemben mindig ott élsz,
lelkemnek már része vagy.
Nem számit most a távolság,
Magad vagy bennem a gondolat.

Virág és gyertya kezemben,
bennem csak halk sóhajok,
egy-egy gyertyát gyújtok,
lángjába én is beleolvadok.
Melegség járja át a szívem,
érzem szinte közelségedet.
Lassan becsukom szemem,
oly jó hinni, itt vagy velem!
Sirodra teszem a virágot,
a szél zúgását hallgatom,
nyugodjon békében lelked,
örökké hiányozni fogsz!

Ismét ránk köszöntött a november a mindenszentek és a halottak napja minden fájdalmával. Ezekben a
napokban megpróbálunk úgy emlékezni halottainkra, ahogy utoljára láttuk. Megpróbáljuk soha el nem veszíteni
őket, hiszen mindig az életünk részei maradnak. A fájdalmat uraló tudat szakítja ki belőlünk a felismerést, hogy
csak az emlékek maradtak. Ez, a soha nem múló emlékezés adjon erőt a mindennapi terhek elviseléséhez.
Kívánom, Hidas község lakóinak, hogy még sokáig maradjunk meg egymásnak örömben és bánatban egyaránt.
”Nem az hal meg, kit eltemetnek, az hal meg kit már nem emlegetnek.”
Kívánok mindenkinek jó egészséget….......
Berg Csaba
Hidas község polgármestere
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