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„” Beért a hitbe vetett bizalom, és győzött a jóra vágyó emberi akarat .”
2018. október 27-én tíz éven belül immáron másodszor szentelték fel az 1793-ban épült hidasi
evangélikus templomot. A szószékoltáros, késő barokk stílusú templom már sok
viszontagságon ment át, tornya az 1800-as évek közepén ledőlt, a 20. század is jócskán
megviselte. A mostani felújítás viszont reményt ad arra, hogy még sok evangélikus generáció
számára az Istennel való ünnepélyes találkozás helye lehet. Az ünnepi úrvacsorás
istentiszteleten Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke hirdetett igét, a
liturgiában Aradi András esperes és Barcsik Zoltán lelkész vett részt. Kondor Péter
prédikációjában kiemelte, hogy miközben egy kövekből újjáépített templom szentelésén
veszünk részt, milyen nagy dolog, hogy itt épülhetnek azok az „élő kövek” – közöttük új
konfirmandusok, Hambuch Marcell és Mózes Boglárka –, akikkel együtt egyben a jövőre is tekinthetünk. Az
istentiszteletet követő közgyűlésen Aradi András esperes emlékeztetett arra, hogy tíz
éven belül ez már a második templomszentelés, ugyanis 2009-ben a Gustav-AdolfWerk és a Magyarországi Evangélikus Egyház támogatásával a templomtornyot
újították fel. A műszaki átadás során derült azonban ki, hogy a födém életveszélyes
állapotba került. A használhatatlanná nyilvánított templom 2010 végétől aládúcolva
állt évekig. Az egyházközség és az önkormányzat együtt írtak levelet Balog Zoltán
akkori miniszternek, kérve az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatását, mely
csodák csodája, 2016-ban 40 millió forint támogatásról szóló döntést hozott a hidasi
templom felújítása céljából. A beruházás a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE)
Országos Irodája felügyelete mellett folyt. A végül 47 millió forintos projekt elkészültéhez szükség volt még az MEE
orgonapályázatán elnyert 3 millió forintra, valamint arra a több mint 3,5 millió forintra, melyet a gyülekezet adott
össze. A közgyűlés utáni köszöntők sorát Rózsai György tolna-baranyai egyházmegyei felügyelő nyitotta, gratulálva
Kondor Péternek a püspökké választásához. Ezután emlékeztetett arra, hogy a
felújítás előtt sok negatív mondat hangzott el, ezek között a leggyakoribb a „nincs
realitása”, a „semmi esélye”, illetve a „baj lenne, ha elmaradna” mondatok voltak.
Ezekből viszont akár a következő mondat is kiolvasható volt: „nincs semmi baj”, amire
végül ékes bizonyság a felújított templom. „Beért a hitbe vetett bizalom, és győzött a
jóra vágyó emberi akarat” – ezzel a gondolattal kezdte köszöntését Berg Csaba,
polgármester. Megjegyezte, hogy „e csodálatos templomban Isten igéjét hallani
akaró, nagyszerű emberek jöttek össze.” Kiemelte, hogy egy megújult templom
mindig fontos egy község életében, felekezetre való tekintet nélkül, ezért is tartotta
szükségét eljönni. Beszéde végén annak a reménységének adott hangot, hogy a
megújult hidasi evangélikus templom összehozza majd Hidas lakosságát, s a tisztelet, megbecsülés és szeretet
otthona lesz. A közgyűlés végén a résztvevők közösen elénekelték a Himnuszt, majd az alkalom a templom melletti
udvaron tartott szeretetvendégséggel zárult.
Forrás: www.evangelikus.hu
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Hálaadó istentisztelet - 10 éves településünk református temploma
Hálaadó istentiszteletet tartottak 2018. november 18-án vasárnap délelőtt a 10 éves
református templomunkban. A gyülekezet itt emlékezett arra, hogy 10 éve szentelték fel a
református templomot. Az ünnepi istentiszteleten részt vettek a Szerbiai hertelendifalvi
testvérgyülekezet tagjai is Halász Béla püspök úr vezetésével. Először Gyenge Károly
református lelkész úr köszöntötte az ünnepi istentiszteleten megjelenteket, majd Halász Béla
püspök úr mondott beszédet, kit Aradi András esperes követett. Majd miután a helyi vallások
vezetői áldásukat adták a tíz éves református templomra, Berg
Csaba Hidas község polgármestere a következőket emelte ki
ünnepi beszédében: „Nagy öröm és szívet melengető megtiszteltetés számomra,
hogy az október 27-i felújított evangélikus templomunk felszentelése után most
ismét itt a 10. születésnapját ünneplő református templomunkban köszönthetem
Önöket. Ahogy az evangélikus templom felszentelésén is említettem a hit és az akarat párosul az
emberek, hívek elhatározásával így lehetett felújítani és így lehetett 10 évvel ezelőtt
ezt a csodába illő református templomot is felépíteni és a hívek szolgálatára
bocsájtani. A hatalmas hitbe vetett bizalomnak volt köszönhető a mesébe illő anyagi
támogatás és a nagyszerű hidasi emberek ember feletti összefogása a munkálatok
során. Ez az összefogás és tenni akarás példát mutathat a jelenben is, hiszen nem
kis dolgot vállaltak az akkori szorgos kezek, hanem isten házát kellett felépíteni itt
Hidas községben. Szigetvári György tervező úrnak köszönhetően, erdélyi építészeti motívumok stílusban készült
templomunkról büszkén mondhatom, hogy településünk egyik ékköve. Örömmel mondhatjuk, hogy vallási
hovatartozás nélkül Hidas község hitben bízó lakossága csodálatos templomokban és gyülekezeti termekben
gyakorolhatják vallásukat. A hitbe vetett bizalmat erősíti a hertelendifalvi és a kóreai református testvér
gyülekezet baráti és testvéri kapcsolata egyaránt, ezúton is köszönet érte. Közös a bánatunk közös az örömünk
és a hidasi hívőkkel együtt örvendünk az újszülötteknek és együtt siratjuk a halottainkat. A mai napon ünnepelni
jöttünk és boldogan kiáltjuk az égbe, hogy 10 éves a hidasi református egyház erős vára, temploma. Szeretnék
ezúton is köszönetet mondani a 10 évvel ezelőtti támogatóknak, szeretnék köszönetet mondani az áldott
szorgos kezeknek kik felépítették e csodás templomot. Legyünk közösen, legyünk büszkék erre a csodálatos
Isteni ajándékra. Köszönet, külön köszönet Boruss Mária akkori lelkésznőnknek és Ömböli Zoltán korábbi
gondnok úrnak, hogy részesei, irányítói voltak a munkálatoknak. Gyenge Károly jelenlegi lelkész úrnak kívánok
hitben bízó gyarapodó közösséget, kísérje áldás a munkáját még hosszú - hosszú évekig. A településünk
vérkeringése továbbra is áramlik a hiba nélküli emberek tudatát nélkülözve tesszük a dolgunkat mindenki a saját
területén és település vezetőként bízom az összefogás és az egymás iránti tisztelet erejében. Építjük és
formáljuk településünket, hogy az utódaink az utánunk jövő nemzedék büszkén vállalja Hidas község múltját és
jelenét egyaránt. Köszönöm az ünnephez méltó és a hitben bízó ünnepi tekinteteket köszönöm a meghívást,
kívánok mindenkinek hasonló örömökben gazdag hosszú életet. Köszönöm, hogy Önökkel ünnepelhettem a
most már 10 éves református templomot.” Végül Boruss Mária korábbi lelkésznőnk emlékezett vissza a
kezdetekre, amikor a koreai Yeoungju Joongang presbiteriánus gyülekezet és a Dunamelléki Református
Egyházkerület közös erővel jelentős segítséget nyújtottak a hidasi
reformátusok új templomának felépítéséhez. Az építkezés teljes
költségének egyharmadát adták a koreaiak, vagyis 100 ezer dollárt. A
hidasiak sem voltak restek: nemcsak a gyülekezeti tagok, hanem az egész
falu
lakossága
dolgozott
az
építkezésen.
Örömmel
adták
erejüket, idejüket és adományaikat
is. Az istentiszteleten egy perces néma csenddel emlékeztek meg azokról
a segítőkész emberekről, akik sajnos már nem lehetnek köztünk. Az
eseményen először szerepelt az egyház énekkara, gitáros kísérettel.
Szerk.
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A Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde hírei
Az óvoda felújítása nagy léptéket vett a szeptemberi állapothoz képest. Látogatásunkkor
tapasztaltuk, hogy nagy erőkkel folynak a munkálatok az épületben. A bölcsődénk átköltözött az idősek
klubjába. Nagy köszönet Nekik, amiért nem tanakodván felajánlották a lehetőséget.
Gyermekeink a téli hónapokban is több rendezvényen vettek részt. Októberi hónap számos
programot tartogatott nekünk. Sor került a minden évben megtartott Termény fesztiválra. Sok szép
tárgyat készítettünk és a szülők is kitettek magukért az eladásra szánt sütemények terén. Szép összeg folyt be,
amit természetesen a kisgyermekekre fordítunk. 80.490 forintból egy tavaszi családi kirándulást szeretnénk
szervezni. Hogy a program még érdekesebb legyen a Csurgó zenekar táncoltatott meg kicsiket és nagyokat. Az
általános iskolások által megtartott október 23.-i műsorra kaptunk meghívást. Az iskolások tartalmas
műsort adtak elő. A Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola szervezte Márton napi ünnepségen
óvodásaink saját készítésű lámpásaikkal vettek részt. Az ünnepek közeledtével több jó célt szolgáló
kezdeményezésben is részt vettünk. Ételt, pokrócokat és takarókat gyűjtöttünk a Bonyhádi
kutyamenhely kis „lakóinak”. Hidas Község Önkormányzata idén második alaklommal hirdette meg
Cipősdoboz Akcióját. Az ajándékokkal megtöltött dobozokat, óvodásaink
személyesen vitték el Berg Csaba polgármester úrnak. Reméljük, hogy a
„dobozok” nagy örömet okoznak
majd azoknak a gyerekeknek, akiket
megajándékoznak velük. November
21.-én lehetőségünk volt ízletes
mézek kóstolására. Mézes napot
tartottunk.
Ozsváth
István
jónéhány finomsággal lepett meg
Mézes nap
bennünket. Nagy volt a válaszék és
”Cipősdoboz” akció
megismerkedhettünk a rendszeres mézfogyasztás előnyeivel is. Elsétáltunk
a Bonyhádi Díszgalamb- és Kisállattenyésztő Klub kiállításra, amelyre a helyi Művelődési
Házban került sor. Általános iskolásokkal közösen gyújtottuk meg az
első adventi gyertyát az Iskola aulájában. December 6.-án kis
krampuszai kíséretében megérkezett a várva várt Mikulás. Sok
szép verset és éneket tanultunk, rajzokat készítettünk neki. Az
óvodások nagy izgalommal bontogatták a cukorkákkal, csokoládéval,
színezővel megtöltött ajándékcsomagokat. Bábszínház érkezett
December 6-a Mikulás
december 7.-én az óvodába. Mikulás műsort néztek meg a gyerekek.
Kedves meghívást kaptunk a Hidasi Adventi vásárra, ahol többféle program vár gyermeket és felnőttet
egyaránt, igazi Karácsonyi hangulattal fűszerezve. Izgalommal telve készülünk a Művelődési Házban tartandó
Karácsonyi Műsorra, amit külön az időseknek is majd szeretettel adunk elő.

Békés, Boldog, Szeretetteljes Ünnepeket kívánunk: Óvoda Dolgozói és az Óvodások
Borsós Barbara

Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola hírei
2018. november 9-én (pénteken) tartotta meg hagyományos Márton-napi
rendezvényét a Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola. A kivilágított,
mécsesekkel, lampionokkal díszített udvaron az alsó tagozatosok műsorát
tekinthették meg az érdeklődő óvodások, szülők és az iskola tanulói. A
lampionkészítő verseny eredményhirdetését követően kezdődött el a felvonulás,
majd az iskolába visszaérve libazsíros kenyeret, forró teát és forralt bort
fogyaszthattak a résztvevők. A szervezők ezúton is köszönik Hidas Község
Önkormányzatának, a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak és a Hidasi Tájházért Egyesületnek a segítséget és
az anyagi támogatást.
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November hónapban is folytatódott tanulóink színházlátogatási programsorozata: az alsó tagozatosok „A
csillagszemű juhász” zenés mesejátékot tekintették meg, a felsősök pedig Petőfi Sándor: A helység kalapácsa
színpadi játékot nézték meg. Diákjaink különjárattal jutottak el a rendezvényre.
2018. november 16-án (pénteken) Nagy Csaba tárogatóművész tartott
rendhagyó előadást a kuruc hősökről. A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetéssel elismert előadó zenei betétekkel, versekkel és képekkel idézte
meg II. Rákóczi Ferenc korát. A program közös énekléssel zárult. Az idei
tanévben iskolánk is csatlakozott az Európai Mézes Reggeli
kezdeményezéshez, amelynek keretében Ozsváth István méhész ismertette
meg a gyerekeket a méz egészségre gyakorolt jótékony hatásaival és a méhek munkájának fontosságával. A
rendezvény a kezdeményezés céljainak megfelelően kóstolással fejeződött be. 2018. november 20-án (kedden)
és 21-én (szerdán) nyílt tanítási napon ismerkedhettek meg az érdeklődő szülők az iskolánkban folyó
tanítási módszerekkel. Az alsó tagozatra látogatok bepillanthattak az angol nyelvoktatásba is, amelyet interaktív
eszközöket használva Adorján-Schreiner Csilla tartott. A tanév fontos előrelépést hozott az intézmény
informatikai ellátottsága tekintetében, hiszen november hónapra
már elmondható, hogy minden osztály tantermében van projektor és
számítógép, amely alkalmas a digitális tananyagok feldolgozására is. 2018.
november 26-án (hétfőn) a testnevelés órákon Dominó Attila és Novotny
Bence tartottak
kempo bemutatót a diákoknak. A gyerekek a
bemelegítést és az egyszerűbb gyakorlatokat együtt is végezték. A kempo szó
jelentése: „az ököl igazsága”. Kínai shaolin kung-fu gyökerekkel rendelkező,
de Japán területén kiteljesedő, igen sokrétű és összetett karateváltozat. A
kempo egyedülállóan tartalmazza azokat a technikákat, amelyeket a kung-fu,
a ju-jitsu, a thai-boksz, a judo és a karate is használ. A kempo egy a mai napig
folyamatosan fejlődő stílus, mely tökéletesíti saját technikáit.
2018. december 1-jén tanulóink pályaorientációs napon vettek részt.
A program célja az, hogy a diákok általános iskolai tanulmányaik alatt
foglalkozásokkal, mesterségekkel ismerkedjenek meg, így 8. osztályban talán
több ismeret birtokában tudnak dönteni. Az alsó tagozatosok a Dél Takarék
kirendeltségébe látogattak el, majd Sági Miklós avatta be őket a
szikvízkészítés rejtelmeibe, végül a Sára Bolt vendégei voltak diákjaink. Ezúton
is köszönjük a segítségüket! A felső tagozatosok autóbusszal jutottak el Bonyhádra, ahol a Knipl Kft. munkájával
ismerkedtek meg, majd a Bonyhádi Rendőrkapitányságra látogattak, ahol a rendőrség munkájáról kaptak
tájékoztatást, végül a Schaefer-Oesterle Kft. üzemét tekintették meg.
December 3-án kezdődött el adventi ünnepségsorozatunk, amelynek
részeként tanulóink rövid műsorral hangolódnak a karácsonyra, majd gyertyát
gyújtanak az adventi koszorún. December 6-án iskolánkba is megérkezett a
Mikulás, aki az iskola minden tanulójának csomagot hozott ajándékba.
Szerencsére az ajándékok kiosztásában segédkező krampuszoknak nem kellett
senkit sem virgáccsal fegyelmeznie.  Ezen a napon diákjaink a hagyományos
„Mikulásfutáson” mérhették össze tudásukat, majd az alsó tagozatosok
Mikulás Buli rendezvénye zárta a napot.

Tanulóink eredményei:
Iskolánk 8. osztályos csapata (Amrein Lara, Biszak Ákos, Hénel Richárd, Pollák Zita Kisanna) 5.
helyezést ért el a Bolyai Matematika Csapatverseny megyei összesítésében!
Németh Zsanett okleveles elismerésben részesült a Kékmadár rajzpályázat díjkiosztó ünnepségén. A megyei
pályázatra 250 alkotás érkezett, 150 rajzot állítottak ki és korcsoportonként a legjobb három pályázót díjazták.
A díjazottak mellett néhányan oklevelet kaptak színvonalas munkájuk elismeréseként.
Hetedik osztályos csapatunk (Balogh Eszter, Nemcsényi Janka, Németh Dániel, Ozsváth Éva) a 7. helyen végzett
a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny körzeti fordulójában. A 8. osztályosok “Babcsírák” csapata (Amrein Lara,
Biszak Ákos, Pollák Zita Kisanna, Nyul Mariann) a 13. helyen végzett, a “Hidas Gyöngyei” csapat (Amrein
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Bettina, Hannl Zsanett, Pécsi Dorina) a 16. lett, a 6. osztályosok (Balogh Dominik, Fényes Kende, Mészáros
Adél, Ozsváth Bendegúz) 34. helyezést értek el, az 5. osztály csapata (Biszak Olivér, Kőhalmi Kevin, Kőhalmi
Laura) pedig 35. helyen végzett a versenyben.
A Pécsváradi Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI által szervezett „Szép olvasási”
versenyen a 4. osztályosok között Fényes Hunor 2. helyen végzett, Nyárádi Kincső pedig 1. lett! A 3. osztályosok
versenyében Balogh Patrícia 3. helyezett lett.
A “Természet ritmusa az évszakokban” rajzversenyen Nyárádi Kincső 2. helyezést ért el!
Iskolánk III. korcsoportos csapata veretlenül zárta a Bozsik Intézményi Program körzeti fordulóját.
Eredmények:
Hidas-Geresdlak 6:1
Hidas-Mecseknádasd 2:0
Hidas-Pécsvárad 1:0
A második alkalommal megrendezett iskolai “Mikulásfutás” eredményei:
Alsó tagozat eredményei:
Egyéni verseny: 1. Fényes Hunor 2. Nyárádi Kincső 3. Balogh Nóra
Csapatverseny: 1. 3. osztály 2. 4. osztály 3. 1. osztály
Felső tagozat eredményei:
Egyéni: 1. Fényes Kende 2. Hénel Richárd 3. Forray Gergő
Csapatverseny: 1. 8. osztály 2. 7. osztály 3. 6. osztály
Pollák Zita Kisanna 5. helyen végzett a Solymár Imre Városi
Könyvtár által szervezett
EU vetélkedőn!
Steiner Krisztián igazgató
Hidasi Néptánc Egyesület

Negyedik Hidasi Fonó
Október 20-án rendezte meg a Hidas Néptánc Egyesület a negyedik Hidasi Fonót.
Ezúttal Pámer László, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának tanára, a Megyer
Törzs Déli Gyepűvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület vezetője érkezett hozzánk,
aki a sztyeppei lovas nomád népek harcmodoráról és életmódjáról tartott
látványbemutatóval egybekötött előadást az érdeklődőknek. Jövő évben is várunk
mindenkit sok szeretettel eseményeinkre, töltsük el közösen pár estét!

Cikói szüreti felvonulás
Október 20-ára kaptunk meghívást Cikóra az
idei szüreti felvonulásra, amelynek örömmel
tettünk eleget. Számos alkalommal
számíthattunk már egymásra a cikói
közösséggel - többek között sokan lovakkal
vettek részt az idei hidasi szüreti
felvonuláson - nem is beszélve arról, hogy az
egyesületben is több cikói illetőségű táncos táncol. A garai és kakasdi
hagyományőrzőkkel egyetemben jól éreztük magunkat a felvonuláson, és az azt követő szekértoló versenyen.
Ömböli Réka

Leányvásár 2018 - Csonka Felícia élménybes zámolója
Október 21-én Pécsváradon jártunk a Leányvásáron a tánccsoporttal, ami
nagy élmény volt számomra. Először is én minden fellépést élvezek, de a
pécsváradi volt az egyik kedvencem. Nagyon
tetszett, hogy élő zenénk volt. Kissé nehéz volt
azonban a felnőtt és a gyerek tánccsoport közt
ugrálni, mert a gyerekek és a felnőttek közös
műsorral készültek erre az alkalomra, de így is
tetszett. Még mindig a mezőségi tánc a
kedvencem és ebben a fellépésben is az volt.
Csonka Felícia
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Fellépés Mohácson-A Sátorhelyi Néptáncegyüttes Jubileumi műsora
2018.12.08-án a hidasi szüreti felvonuláson is járt Sátorhelyi Néptáncegyüttes 15 éves jubileumi műsora került
megrendezésre Mohácson. A Kossuth Filmszínházban rendezett előadáson a sátorhelyiektől az egészen kicsiktől
az idősebb korosztályig mindenki képviseltette magát. Az esemény alkalmából a Hidas Néptánc Egyesület is
fellépett
a
bukovinai
koreográfiájával,
mint
vendég együttes. A remek
műsor
után
az
est
lezárásaként az ünneplők
állófogadással készültek,
ahova csoportunkat is
meghívták.
Bogos Virág

Aktív civilek: Hidasi Tájházért Egyesület - 2018.
A Hidasi Tájházért Egyesület 2006 nyarán alakult, célja a helyi
Tájházban összegyűjtött néprajzi anyag megóvása, bővítése,
valamint községünk híres szülötte, kardosvaszkai Kardos Kálmán
főispán emlékének megőrzése, a helyi kulturális örökségünk
megtartása az utókor számára.
Egyesületünk 2017. év végén tisztújításon esett át, így ez az első év
melyet már az új vezetőség irányításával - de az elődök nyomdokán
haladva - munkálkodik a település kulturális életének színesítésében.
Taglétszámunk folyamatosan növekszik, aktív tagjaink száma jelenleg 30 fő.
Az előző évekhez hasonlóan idén is a Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen több alkalommal együtt
koszorúztunk a település emlékműveinél, emlékeztünk meg a település évfordulóiról, jeles napjairól.
Tagjaink részt vettek és vesznek a különböző hagyományőrző rendezvényeken, ahol aktívan segítünk ezek
megvalósításában (pl.: Márton-, és Luca-nap). Egyesületünk legjelentősebb programja a hagyományos KardossFesztivál, melyet minden év június első szombatján tartunk meg. Az idén a rendezvény programjait úgy
alakítottuk, hogy elsősorban a fiatal előadóké legyen a főszerep, a helyi iskolások és néptáncosokon kívül
bonyhádi és mecseknádasdi diákok léptek fel. A rendezvény ideje alatt helyi alkotók kiállítását tekinthették meg
az érdeklődők, kézművesek, népi játékok és íjászat is várta a szórakozni vágyókat. Ebben az évben először a
hagyományos töltött káposzta mellett palacsintával is vártuk délben a látogatókat. A település egyéb
rendezvényein is segítünk, egyesületünk tagjai feladatot vállaltak előbb a bányásznapon, ahol a vendégül látott
német testvértelepülés étkezéseinek lebonyolítását láttunk el két napig, majd egy héttel később a kistérségi
német vendégek megvendégelésében segédkeztünk – remélhetőleg mindenki megelégedésére.
Az év folyamán rendszeresen tartunk egyesületi összejöveteleket, többször rendeztünk jó hangulatú családi
napokat, közös kirándulást, rétes sütést és önkéntes munkát Tájházunk érdekében. Elmondható, hogy ezen
összejöveteleinken jelentős létszámú tagság vesz részt. Ennek szellemében továbbra is várjuk új tagok
jelentkezését, akik szeretnének egy családias légkörű, dinamikus csapathoz tartozni.
Ezúton kívánok Egyesületünk tagjai nevében a település va lamennyi lakosának
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!
Hitter István Hidasi Tájházért Egyesület elnöke
2018. december 1. napján az Adventista Motoros Misszió tagjai látogattak el a
hidasi adventista gyülekezeti terembe, ahol bemutatták jótékony tevékenységüket. Ezen
a napon fellépett Szerekován János operetténekes, kinek csodálatos hangját ismerhették
meg a megjelentek. Berg Csaba polgármester úr a köszöntőjében kiemelte, hogy szívesen
látná vendégül az Adventista Motoros Misszió tagjait a 2019. évi gyermeknapon és ebben
megtörtént a szóbeli megállapodás a misszió elnöke és a polgármester úr között. Ezúton
is tisztelettel köszönöm a meghívást és a meghitt pillanatokat a túlhajszolt életünkben.
Berg Csaba polgármester
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Közérdekű információk, elérhetőségek
A hidasi posta nyitvatartása
2018. december 1-től az
alábbiakra módosul:
Hétfőtől péntekig
07:40-12:00 12:30–15:40
Szombat és vasárnap zárva.
7696 Hidas, Kossuth u. 24.
Kéményseprő
Telefonos ügyfélszolgálat
1818 / 9.1 menü
(9.1 Kéményseprőipari
tevékenység)
E-mail cím: 1818@1818.hu

Egységes európai
segélyhívószám:

112
Mezőföldvíz Kft.
Bonyhádi ügyfélszolgálati
iroda elérhetősége:
Tel.: 06 80/442-442
7150 Bonyhád,
Széchenyi tér 12.

E-On Dél-Dunántúli régió
hibabejelentés
(szakaszos közvilágítási lámpa
hibáknál)
06 80/20-50-20
WATT-Erősáramú Tervező,
Szerelő és Szolgáltató Kft.
(1-2 lámpatest hibája esetén
vagy egyedi hibák esetén)
honlap: www.watt-eta.hu /
hibabejelentés

Szelektív hulladékgyűjtő edények
ürítésének időpontjai 2019-ben:
Jan.
11
Máj.
10
Szept.
13

Febr.
8
Jún.
14
Okt.
11

Márc.
8
Júl.
12
Nov.
8

Ápr.
12
Aug.
9
Dec.
13

Mezőföldvíz Kft.
hibabejelentés:

Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet
Laboratórium elérhetősége:
06 74/550-988
munkanapokon 10 óra 30 perc és
14 óra 30 perc között

Telefon: 06 20/569-3833
E-mail: ugyfel@mezofoldviz.hu

A Pécsváradi Járási Hivatal
Ügysegédi ügyfélfogadási rendje

telefon: 06 72/511-599

Települési ügysegéd: Dr. Szász László
Az ügysegédi ügyfélfogadás helye és
ideje településünkön:
Hidasi Polgármesteri Hivatal
7696 Hidas, Kossuth L. u. 50/II.
Minden csütörtökön: 9:00 - 10:30
Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése pályázat

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által
meghirdetett GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő „Digitális
Jólét Program Pontok fejlesztése” című pályázati kiírásra jelentkezett tavaly ősszel Hidas Község
Önkormányzata. A pályázat sikerességéről idén februárban kapott tájékoztatást Hivatalunk. A projekt keretében
az Önkormányzat digitális eszközöket nyert a helyi könyvtár helyiségébe. A Digitális Jólét Program (DJP) Hálózat
Pontok, a közösségi internet-hozzáférési helyek alapvető célja, hogy a pontok hozzájárulhassanak a digitális
alapkészségek fejlesztéséhez, ösztönözzék a polgárokat az infokommunikációs
eszközök használatára, biztosítsák a digitális készségekkel nem rendelkező
emberek számára a korszerű informatikai eszközöket, az internetelérést és az
ehhez szükséges felkészült szakértői támogatást. A pályázat fontos része a DJP
Mentor képzése. A képzés október végén kezdődött és december elején ért
véget. Településünk Mentora Molnár Ágnes könyvtáros, aki kiváló
eredménnyel végezte el a mentori képzést. A pályázaton használatra elnyert
eszközöket (3 db laptop és a szükséges szoftverek, 2 db tablet, 2 db
okostelefon, 1 db projektor, 1 db multifunkcionális eszköz /nyomtató, fax, fénymásoló/, 1 db beltéri Wifi Access
Point /power injector/, 1 db kültéri WiFi Access Point /power injector/, 1 db router) 2018. október 15-én
sikeresen telepítették. A későbbiekben az eszközök funkcióinak bemutatását szolgáló programok kerülnek
megrendezésre.
Szerk.
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Felelős állattartás télen is!
November, december hónapokban beköszöntött a
tél, a hőmérséklet lehűlt és az első hó is leesett már.
Nekünk, embereknek is nehéz ezzel a hideg idővel
megbirkóznunk, de nem szabad
elfelejtkeznünk állatainkról sem. A
télen is kint tartott házi kedvenceket különösen nagy figyelemmel
kell ellátnunk. Nagyon fontos,
hogy száraz, meleg kuckót
biztosítsunk nekik, hiszen ennek
hiányában egészségügyi problémák jelentkezhetnek a hideg
időjárás
következményeként.
Egy
felelős
állattartónak mondani sem kell, hogy a kutya- vagy
macskaházat szalmával, illetve valamilyen jó
szigetelőképességű anyaggal bélelje
ki, és a bejárathoz erősítsen valamilyen szélfogó anyagot. Ezek a
gondoskodó műveletek sokszor az
állat életét menthetik meg. Ilyenkor
láthatja a gazdi, hogy milyen fontos a
kedvenc
méretéhez
megfelelő
háznagyság, hiszen ha az arány ideális,
az állat teljesen be tudja "fűteni"
éjszakára a fekhelyét. Ha kedvencünknek megfelelő felépítésű a bundája és a tartási
körülmények is megfelelőek, remekül érzi majd
magát a helyén, még akkor is, ha kemény fagyok
vannak. Más a helyzet az idős, vagy
vékony, ritka szőrű ebekkel, ők
gyorsabban hűlnek ki. Ha az
állatunk valamilyen betegségben
szenved, a hideg időben jobban ki
van téve annak, hogy meghűl, mely
a felső légutak hurutjában nyilvánul meg, és általában lázzal is jár. Ilyenkor a meleg a
gyógyulás szempontjából kulcsfontosságú lehet,
ezért ha megoldható, akkor fűtött helyen helyezzük
el az állatot, amíg fel nem épül. Hideg időben a
kedvencek helyes táplálására is oda kell figyelni.
Ilyenkor a testhőmérsékletük fenntartásához több
energiára van szükségük, ezért több, vagy magasabb
energiatartalmú kutyatáppal etessük kedvenceinket. Ha házi kosztot kapnak, akkor pedig
próbáljunk
a
megszokottnál
táplálóbb,
mennyiségileg is több eledelt adni az állatoknak. A

kertben tartott házi kedvenceknél arról sem szabad
megfeledkezni, hogy télen az állatok vize hamar
megfagy. Sűrűn ellenőrizzük, és ha kell, cseréljük.
Hideg, havas időben nem árt, ha
kedvencünket időnként átvizsgáljuk. Kiemelten figyeljünk a
tappancsokra. A kutya tappancsa
nem szereti a sót. Sajnos még
napjainkban is igen elterjedt
fagyás- és csúszásgátló a só. Téli
latyakos időszakban sokszor
láthatunk
sántító,
talpukat
nyalogató kutyákat az utcán. Ennek oka, hogy a só
kimarja a kutyák érzékeny talppárnájának bőrét,
amely
kisebesedve,
kirepedezve
komoly
fájdalmakat okozhat az állatnak. A
kerten belül, ha lehetséges, használjunk homokot a csúszás megakadályozására. A zord hidegben főleg a
felelőtlen gazdák által kitaszított
kóbor kutyák, de néha a hosszabb
időre elszökött, vagy mostoha
körülmények között tartott kedvencek
is különböző fokú fagyási sérüléseket
szenvedhetnek. A túlságosan hideg,
nedves és szeles időben az állati szervezet
hőszabályozása felborulhat. Ilyenkor az állat
hőleadása olyan mértékű lehet, hogy bekövetkezhet
a test általános lehűlése. A hideg
idő helyi kedvezőtlen hatása
leggyakrabban a nagy hővesztésnek kitett, kiálló testrészek (orr,
fül, farok) fagyását okozza. A lehűlt
állat gyors felmelegítésével nem
lehet megszüntetni a károsodásokat. A heveny vesegyulladás gyakran válik
krónikussá, ez pedig halálos is lehet. A reumatikus
megbetegedések is rosszabbodhatnak a hidegtől. A
hidegnek kitett testrészekben először a vérkeringés
lelassul, a bőr kipirul, szederjessé válik, majd enyhén
megduzzad, ezt nevezik elsőfokú fagyási sérülésnek.
Fagyási sérülésnél minden esetben mielőbb
forduljunk állatorvoshoz!
Köszönjük, hogy vigyáz rájuk.
Szerk.
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Galambkiállítás: éves nagykiállítás Hidason
2018. november 23 - 25. között adott otthont a Bonyhádi Díszgalamb- és Kisállattenyésztő
Klub éves nagykiállításának településünk Művelődési Háza. Az eseményt a Klub elnöke, Jelics
Attila nyitotta meg, aki köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy a megmérettetésen új arcok,
új nevezők is indulnak ezalkalommal. Beszédében rávilágított, hogy nem a győzelem, hanem
a részvétel, egymás megismerése, a jó beszélgetések a fontosak egy-egy kiállítás alkalmával.
A Bonyhádi Kisállattenyésztők Klubja több, mint 20 éve folyamatosan rendez kiállítást és ezt
a hagyományt a jövő évben is folytatni kívánja. A kiállításra
szép számban neveztek szárnyasokat, közel félezer galamb
és más szárnyas vett részt a hétvégi mustrán, ezzel komoly
feladatot adva a 8 fős bíráló bizottság számára. Az
eredményhirdetésre vasárnap délután került sor, a
győztes nevezők ekkor vehették át az elismeréseket. A
most megrendezett kiállításon meghirdetésre került a
Hidas mestere cím is, mely kategóriánál 10 azonos fajtájú galamb legmagasabb pontszáma
számít. Ezt az elismerést Jelics Attila klubvezető nyerte el, díját Berg Csaba polgármester úrtól vehette át.
Szeretettel gratulálunk minden résztvevőnek és további sok sikert kívánunk a jövőbeni kiállításokhoz is.
Szerk.

Asztalitenisz csapatunk hírei
November elején játszotta első hazai meccsét a nemrég alakult hidasi
asztaliteniszezők amatőr csapata a vendég Sásd ellen. Ezen az estén Berg Csaba
polgármester köszöntette a részt vevőket és örömét fejezte ki, hogy megalakult
ebben a sportágban is egy hidasi csapat, ezzel is hirdetve a sport szeretetét
településünkön. Az örömteli kezdeményezés és az első meccs pozitív
eredményének hatására bízunk benne, hogy minél többen jelentkeznek a jelenlegi
csapathoz. Végül az eredmény döntetlen lett, 5:5. A csapat az edzéseit csütörtökön és vasárnap 18 órakor tartja
a helyi Művelődési Házban. További sikereket, jó eredményeket, erőt és egészséget kívánunk pingpong
csapatunk tagjainak.
Szerk.

Könyvtárunk hírei
November végén „Böngészés alapfokon: Mire tudom használni az
internetet?” című tartalmas előadáson vehettek részt az iskolások, ahol
sok hasznos információt tudhattak meg: az online adatvédelemről
(facebook beállítások; kémprogramok, vírusok; erős jelszó ismérvei);
közösségi oldalak használatáról (hozzáférési jogosultságok stb.);
álhírekről (spam, kéretlen hírlevelek stb.). Valamint játékos feladatokat
oldhattak meg. A hetedik osztályos gyermekek a Csorba Győző
Könyvtár által szervezett előadáson a Digitális Jólét Program Pontok
fejlesztése pályázaton elnyert eszközök segítségével ismerkedhettek
az internetes böngészés rejtelmeivel.
Molnár Ágnes könyvtáros

Hidas Község Önkormányzat szilveszteri retró diszkót szervez
2018. december 31-én 21:00 órától másnap 04:00 óráig a hidasi Művelődési Házban.
Zene: Dj Agátz és Dj VT
Asztalfoglalás az Adler Presszóban és a Tiki-Taki Presszóban. Jegyek elővételben 1.500 Ft, a
helyszínen 2.000 Ft. További információ Berg Csaba polgármesternél! Érd.: 06 20 345 4913
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Eső szitál, hull a hó,
hol késik még Télapó?
Lásd együtt a sok gyerek,
várja, lesi léptedet.
A melegben ülni jó,
átfázhattál Télapó!
Érezd otthon itt magad!
Jöjj be, rakd le zsákodat!
Csevegj velünk, jót pihenj!
Mi könnyítünk terheden.
Hagyd itt, amit rejt a zsák,
komótosan menj tovább!
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Mikulás ünnepség
2018. december 5-én a délutáni órákban Hidas
község Művelési Házában járt az igazi és
jóságos Mikulás, aki megajándékozta a hidasi
gyermekeket. A jó hangulatú zenés műsorral
egybekötött Mikulás ünnepségen 96 egész évben jól
viselkedő kis- és nagy
gyermek vehetett át személyesen a Mikulástól
ajándékcsomagot, a nagy számban megjelent felnőttek és
gyermekek örömére. Külön kiemelnénk, hogy a Mikulás
nagyon boldog volt, mert az
ünnepségen részt vevő gyermekek nagy szeretettel várták,
és őt is megajándékozták saját készítésű
ajándékaikkal, rajzaikkal. Nem feledkeztek meg
arról a szép gesztusról, hogy nem csak kapni jó, de
adni még jobb.
Szerk.

Karácsonyi műsoros ünnepséget szervez Hidas Község Önkormányzata
a helyi Művelődési Házban 2018. december 22-én szombaton délután
16 órai kezdettel. Előtte 15 óra 30 perckor ünnepélyesen meggyújtásra
kerül a település adventi koszorújának negyedik gyertyája is a
Művelődési Ház előtti téren.
Mindenkit sok szeretettel vár Hidas Község Önkormányzata.
Gondolatok az utolsó oldalra

Tisztelt Hidasiak!
Ismét vége felé közeledik egy esztendő. Advent, karácsony, szilveszter, újév. Elkezdődik, elkezdődött a
karácsony előtti készülődés, de mielőtt magával sodorna minket az áradat, álljunk meg egy pillanatra időt szánva
egy kicsit advent üzenetére. Első hét: remény… Második hét: hit... Harmadik hét: öröm... Negyedik hét: béke…
Az adventi időszak aktív formája a lelkünk rendbe tétele a megbocsátás embertársainknak és saját magunknak.
Elfogadni egymást hibáinkkal, múltunkkal, gyengeségeinkkel valóban nehéz feladat. A karácsony már
emberemlékezet óta a szeretet ünnepe. Az ünnepek alatt kicsit talán megpihenve, félretéve gondjainkat, testi
és lelki problémáinkat próbáljuk megtalálni a valódi öröm forrásait és az éltető remény alapjait. Ebben a hitben
kívánok Hidas község lakóinak áldott karácsonyt, békés, boldog új évet. Kívánom, hogy a 2019-es esztendő
legyen az összefogás, szeretet és az egymás iránti tisztelet éve.
Ehhez kívánok jó egészséget és sok mosolyt!
Juhász Gyula: Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Tisztelettel:
Berg Csaba
Hidas község polgármestere
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