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Erdélyi testvértelepülési kapcsolat - ’ Gyergyóalfalu 
 

Az áprilisban Berg Csaba Hidas község polgármestere és Gáll Szabolcs Gyergyóalfalu 

polgármestere által aláírt testvértelepülési szándéknyilatkozatnak megfelelően 
június közepén megerősítést nyert a Gyergyóalfalu és Hidas község közötti 

testvérkapcsolat. Június 13-a és 17-e között Berg Csaba Hidas község polgármestere és a Hidas Néptánc Egyesület 

szűk, de annál lelkesebb tagjai vettek részt az Alfalvi napok rendezvényen a Hargita megyei Gyergyóalfaluban. 

Nagy öröm számomra, hogy az öt évvel ezelőtti székely zászló kihelyezése a Polgármesteri Hivatal épületére és a 
Székely Kapu felállítása után ez a régi és jogos vágya teljesülhetett 
Hidas község lakóinak. Igen felemelő és megható napokat 
töltöttünk Székelyföldön. Megtisztelő volt Hidas község 
polgármestereként köszönteni Gyergyóalfalu és a környező 

községek Lakóit a 
templom mellett 
felállított hatalmas 
színpadon. A 
szabadtéri misén a 
tömeggel közösen 
énekelni a magyar és a 
székely himnuszt, a 

feledhetetlen 
sikernek örvendő 

Néptánc Egyesület fellépése, a Békás szorosban a Hidas feliratú 
egyenpólónkat látva ránk köszönő és településünket dicsérő 

emberek, mind felemelő érzés volt. 
Ezúton is szeretném megköszönni a 
Hidas Néptánc Egyesületnek, hogy 
részesei voltak ennek a fontos 
kéznyújtásunknak, amit Gyergyóalfalu 
nagy örömmel viszonzott nekünk. 
Ezúton értesítem a Lakosságot, hogy 
testvértelepülésünk küldöttsége a Bányásznapi rendezvényünkön viszonozza a 

látogatásunkat, melyen mi is erőn felüli odaadással fogjuk Őket fogadni. Az 
egyeztetéseim ezzel kapcsolatban még folyamatosak az ottani polgármester úrral és 
alpolgármester úrral, bízom benne, hogy ez a kapcsolat is közelebb hozza a két 
település Lakóit és méltók maradunk elődeink összetartásához, hagyományaihoz és 
erősíteni tudjuk az együtt dobbanó szív akaratát. 

 Berg Csaba Hidas község polgármestere  

Bonyhádi 

háziorvosi 

ügyelet           

06 74/318-104

 

Hidasi Polgármesteri Hivatal  
ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő:  08:00-15:00 
Kedd:  08:00-15:00 
Szerda:  ügyfélfogadás szünetel 
Csütörtök: 08:00-15:00 
Péntek:  08:00-12:00 
Ebédidő:  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: 

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 

 

Gyergyóalfalu 

Gyergyóalfalu a Gyergyói-medencében 

fekszik, Gyergyószentmiklóstól 6 km-re, 

Hargita megyében. A falu az ország 

leghidegebb pontja, ahol már többször 

mértek -30°C alatti hideget. Az eredeti 

település a mai falutól nyugatra a Borzont-

patak völgyében volt. A falu 1675 és 1678 

között püspöki székhely volt, ennek emlékét 

a templom falában elhelyezett tábla hirdeti. 

Ugyancsak a templom falában látható István 

pap emléktáblája, aki 1567-ben János 

Zsigmond serege ellen mozgósította Csík és 

Gyergyó népét. A tolvajos-tetői győzelem óta 

tartják meg a pünkösdi csíksomlyói búcsút, 

ahol az alfalvi kereszt halad ma is az élen. A 

más településekről csatlakozók megadták a 

gyergyóalfalviaknak azt az előjogot, hogy 

mindig ők álljanak a búcsús körmenet élén, 

hiszen az ő papjuknak köszönhetően maradt 

katolikus Csík és Gyergyó vidéke. 
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Május elején tartották az anyák-napi ünnepségeket. A KATICA 

ÉS MANÓ csoportban is műsorral kedveskedtek a gyermekek az 
anyukáknak és nagymamáknak.  
 

Intézményünk is részt vett az Önkormányzat 

által szervezett gyermeknapon. Dolgozóink 

csillámtetoválást készítettek és egy kreatív 
sarkot alakítottak ki, ahol egész nap elfoglalhatták magukat a kicsik és nagyok. 
Fergeteges hangulat volt a nap folyamán köszönhetően a sok, tartalmas és 
színvonalas programnak.  
 

Május 25.-én közös kirándulásra ment a két óvodás csoport. A szülők is velünk 

tartottak Bükkösdre, ahol az Öko Parkban szerveztünk 

egész napos programot. Lovas kocsiztunk, állatokat 
simogattunk, etettünk és lovaglásra is lehetőség volt. 
Közös ebédünk után a játszótéren és a park füves 
területein a játékra is sor került. Jó hangulatban telt ez a 
nap, gyermek és felnőtt egyaránt jól érezte magát ezen a 
napon.  

 

Áprilisban 

és májusban is tartottunk terápiás kutyás foglalkozást, a 

Csigabiga Mozgásfejlesztő Alapítvány munkatársai és kutyusai 
látogattak el hozzánk. Szeretnénk ezeket a foglalkozásokat a 
jövőben is megtartani, a következő évben is számítunk Rájuk. 
Számtalan fejlesztési lehetőséget rejt a foglalkozás, emellett az 
öröm is hatalmas, amikor meglátják az óvodások és bölcsődések 
kivel fogunk ma játszani.  
 

Május 31.-én egy nagyon várt esemény is elérkezett, a ballagás. Idén 6 gyermekünk fejezte be az óvodát és 

indult iskolába. A műsorra nagyon sokat készültek, izgalommal várták a szereplés perceit.  Keserédes pillanatok 
ezek, hiányozni fognak, de vár Rájuk az iskola. Kívánunk nekik sok sikert, örömöt és eredményes éveket! A 
bölcsődések is elballagtak, de Ők még velünk maradnak, csak jövőre már ők is ovisok lesznek! 
 

Nem maradhatnak ki a bölcsődések sem a kirándulók sorából. Június végén látogatnak el egy farmra, ahova 

meghívást kaptak. Itt közös főzés, lovaglás és rengeteg játék várja majd őket. Kívánunk Nekik jó szórakozást! ☺ 
 

A ballagás után beköszöntött a nyár, 
a jó idő.  A sok – sok év végi 
feladatunk után kicsit szabadabb 
napok következnek a gyermekekkel. 
Ezt ki is használjuk, amíg itt vannak. 
Ha nyár, akkor fagyi, süti és 
kirándulás! A környéken rengeteg kis 
sétát, túrát tudunk tenni, hogy a 
nyári hétköznapok se legyenek 

unalmasak. Június közepétől az intézmény összevont csoportokkal 
működik egészen július 31.-ig. A nyári szünet augusztus 1.-31.-ig tart, ez idő alatt az óvoda zárva tart. 
Szeptemberben várjuk vissza a gyermekeket a felújított óvodánkban, a Petőfi utcában.  

 
Kívánunk a nyárra minden családnak pihenést, szórakozást, kellemes szünidőt! 

Orosházi Szandra, intézményvezető 

A Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde hírei 
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A Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola sikeres pályázatai eredményeként tanulóink ingyenesen 

táborozhatnak Zánkán, illetve vehetnek részt a Napközi Erzsébet-tábor programjain Hidason. A táborozások 
időpontjai: 
      Élménytábor Zánka: 2019.07.28. – 2019.08.02.       Napközi Erzsébet-tábor: 2019. 06.24.-2019.06.28. 

2019. május 25-én (szombaton) tanulóink is részt vettek a Városvédő Tüke-futáson. 
A szabadidős rendezvényen a gyerekek közös bemelegítéssel hangolódtak a 
versenyre és pólóval gazdagodtak.  

Gyermeknapi meglepetésként új, fából készült mászóka  került elhelyezésre 
iskolánk sportudvarán!  

 2019. május 24-én tanulóink tájékoztató előadásokon vettek részt, amelyek 
az egészséges életmódról és a helyes táplálkozásról adtak információkat a 
gyerekeknek. Ezúton is köszönjük Schmieder Valéria védőnő szervezőmunkáját.  

Június utolsó hetében osztálykirándulásokra 

indultak tanulóink: az 1-5. évfolyamok diákjai a 
Katica Tanyára utaztak, a 6. és 8. évfolyam Pécsre 
kirándult, a 7. évfolyamosok pedig a Velencei-tó 

partján töltöttek el egy napot. A kirándulás Hidas Község Önkormányzatának 
anyagi támogatásával valósult meg.  

2019. június 4-én az iskolarádió szerkesztett műsorával emlékeztünk meg a nemzeti összetartozás napjáról. 

Iskolánk tanulói a környezetvédelmi világnaphoz kapcsolódva  szemetet szedtek a faluban. A napközis 
diákok gumikesztyűkkel és zsákokkal felszerelkezve járultak hozzá 
községünk megtisztításához. 

2019. június 15-én került sor a ballagásra és tanévzáró ünnepségre , 
ahol kiemelkedő tanulóink díjazásban részesültek: 

Kitűnő - legfeljebb 1 négyes osztályzattal rendelkező - tanulók névsora:  

1. osztály: Vajda Szabolcs      4. osztály: Nyárádi Kincső 

2. osztály: Nagy Noel       5. osztály: Biszak Olivér 

3. osztály: Kérő Benett, Lovász Kata, Nyárádi Mendel,  7. osztály: Ozsváth Éva 

      Balogh Patrícia, Balogh Nóra    8. osztály: Biszak Ákos, Pollák Zita Kisanna 

Iskolánkban évtizedekre visszanyúló hagyomány, hogy a pedagógusok a 
ballagó nyolcadikosok közül megválasztják az Év tanulóját. Az Év tanulója 
címet az kaphatja meg, aki kiemelkedő tanulmányi eredményei mellett 
versenyeredményekkel is büszkélkedhet, valamint a közösség 
összetartásában is aktív szerepet vállal. Ebben az évben az Év tanulója: 

Pollák Zita Kisanna!  

A Német Nemzetiségi Önkormányzat minden évben jutalmazza a ballagó nyolcadikosok közül azt a 

tanulót, aki a német nyelv tanulásában a legjobb teljesítményt nyújtotta.  A szaktanárok javaslata 
alapján az idei évben Pollák Zita Kisanna részesült díjazásban. A díjat a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
nevében Bachmann Jánosné adta át. 

Az EFOP 3.3.5-17 pályázat révén június 3. hetében tanulóink ingyenes nyelvi táborban  vesznek részt, ahol 
tanulóink autóbuszos kiránduláson és bonyhádi strandoláson is részt vesznek. 

A Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola hírei 

Városvédő 

Tüke-futáson  

Katica tanyán 

Tanévzáró ünnepség 

Ballagó diákok 
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✓ Három tanulónk is dobogón végzett a geresdlaki tagiskola 

versmondó versenyén! 
A 3. osztályosok versenyében Lovász Kata 2. helyen végzett, Kérő 

Benett pedig 3. lett. A 4. osztályosok versenyében Nyárádi Kincső 2. helyezést ért el! 
 

✓ Iskolánk Lovász Kata, Nyárádi Kincső, Kőhalmi Dominik, Inhof Áron, Németh 

Zsanett összetételű csapata 2. helyen végzett a “Vigyázz, kész, pénz!” 

vetélkedő regionális középdöntőjében! 
 

✓ Iskolánk csapata arany minősítést kapott a “Ki a legökosabb?” vetélkedőn. A Cikói 
Perczel Mór Általános Iskola által szervezett környezetvédelmi versenyen az Amrein 

Bettina, Ozsváth Éva, Hannl Zsanett, Pollák Zita Kisanna  összetételű csapat 
képviselte iskolánkat. 

✓ Tanulóink eredményesen szerepeltek az iskolánkban rendezett “Kisiskolák regionális tanulmányi 

versenyen”. 

Eredmények: 

Matematika-logika: 1. Szabó Eszter (Cikó) 2. Csóti Csanád (Mórágy) 3. Nyárádi Kincső 

Csapatverseny: 1. Kunbaja 2. Orfű 3. Aparhant, Mórágy, Hidas (Nyárádi Kincső, Németh Zsanett, 

Fényes Hunor) 

Magyar-szövegértés: 1. Ziegler Csenge (Aparhant) 2. Szabó Hunor 
(Mórágy)  3. Bányai Laura (Györe) 

Csapatverseny: 1. Györe 2. Aparhant 3. Mórágy 

A versenyen három megyéből 10 csapat vett részt, közel 50 tanulóval! 

✓ Iskolánk labdarúgói 5. helyen végeztek a Kis iskolák sportversenyének körzeti tornáján! 

✓ Nyárádi Kincső  megyei 2. helyezett lett   az Országos Balesetmegelőzési Bizottság által meghirdetett “A 

mobil várhat” rajzpályázaton! 

✓ Két tanulónk is arany minősítést kapott az Iregi Népdaléneklési Versenyen! 

Díjazott tanulóink: Mészáros Adél és Nyárádi Kincső!  

✓ Tanulóink szép eredményeket értek el a Mecseknádasdon megrendezett Területi 

Sakkversenyen! 

Sági Kristóf 2. helyen végzett, Magyar Tibor Patrik pedig 4. lett! 

✓ Kézilabdázóink 2. helyen végeztek a Kis iskolák sportversenyének megyei döntőjében.  

✓ Iskolánk csapata 2. lett a második alkalommal megrendezett Hidas Kupán! 

Végeredmény: 

1. Cikó 2. Hidas 3. Nagymányok 4. Geresdlak  

Legjobb játékos: Biszak Olivér (Hidas) 

✓ Nyárádi Kincső 3. helyezett lett az “Egyedül is közlekedem” 

rajzpályázaton! A pályázatra közel 300 pályázat érkezett, Kincső az alsó 
tagozatosok versenyében részesült díjazásban. 

 
 
 

 
Steiner Krisztián, igazgató 

Tanulóink 
eredményei:

Nyárádi Kincső – „Egyedül is közlekedem” rajzpályázat 
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A Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat január hónapban megemlékezett a Magyarországról kitelepített 

németekre az evangélikus templomban tartott istentiszteleten. Március 4-én a Benedek Elek Német 
Nemzetiségi Általános Iskolában német versmondó versenyt  szerveztünk. Két korcsoportban díjazta a zsűri a 
gyerekeket. A helyezettek oklevélben és könyvutalványban részesültek. Az idei évben először került sor különdíj 
átadására. A versenyen résztvevő minden tanuló - az Idősek klubja által készített - nyuszit kapott ajándékba. 
Ezúton is köszönjük segítségüket. Az április 27-én megtartott Phillip Mellanchton kiállítás  vendéglátásában is 
részt vállaltunk, valamint a fellépő kakasdi Német Kórust is mi szerveztük. Május 11-én szombaton került sor a 
már hagyománnyá váló Nemzetiségi Napra.  Az idei évben először a Nemzetiségi Nap (az esemény képei a cikk 

végén találhatóak) műsorát élőben láthatták az interneten. Berg Csaba polgármester köszöntője után video 
üzenetben Martin Kern diedelsheimi polgármester üzenetét halhatta a közönség. Ezen a szombat délutánon 
véméndi csoportok léptek fel a Művelődési Házban tartott rendezvényen. Német vegyes kórus, német férfikar, 
német tánccsoport és ifjúsági fúvószenekar. Hallhattunk tájszólásban német történetet is. A csoportok előtt a 
Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános iskola tanulóinak műsorát láthatta az érdeklődő közönség. Kellemes, 
jó hangulatú délutánt tölthettek el a résztvevők. Május 25-én került sor a falusi gyereknapra, melyre a 

nemzetiségi önkormányzat légvárat bérelt a gyerekek részére. Majd 28-án a 
Hőseinkre emlékeztünk  a Kossuth u. 
Lovasszobornál. Június 3-án a Hidasról 

kitelepített németekre emlékeztünk  az Erkel 
Ferenc u. kultur parkban felállított emlékműnél. 
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik 
részt vettek a megemlékezéseken. A diákok 

részére elérkezett a várva várt ballagás. Önkormányzatunk minden ballagó 8.-os 
diáknak német nyelvkönyvet ajándékozott, a legjobb németes ballagó nyolcadikos - Pollák Zita Kisanna - 
oklevélben és könyvutalványban részesült. 
A nemzetiségi önkormányzat kicsivel több, mint 5 hónapja során ezek az események történtek. 

 Mózesné Németi Rita, Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója 

Berg Csaba polgármester beszéde Mózesné Németi Rita elnök 

köszöntője 
Benedek Elek Német Nemzetiségi  

Általános Iskola tanulói 

Véméndi Férfikar Véméndi Fúvószenekar Véméndi Fúvószenekar 

Véméndi Német Nemzetiségi 

tánccsoport 

Véméndi Német Nemzetiségi 

tánccsoport 

Véméndi Együttes 

tagjának 

harmonika szólója 
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   A Hidasi Tájházért Egyesület idén június 1-én immár tizenkettedik alkalommal tartotta meg a már 

hagyományosnak számító Kardoss Fesztivált és emlékezett meg Kardoss Kálmánról, településünk híres 

szülöttéről. Az idei évben ünnepeltük születésének 180. évfordulóját, valamint a Kardoss emlékszoba 
létrejöttének 10. évfordulóját.  

    Az ünnepi megemlékezést 10 órakor kezdtük a 
Polgármesteri Hivatal épülete előtt, ahol először 
Hitter István egyesületi elnök tartott nyitóbeszédet, 
melyben kiemelte és megköszönte Videcz Ferencné 
áldozatos és kitartó munkáját, mely lehetővé tette az 
emlékszoba létrejöttét és életre keltette 
hagyományos fesztiválunkat. Utána Berg Csaba 

polgármester beszéde következett, majd Videcz Ferencné emlékezett meg Kardoss 
Kálmán dicső munkásságáról, kiemelve példamutató, emberséges vezetői mivoltát. A 

beszédeket követően Barcsik Zoltán evangélikus 
lelkész mondott áldást. Ezután a megemlékezés 
koszorúit helyeztük el: először a Tájházért Egyesület nevében Hitter István 

elnök és Videcz Ferencné, majd Berg Csaba polgármester és Dr. Tóth Attila 
jegyző a település képviseletében. Nagy megtiszteltetésnek tartottuk, hogy 
meghívott vendégeink is lerótták tiszteletüket, a pécsi Mecsek Egyesület 
képviseletében Ripszám István elnök és kísérője Dománszky Zoltán, majd a 

Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzattól Mózesné Németi Rita elnök és Bachmann Jánosné. 
Megemlékezésünket a Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde gyermekeinek 
vidám táncos előadása zárta a Csurgó zenekar kíséretében. A hivataltól 
ezután Kardoss Kálmán sírjához vonultunk, ahol méltó módon 

megemlékeztünk halálának 103. évfordulójáról, ami erre a napra esett. Az 
események innentől a Tájház udvarán 
folytatódtak. 11 órától báb előadásra 
került sor és utána folyamatosan 
játszóház, arcfestés, csillámtetoválás 
készítés, lufi hajtogatás, ugrálóvár, kézműves foglalkozások (fa népi 
játékkészítés, kerámiázás), lovagoltatás várták az érdeklődő, elsősorban fiatal 
korosztályt. Délben ebédre volt lehetőség az 
udvaron, a helyben készült töltött káposztából. 
A délutáni kultúrműsor során a következő 
előadók léptek fel: Nadascher Musikanten 
zenekar Mecseknádasdról, a helyi Általános 
Iskola tanulói, a bonyhádi New Generation 
Tánccsoport, a Hidasi ¾ gitár együttes, a hidasi 

Református gyülekezet énekkara, a Hidas-Bonyhád Színtársulat, a Hidas Néptánc Együttes csoportjai, és nem 
maradhattak el Szabó Antalné Irénke néni vidám meséi sem. Egyesületünk valamennyi tagja nevében köszönjük 
a szép számban kilátogató érdeklődőknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket, reméljük 
tartalmas szórakozást biztosítottunk egész napra. Jövőre ismét várjuk Önöket! 
 

   Természetesen Egyesületünk más egyesületek által szervezett rendezvényeken is részt vett, így a Hidasi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat május 28-án a Hősi emlékműnél megtartott megemlékezésén, valamint június 3-án 
a kitelepített németekre emlékeztünk közösen a Művelődési Háznál. 
 

   Június végén a táborozó általános iskolásoknak sütünk süteményt, majd a Tájházban kalauzoljuk őket körbe, 
a délutánt pedig az általunk szervezett kézműves foglakozással töltik a gyerekek. 

Hitter István, Hidasi Tájházért Egyesület elnöke

A Hidasi Tájházért Egyesület hírei 
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   Június 14-én és 15-én a 
Himnusz születésének 175. 
évfordulójára emlékezett az 
ország.  A Kölcsey Ferenc 
Hymnus című versének 
megzenésítésére kiírt pályázat 
egyöntetű döntését az egykori 
bírálóbizottság 1844. június 15-
én hozta meg: ezt a napot 
tekintjük a magyar himnusz 
születésnapjának. 
   Lelkes, emelkedett hangulatú 
ünnepi költemény – a görög 
eredetű himnusz szó 
legáltalánosabban ismert 
magyar nyelvű jelentése. Ám, ha 
azt írjuk a Himnusz, akkor 
nemzeti énekünkre, Kölcsey 
Ferenc versére és Erkel Ferenc 
zenéjére gondolunk. Ez a zene 
1844-ben született, éppen 175 
éve. 
   A magyarságnak a XIX. 
századig nem volt nemzeti 
himnusza. A katolikus magyarok 
néphimnusza a Boldogasszony 
Anyánk kezdetű egyházi ének, 
illetve az Ah, hol vagy, 
magyarok tündöklő csillaga 
kezdetű Szent István királyról 
szóló, templomban is énekelt 
himnusz volt. A református 
magyarság pedig a Tebenned 
bíztunk eleitől fogva kezdősorú 
zsoltárt, a 90. genfi zsoltárt 
tekintette himnuszának.   

   Kölcsey Ferenc 33 éves 
korában, 1823. január 22-én 
fejezte be Hymnus – a Magyar 
nép zivataros századaiból című 
költeményét Szatmárcsekén, 
udvarházában. 1989 óta január 
22-ét a magyar kultúra 

napjaként ünnepeljük. 
Himnuszunkat a közvélemény 
1829-ben ismerhette meg 
először, ekkor jelent meg az 
Aurora évkönyvben, majd 1832-
ben Kölcsey verseskötetében.  

   Erkel Gárdonyi Gézának 
mesélte el, hogy hogyan 
született meg a Himnusz zenéje:  
„- Én nem pályáztam. Eszem 
ágában se volt, hogy pályázzak. 
A himnuszra se pályáztam 
volna. Hanem egyszer az történt 
velem, hogy megfog az utcán, a 
lakása előtt Bartay András: 
     Felhí, és azt mondja odafenn: 
- Írtál-e himnuszt?  - Nem. Nem 
is írok. Egressynek hagyom ezt 
az örömet. Neki az effélékben 
kedve telik.  - Hát ő megírta 
már?  - Nem tudom. Csak annyit 
tudok, hogy pályázik, és engem 
megkért, hogy írjam át 
zenekarra. De napról-napra 
halogatja, pedig most jut 
eszembe, hogy holnap már lejár 
a pályázat.  - És te nem veszed 
észre, hogy ez szándékosság? 
     - Micsoda szándékosság? 
     - Hát az, hogy neked eszedbe 
se jusson pályázni.  - De ha nem 
is akarok.   - Kell! Nem érted, és 
nem érzed, hogy ez a pályázat 
nem a nyomorult aranyaknak 
szól, hanem az örökké-
valóságnak? Amelyik dalt 
megjutalmazzák, azt meg is 

szentelik. Egy hét mulva milliók 
ajka zengi vissza és az lesz a 
dalok dala, az örökkévaló, a 
halhatatlan, a szerzőjével 
együtt.  - Ezt mondva, - folytatta 
Erkel, - betuszkolt engem a 
mellékszobába, ahol egy kopott 
zongora sárgállott. Odatett egy 
ív kottapapirost, melléje a 
szöveget.   - Csináld meg rögtön. 
     - De, bátyám, hova gondol! 
Nem cigaretta-sodrás ez, hogy 
csak úgy rögtön.  - Meg kell 
csinálnod!  - Nem lehet. Késő 
már!  Felelet helyet egyet lépett. 
Kifordult az ajtón, s 
rámfordította a kulcsot. Még 
csak annyit hallottam, hogy: 
     - Alásszolgája. 
     Állok, mint Nepomuki János. 
Hallom, hogy a külső ajtó is 
csukódik, záródik. No kutya-
teremtette: szépen vagyunk! 
     Csend van. Ülök és 
gondolkozom: hát hogy is 
kellene azt a himnuszt 
megcsinálni. Elém teszem a 
szöveget. Olvasom. Megint 
gondolkozom.   És amint így 
elgondolkozom, eszembe jut az 
én első mesteremnek a szava, 
aki Pozsonyban tanított. Azt 
mondta:   - Fiam, mikor valami 
szent zenét komponálsz, mindig 
a harangok szava jusson először 
eszedbe.   És ott a szoba 
csendességében megzendülnek 
az én fülemben a pozsonyi 

175 éve énekeljük 
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harangok.    Áhitat száll meg. A 
kezemet a zongorára teszem és 
hang-hang után olvad. Egy óra 
nem telik belé, megvan a 
himnusz, úgy, amint ma ismeri. 
     Akkorra már visszajött Bartay 
is. Eljátszottam neki. Szépnek 
mondotta.   Hazamegyek. 
Leírom zenekarra. Másnap 
benyujtom.    Elérkezik a döntés 
napja. A színház ünnepi díszben. 
Mert, hogy szavamat ne 
felejtsem, nem választott 
pályabírák döntöttek, hanem 
maga a közönség.     Elkezdjük. 
     A közönség feszült 
figyelemmel hallgatja ezt is, azt 
is. De nem melegszik.   Végre az 
enyémre kerül a sor. Engem a 
harangszóra való gondolat 

annyira eltöltött, hogy a 
zenekari átiratban is 
harangszóval kezdtem.   Ez már 
előre hatott.   Az eddigi 
dallamok mindenféle csiricsári 
nóták. Semmi mély érzés. 
Semmi himnuszi szárnyalás. Az 
én dallamom egyszerre áhítatra 
kelt mindenkit. Az arcok 
megmerednek. A szemek 
megtelnek könnyel.    És alig, 
hogy az utolsó sor elhangzik, a 
tapsolásnak és éljenzésnek 
orkánja rázza meg a színházat.    
Az enyim volt a dicsőség.   Hát 
lássa: ész kell a zenéhez, 
nemcsak klimpi-klampi!”  
  Vitathatatlan, hogy a Himnuszt 
a magyar közmegegyezés tette 
nemzeti imádsággá. Annál 

érdekesebb, hogy az ország 
Alkotmányába, pontosabban a 
Magyar Köztársaság Alkotmá-
nyába, csak 1989-ben került be 
hivatalosan. Ugyan 1903-ban a 
magyar Országgyűlés elismerte 
a Himnusz hivatalosságát, ám az 
erről szóló törvényjavaslatot I. 
Ferenc József magyar király nem 
szentesítette. 
   Az 1989. évi XXXI. törvényben 
viszont ez áll: „A Magyar 
Köztársaság himnusza Kölcsey 
Ferenc Himnusz című 
költeménye Erkel Ferenc 
zenéjével.” 
A 2012. január 1-jén hatályba 
lépett Alaptörvény ugyanígy 
fogalmaz.

Forrás: Kincses Kalendárium 

Hidas Község Önkormányzat állateledel gyűjtést szervezett a bonyhádi 
Kíra Völgységi Kutyamentő Egyesület védencei számára. A gyűjtés 2019. 
május 13-a és 2019. május 25-e között zajlott. Az adományokat a Hidasi 
Polgármesteri Hivatalban elhelyezett gyűjtőpontra lehetett leadni, végül a 
gyűjtés a helyi gyermeknapi rendezvényen zárult. Az így összegyűlt 
kutyaeledeleket és egyéb az Egyesület számára hasznos kiegészítőket, 
valamint a TIP-FIX Kft. által felajánlott sok-sok zsáknyi faforgácsot végül 
2019. június 4-én Berg Csaba polgármester úr adta át az állatvédő 
szervezet vezetőjének, Kis Melindának a bonyhádi telephelyen. Ekkor az Egyesület 60 kis védencéről 
gondoskodott. Ezúton is köszönjük a segítséget valamennyi felajánlónak és azoknak kik segítették ezt a jótékony 
megmozdulást. Nem utolsó sorban köszönjük Kis Melinda emberfeletti elhivatottságát, amivel nap, mint nap 
gondozza a kutyusokat, így bearanyozva az ott töltött napokat, amíg a végleges álomgazdihoz kerülhetnek. 
Ehhez a feladathoz kívánunk számára a továbbiakban is sok erőt és kitartást. Terveink szerint év vége környékén 
újra meghirdetjük a gyűjtési akciót, addig pedig a faforgács ellátásban próbálunk segítséget nyújtani a helyi 
vállalkozóval együttműködésben. 
Az Egyesület elérhetőségei: 7150 Bonyhád, Mikes utca 3. (Bonycom Kft.) Telefonszám: 06 30 609 8719        
Honlap: www.allatok.info/kira 

 
Szerk. 

Állateledel gyűjtés a Kíra Völgységi Kutyamentő Egyesület számára 

http://www.allatok.info/kira
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2019. június 6-án 10 órakor kezdődött "A Baranya megyei Hidas 
település ivóvízminőség-javító programja" című KEHOP-2.1.3-15-2016-
00028 azonosító számú projekt zárórendezvénye, melyen Berg Csaba 
polgármester úr, a kivitelező Bau-Team Kft. részéről Pataki Gábor úr és 
a Mezőföldvíz Kft. részéről pedig Magyari Tamás műszaki igazgató úr 
tájékoztatta a Lakosságot a tavaly megkezdett munkálatok befejezését 
követően. Ezen beruházás Hidas község egyik legnagyobb projektje volt 
az utóbbi időben, a pályázat összköltsége 180 487 917 Ft volt. A projekt 
célja a Lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása volt, melyet 

Bonyhádról történő vízátvétellel, összekötő vezeték és nyomásfokozó létesítésével lehetett megoldani. Ennek oka, 
hogy a bonyhádi vízbázisból vízkezelés után szolgáltatott víz megfelel az egészségügyi és törvényi előírásoknak. 
A beruházás részeként teljes felújításon és modernizáláson esett át a településen található nyomásfokozó egység, 
amelynek feladata, hogy a Bonyhádról érkező ivóvizet a településen található két tárolóba továbbítsa. 
A projekt keretében valósulhatott meg a vízvezeték rekonstrukciója, vízvezeték cseréjére került sor három 
helyszínen: a Kossuth Lajos utcában, a Dózsa György utcában és a Bem utcában. A meglévő vízvezeték - hálózaton 
(összesen 14.476 m hosszban) mechanikai tisztítást volt szükséges elvégezni a vízminőség romlásának elkerülése 
végett. A hálózaton már meglévő csomópontok 20 esetben átépítésre kerültek tisztítóidom hiánya miatt. A víztározók 
felújítására is szükség volt, ez a belső bevonat kiképzésével, és a tárolóhoz kapcsolódó szerelvények, kiegészítő 
szerkezetek cseréjével, felújításával történt meg.  
A projekt részeként a kivitelezők modernizálták a településünk ivóvíz-ellátását biztosító gépészeti berendezéseket, 
így immáron az illetékes Mezőföldvíz Kft. korszerű irányító-, és vagyonvédelmi-rendszerekkel kiegészített vizellátó 
berendezésekkel szolgáltathat településünkön. 
A záró rendezvényen Berg Csaba polgármester úr beszédében reményeit fejezte ki, azzal kapcsolatban, hogy a most 
lezárult pályázat keretében megújult vízszolgáltatás Hidas község Lakóinak legnagyobb megelégedésére fog majd 
szolgálni a jövőben mind szakmailag, mind pedig minőségileg. Településünk Lakóinak megköszönte a projekt 
kivitelezése során tanúsított maximális türelmét. 

Szerk. 

Idén is változatos gyermeknapi programok közül 
válogathattak május utolsó szombatján a Hidasi 
Gyermeknapra kilátogató érdeklődők. A szokásokhoz 

híven az idei évben is a Művelődési Ház, illetve annak 
közparkja adott otthont a gyermeknapi rendez-
vénynek. Délelőtt 10 órától egészen 18 óráig tartottak a programok, volt arcfestés, 
csillám tetoválás, körhinták, trambulin, ugráló várak és egész napos kreatív terasz is 
várta a gyermekeket és a velük kilátogató szüleiket, nagyszülőket. 11 órától Zumba 
bemutató és közös tánc vette kezdetét, majd megérkeztek az Adventista Motoros 

Misszió tagjai is, akik rengetegféle szórakozási lehetőséggel várták a kicsiket. A nap 
folyamán lehetősége volt a gyermekeknek közelebbről is megismerni egy rendőr-
autóval és egy tűzoltó autóval is. 14 órától Gyermeknapi 
családi koncert keretében lépett fel Kovács Gábor 
„Zenetarisznya” elnevezésű zenés műsorával. 15 órától 
sorjátékokkal folytatódott a programsorozat, majd 16 
órától a várva várt habparty is kezdetét vehette a 

gyermekek nagy - nagy örömére. A vendéglátásról Berg Csaba polgármester úr 
gondoskodott most is, a rendezvényen szörp és zsíros, illetve vajas kenyér várta az oda 
látogatókat.  
Ezúton is köszönjük mindazoknak, kik részt vettek a szervezésben és az előkészületekben, ezzel segítve a 
polgármester úr munkáját. A rendezvényről készült további sok - sok képet megtekinthetik a honapunkon: 
www.hidas.hu, valamint a Hidasi Polgármesteri Hivatal hivatalos facebook oldalán. 

Szerk. 

"A Baranya megyei Hidas település ivóvízminőség-javító programja" - KEHOP-2.1.3-15-2016-00028 

A projekt zárórendezvénye 

   Hidasi Gyermeknap 2019    

http://www.hidas.hu/


VIII. évfolyam 3. szám  Hirdetési és információs lap                              2019. május - június  

10 
 

   Ismét ránk köszöntött a nyár és megmutatta a jó és rossz arcát egyaránt. Van itt hőség, vihar, de ami a 
legfontosabb elérkezett a vakáció ideje gyermekeink számára. 

   Június 15-én megtörtént iskolánkban az évzáró és elballagtak a nyolcadikosaink. Sajnálatomra 
ezen az eseményen nem tudtam részt venni az erdélyi testvértelepülési meghívás miatt. Kedves 
ballagó diákok, ezúton szeretném megköszönni Nektek azt a sok örömöt, amit nyolc év alatt 

adtatok a pedagógusoknak és Hidas község Lakóinak. Köszönöm a részvételt a rendezvényeinken és külön 
köszönöm azt a sok jókedvet és mosolyt, amit kaptunk Tőletek. Tudom, szomorúak vagytok, hogy vége az együtt 
töltött időnek, de várnak Benneteket az új arcok és barátok. Kérlek Benneteket, soha ne feledjétek, hogy az első 
alapokat itt Hidas községben kaptátok a nagyszerű tanáraitoktól, amit ezúton is szívből köszönünk nekik. 
   Adjon ez a nyolc év hitet és erőt a folytatáshoz, ha menedékre van szükségetek a rohanó világban mi mindig 
itt vagyunk Nektek. 
   Kívánok pedagógusnak, diáknak és minden hidasi Lakosnak gond nélküli nyarat vigyázzanak magukra, 
vigyázzatok magatokra.  
 
     Ebben bízva kívánok mindenkinek jó egészséget és sok mosolyt: 
 

         Berg Csaba 
Hidas község polgármestere 

Közérdekű információk, tájékoztatások, elérhetőségek 

 

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 

telefon: 06 72/511-599 

 

Szelektív hulladékgyűjtő 

edények ürítésének 

időpontjai:  

2019. július 12.  

2019. augusztus 09. 

   

 

 

Mezőföldvíz Kft. 
hibabejelentés: 

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

Könyvtári nyitva tartás: 

Könyvtáros: Biszak Zsuzsanna 
Helyszín: Művelődési Ház 

7696 Hidas, Erkel Ferenc utca 8. 
Telefonszám: 72/457-101 

 

Hétfő      14:00-17:00 
Kedd      14:00-18:00 
Szerda            14:00-17:00 
Csütörtök     14:00-18:00 
Péntek     14:00-16:00 

 

 

Tájékoztatom Hidas lakosságát, hogy 

ismét praktizálok. 

Elérhetőségem: 06 70/778-90 96 

Dr. Szelle Tibor 

állatorvos 

 

 

Agrárkamarai tanácsadó iroda 

Pécsvárad: 

7720 Pécsvárad, 

Rákóczi u. 7. (volt zeneiskola) 

Császár Boglárka 30/758-3752 

Dél-Kom Kft. Bonyhádi ügyfélképviselete:                     Nyitva tartás: 
Cím: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.                             hétfő:   8:00 - 15:30                  csütörtök:  8:00 - 15:00 
Telefon:   74/500-222           kedd:    8:00 - 18:00                  péntek:       8:00 - 14:00 
E-mail: bonyhadiugyfelkepviselet@delkom.hu              szerda: 8:00 - 14:00 
 

 

Kéményseprő  
Telefonos ügyfélszolgálat 

1818  /  9.1 menü  
(9.1 Kéményseprőipari tevékenység) 

E-mail cím: 1818@1818.hu 

 

Gondolatok az utolsó oldalra 

http://www.watt-eta.hu/
http://www.watt-eta.hu/
mailto:bonyhadiugyfelkepviselet@delkom.hu
mailto:1818@1818.hu

