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Bányásznap Hidas 2021 

Sok-sok színes programmal került megrendezésre - egy éves 
kényszerkihagyás után - településünk egyik legnagyobb hagyományos 
rendezvénye a Hidasi Bányásznapok. A Lakosság ismét önfeledten 
szórakozhatott, rengeteg program 
közül választhattak kicsik és 
nagyok egyaránt. A kisebbeknek 
kreatív sátor került felállításra, 

melyet köszönök óvodapedagógusainknak, itt többek közt arcfestést, 
csillámtetoválást készítettek a gyerekeknek, de lufihajtogatás, célba rúgás és 
dobás, szumó, mászófalas csúszdás légvár, shrek légvár és rodeó bika is várta 
a gyermekeket. Az esemény szombat délelőtt a megszokott fatüzeléses 

főzés tűzgyújtásával indult, majd a délután folyamán fellépett az ABS 

Zenekar, Sláger Tibó és a nagyszínpadon a Lord Zenekar. A programok 

között újdonságként gólyalábas bohócműsor és pantomimes produkció 
színesítette a délutánt. Szombat este zenés vízjáték és láng show 

gyönyörködtette az érdeklődőket. Ez a különleges látványelem, mely 
folyékony tűzijáték néven is ismert látványosságában picit sem kevesebb a 
hagyományos tűzijátéknál, viszont sokkal halkabb, így többek közt 
állatbarátabb is. Zárásként Hofi retro diszkó várta a bulizni vágyókat. 
 

Vasárnap térzene fogadta a Bányászemlékmű koszorúzására érkezőket, 

ahol Berg Csaba Hidas község polgármestere mondta el ünnepi beszédét. Ezután a környező települések 

polgármesterei rótták le tiszteletüket egy-egy koszorú elhelyezésével. Koszorút helyezett el testvértelepülésünk, 
Hidasnémeti polgármestere Becse Csaba is, ki látogatásával megtisztelte rendezvényünket. Kora délután sakk 

szimultán, gyermek motoroztatás és katonai járművek bemutatója várta az ide látogatókat. Ezután 

következtek a kultúr műsorok. Fellépett a Nadascher Musikanten, a Bátai Vadvirág Roma Nemzetiségi 

Táccsoport és a Hidas Néptánc Egyesület. A napot labdarúgó mérkőzés zárta.  

Szerk. 

 

www.hidas.hu 

 
www.facebook.

com/Hidasi
 

Polgármesteri 

Hivatal 

Hidasi Polgármesteri Hivatal  
ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő:  08:00-15:00 
Kedd:  08:00-15:00 
Szerda:  ügyfélfogadás szünetel 
Csütörtök: 08:00-15:00 
Péntek:  ügyfélfogadás szünetel 
Ebédidő:  minden nap 12:00-12:30 
 

Hidasi Hírmondó 

Lap tulajdonságai: ingyenes kézbesítés 
hagyományos külalak (A3, papír) 
színes nyomtatás, sokszorosított 

Szerkesztés: Szőke Boglárka 
Felelős kiadó: 

Berg Csaba 
Hidas község polgármestere 

 

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 

 

http://www.hidas.hu/
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2021. szeptember elsején kezdetét vette az új tanév.  A nyár folyamán 
lehetőségeinkhez mérten néhány felújítást végeztünk az iskolában:  
Az aulát és az étkező folyósóját, az első, az ötödik és a nyolcadik osztály termét 
kifestettük, új terembe költözött a könyvtár, elkészült a nemzetiségi szoba, az 
alsó folyósón a beugrók vidám színekkel és formákkal várják a gyerekeket. A 
kerítést az önkormányzat újíttatta fel. A munkálatok során segítségünkre volt 
több közösségi szolgálatát teljesítő gimnazista, valamint az önkormányzat 
dolgozói és nyári diákmunkásai. 

 

Augusztus végén a tantestület három napos mentálhigiénés továbbképzésen  vett részt, így feltöltődve, 
hasznos tanácsokkal gazdagodva indíthattuk a tanévet. 
 

A tanévnyitón kiosztott szép „Tüte” csomagokat a német önkormányzat segítségével raktuk össze  
a kis elsőseinknek. 
 

Három új kolléga érkezett hozzánk ebben a tanévben: Biró Alida tanítónő, Bayer Péter tanár úr és 
Kérő Mária gyógypedagógiai asszisztens.  
 

A hosszú kihagyás után tanulóink részt vehetnek szakkörökön is , így újra indult a diáksport, a német 
szakkör és a társastánc.  
 

Továbbra is heti rendszerességgel segíti a munkánkat iskolapszichológus és szociális munkás . 
 

Szeptember 24-én, a Magyar Diáksport 
Napja  és Egészségtudatos Életmód 
Napján iskolánkban nem volt tanítás. A reggeli 
órákban az alsó tagozat diákjaiból alakított 
vegyes csapatok Biró Alida tanítónő vezetésével 
sorjátékokon vettek részt. Őket a felső tagozat 
futball- és kosárlabda-mérkőzései követték Gál 
Petra tanárnő vezényletével. A nap kötelező 
eleme a 2021 méter futás volt, amit diákjaink a 
játék során minden bizonnyal teljesítettek. A 
sportprogramot az egészéges táplálkozás 
jegyében előadás és ételkóstoló követte. Papp Lászlóné, Emese kézműves 
tejtermékekkel kínálta a tanulókat és a kollégákat. Különleges ízesítésű 
kecske- és tehénsajtokat, joghurtokat kóstolhattunk. Bohuny Tibor Zsolt az 
Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) Komlói Helyi 
Szervezetének elnöke előadást tartott a méhekről, a méhészetről és a 
mézről. A gyerekek kérdésekkel bombázták Tibi bácsit, ezt követően pedig 

mindenkinek volt lehetősége mézet kóstolni. Az osztálytermekben a Csikita Fruits által felajánlott rengeteg 
gyümölcsből saláta készült. Az ebédnek így már nem sok hely maradt a pocakokban. 
 

2021.09.30-án névadónkra, Benedek Elekre emlékeztünk.  Az 
elsős tanulók fogadalmat tettek, majd 
feltűzték ruhájukra az iskolajelvényt is. 
Ezt követően a 2. és 4. osztályosok szép 
műsorával ünnepeltünk. Felkészítő 
pedagógusaik: Streicher-Lázár Henrietta 
és Biszakné Papp Hilda tanítók. 
 

Október 1-én negyedikeseink 
műsorukkal részt vettek a községi 
Idősek Napja rendezvényen. 

Október 5-én három diákunk köszöntötte néptánccal és 
zongorajátékkal a szépkorúakat a helyi Idősek Klubjában. 

A Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola hírei: 2021. szeptember – október 

Tanévnyitó  

Idősek Klubjában  

Benedek Elek nap 

Méz kóstoló  

Sportnap 

Egészségtudatos életmód  
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Október 6-án, szerdán a 6. osztályosok színvonalas műsorával 
megemlékeztünk az aradi vértanúkról.  
Felkészítő tanáruk Fekete-Győrfi Tímea volt. 
 

E l ér h e tős ég e in k :   
Cím: 7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 31. 
Telefonszám: 06 72 457-109 / +36 30 831 3687 
E-mail cím: iskola@zeneisk-hidas.edu.hu 
Honlapunk: www.hidasiskola.hu 

Borsosné Schwáb Rita, igazgató 

Szeptemberben sok programon vettünk részt az Idősek Klubja tagjaival. 
 

Szeptember 1-én a Bonyhádi Művelődési Központban Reviczky Gábor előadását néztük meg.  A tópart nyugalma 
és a világot jelentő deszkák izgalma címmel beszélgetést hallhattunk, láthattunk. Nagy öröm volt találkozni vele, 
hiszen a televízióban sokszor láttuk különböző szerepekben. Az általa elmondott Ady vers a szívekig hatolt. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat idén is meghívta a klubtagokat a kirándulására. 

Idén Baja, Grábóc volt az úticél.  

Baján megnéztük az Ulmer Schachtelt és végigmentünk a német tanösvényen. 
Felmehettünk az eredeti nagyságban megépített hajóra, ott ismertetést hallhattunk a 
svábok betelepítéséről. A német tanösvény mottója: A múltnak jövője van. A 8 állomás 
különböző témákat dolgozott fel, pl: Otthon, édes otthon; Együtt; Isten a kezdet és a 
vég; Hogy folytatódjon? stb. A látottak és hallottak nagyon érdekesek voltak 
mindannyiunknak. 

A finom ebéd elfogyasztása után Grábócra mentünk. Ott megnéztük a gyönyörű 

szerb templomot. Itt is vezetéssel. Mi már évekkel ezelőtt jártunk a templomban az 
idősekkel, mégis nagyon érdekes dolgokat, újdonságokat hallottunk. Megnéztük a 
templomkertben elhelyezett maketteket is. Mindenki nagyon jól érezte magát. 
Köszönjük a meghívást a kirándulásra a Német Önkormányzatnak.  

A Bonyhádi Művelődési Központban két előadáson is részt vettünk. Szeptember 15-
én a Demenciabarát Klub szervezésében dr Trábert Attila pszichiáter - addiktológus 

szakorvos tartott egy jó hangulatú előadást. Szeptember 23-án a Bonyhádi Kórház 
és Rendelőintézet Egészségfejlesztési Iroda (EFI) által rendezett Mediterrán életmód 
előadásán és kóstolóján voltunk. Ebből is sokat tanulhattunk, hasznos tudnivalóval 
gazdagodtunk.  

Az iskola által Benedek Elek születésnapjára rendezett műsorra kaptunk meghívást.  Láthattuk az elsős, ill. az új 

tanulók fogadalomtételét, iskolajelvényük feltűzését. A 2. és 4. osztályosok műsorral kedveskedtek.  

Október 1-je az Idősek Világnapja. A Német, a Roma és a Községi Önkormányzat ismét 
megszervezte a Községi Idősek Napját, ezzel is megtisztelve községünk szépkorú 

személyeit. Mi is részt vettünk ezen a rendezvényen. Köszönjük szépen a szép 
műsort és a vendéglátást. A Művelődési 
Házba nem minden klubtagunk tudott 
eljönni. Az itthon maradottakat is 
megilleti a köszöntés. Ezért október 5-én 
az Idősek Klubjában is ünnepeltünk.  A 
Polgármester Úr köszöntötte a 

Szépkorúakat. Az óvodások is műsorral 

kedveskedtek. A táncoslábú iskolás fiúk 
(Fényes Hunor és Nyárádi Mendel) ropták 
nekünk a táncot. Nyárádi Kincső 

Szeptemberi programok az Idősek Klubjában 

mailto:iskola@zeneisk-hidas.edu.hu
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zongorajátéka is csodaszép volt. Elhangzott néhány vers és mese. A közös éneklés sem maradhatott el. Egy 
finom ebéddel zártuk az ünnepet.  

Az idősekkel minden nap alkotunk valamit. Van, aki varr, köt, horgol. Most a Polgármester Úr kérésére bábokat 
készítettünk, hogy a falu dekorálásához mi is hozzájáruljunk. Az elkészült Hánzi és Maruszja a Polgármesteri 
Hivatal előtt várja a nézelődőket.   

Szeptember és október elején ezeken a programokon vettünk részt, színesítve a hétköznapokat. Ezzel is a közösségi 
összetartozást erősítjük. 

Biszak Józsefné, Idősek Klubja vezetője 

Nagy örömmel adjuk hírül, hogy két új korosztály is ismerkedik Egyesületünkben a táncokkal, 
néphagyományokkal: a legfiatalabb 3-6 évesek, illetve az abszolút kezdő felnőttek csoportja. A kicsik játékos 

formában Ömböli Mónika és Narrné Dömény Krisztina óvodapedagógusok szárnyai alatt, a kezdő felnőttek 

pedig Fekete Etelka és Radák János útmutatásai alapján. Mindkét új csoportban remek a hangulat és nagy 

az igyekezet.  
 

AZ ELMÚLT IDŐSZAK FELLÉPÉSEI, PROGRAMJAI: 
 

Mecseknádasdi Búcsú 

Augusztusban felléptünk a Mecseknádasdi Búcsúban, 

köszönjük a meghívást! Öröm volt látni és hallani a közönség 

tetszésnyilvánítását, reméljük, jövőre is találkozunk.  

Hidasi Bányásznapok 

Mindig nagy öröm és különleges alkalom, amikor hazai 

színpadon léphetünk fel, szülők, nagyszülők, rokonok és 

barátok előtt.  Így volt ez az idei Bányásznapokon is, 

köszönjük a vastapsot! 

Hidasi szüreti felvonulás és bál  

Három év után végre újra szüreti mulatságtól volt hangos a 

falu. Szeptember 18-án délután a hagyományaink szerint 

lovasokkal, hintóval, lovaskocsikkal és egyéb járművekkel 

jártuk körbe a falut. A kisbíró feladata ilyenkor, hogy mindenkit 

invitáljon az esti szüreti bálba, a táncosoké pedig, hogy ízelítőt 

adjanak a báli hangulatból. Mindez sikerült is, hiszen a vacsora 

után az esti mulatság teltházzal, nagyon jó hangulatban telt. 

Köszönetet mondunk támogatóinknak, akik hozzájárultak a 

sikeres megrendezéshez, legyen az akár a legkisebb felajánlás 

is. Köszönjük a szíves vendéglátást az állomásokon, a sok finomságot, a figyelmet – hiszen ezt a hagyományt 

csak közösen tudjuk életben tartani! Rengeteg tombolatárgyat tudtunk kisorsolni idén is a bálban, mindenkinek 

köszönjük a felajánlásokat!  

Majosi szüreti mulatság 

 „A majosi szüreti felvonulást személy szerint már nagyon 

vártam, mivel jómagam is majosi lakos vagyok, és nagyon 

örülök neki, hogy a Hidas Néptánc és Hagyományőrző Egyesület 

tagjaként kellően színvonalasan részt tudtam venni ezen a 

rendezvényen. A felvonulás nagyon jól sikerült, nekem nagyon 

tetszett, és az már csak egy plusz jó hogy így rengeteg ember 

részt vett az esti műsorban, illetve az azt követő bálban. A falu 

népének szerencsére nagyon tetszett mind az utcán való 

Hidas Néptánc és Hagyományőrző Egyesület hírei 
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megjelenésünk, mind a színpadi műsorunk. Nagyon jó érzéssel tölt el, amikor láthatom az itt élő embereket, 

ahogyan szinte már küszködnek a könnyeikkel, mert engem vagy a tancos társaimat látják a színpadon, mi 

táncosok pedig próbáljuk a lehető legtöbbet és a legszebbet mutatni magunkból. A fellépést követően 

vastapssal és egy tányér helyi galuskával kínáltak meg minket, így már kérdés sem volt, hogy részt veszünk-e az 

esti bálban. Én nagyon jól éreztem magam, és már most alig várom, hogy jövőre is ugyanígy, ugyanilyen magas 

színvonalon megjelenhessek ezen a rendezvényen.” 

Kató Dávid 

Váraljai Kuglóffesztivál 

„2021. szeptember 11-én Táncegyesületünk a Váraljai Szüreti 

Kuglóffesztiválon vett részt. Most, csak külső szemlélőként tudtam részt 

venni az eseményen, de nagyon jó érzés volt végig kísérni táncosainkat a 

felvonuláson a többi tánccsoporttal együtt. A felvonulás után, a színpadon 

nyújtott színvonalas műsorukat vastaps kísérte, mely büszkeséggel töltött el, 

és ismét erősítette bennem az érzést, hogy szeretek ennek az egyesületnek a 

tagja lenni. Maga a fesztivál nagyon jóra sikeredett, a szervezők figyelmesek 

és kedvesek voltak, a fellépést követően megvendégelték táncosainkat, és 

ajándékba kaptunk a híres Váraljai kuglófból. Sziebert Éva, Váralja község 

polgármestere külön köszönetét fejezte ki a részvételért.” 

Ömböliné Sebestény Nikoletta 

Cikói szüreti felvonulás 

„Október elején került megrendezésre a cikói szüreti felvonulás. 

Egy maroknyi táncossal vettünk részt az eseményen, ahol 

viseletbe öltözve, táncolva az alfaluból indulva jártuk körbe Cikó 

völgyben és dombon elterülő utcáit. A falu díszeit megint nagy 

örömmel fedeztük fel, ahogyan a megvendégelés alkalmával tálalt 

süteményeket is. A hagyományos szekértoló versenyen a 

résztvevőknek a templomdombra kell a szekeret eljuttatniuk, az 

emelkedő pedig csak a felétől válik igazán meredekké. Idén abban 

a nagyszerű élményben lehetett részünk, hogy a hidasi csapat nyerte meg a versenyt és szerezte meg ezzel egy 

évre jutalmul a vándorbotot. A hidasi csapat tagjai Ömböli Zoltán, László Csaba, Forray Ádám és Biszak Csaba 

voltak, akik magukat nem kímélve taszították fel a szekeret a csúcsra.” 

Ömböli Réka 

Éjszakai túra Óbányáról Kisújbányára  

Hagyomány egyesületünkben, hogy a szeptemberi telihold idején éjszakai 

szarvasbőgéshallgató túrára indulunk, Óbányától Kisújbányáig. Idén is 

sokan vettünk részt ezen a bátorságpróbának is nevezhető eseményen. Bár 

a szarvasbőgésről lekéstünk, de azért nagyon jól éreztük magunkat, a jövő 

évi túrára szeretettel várunk mindenkit! 

Hidas Néptánc és Hagyományőrző Egyesület 

Spartathlon 2021  (Athén-Spárta 246km, ~3100m D+) A Spartathlon egy 246 kilométeres ultramaratoni 

futóverseny Görögországban, Athén és Spárta között. Az 1983 óta évente rendezett verseny szeptember utolsó 

péntekén rajtol, és a futók az Akropolisz lábától Leonidász király Spárta főterén álló szobráig futnak. A 

Spartathlon egy Pheidippidész nevű athéni futár Hérodotosz által dokumentált futását reprodukálja, és 

történészek szerint ez a futás képezi a modern maratoni mitológia alapját. A verseny az egyik legkeményebb 

ultramaratoni futás a világon, és negyedszázados története során számos magyar sikert hozott. A táv 

Spartathlon: Takács Péter beszámolója 
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leküzdéséhez összesen 36 óra áll rendelkezésre, de a verseny különböző szakaszain relatíve szűkre szabott 

szakasz idők vannak meghatározva. Először indultam a versenyen és a relatíve kevés edzés (COVID és Lyme-kór 

plusz a zűrös mindennapok) miatt csak a célba érés és a verseny megélése lebegett a szemem előtt! A szekszárdi 

Szekeres Tibivel utaztunk ki a verseny hetének hétfőjén Athénba, így tudtunk pihenni és "aklimatizálódni" a 

helyi viszonyokhoz. Napról-napra figyeltük az időjárási előrejelzéseket, ami kifejezetten bíztatónak tűnt 

péntekre, helyi viszonylatban kedvező, csak 27°C-ot jeleztek előre (a szombattal nem különösebben 

foglalkoztunk - utólag belegondolva, talán jobb volt így mintsem stresszelni magunkat a 35°C-kal). A verseny 

előtti napok a pihenés, strandolás, versenyre való hangolódás, minimális edzés és a helyi viszonyok 

felfedezésével telt. A verseny reggele mozgalmasan zajlott, de a helyzethez képest egészen nyugodt voltam. 

Zsúfolásig megtelt az Akropolisza alatti rajt helyszín, majd 7:00-kor elrajtoltunk. Mivel én még nem voltam ezt 

megelőzően Görögországban, így elsőre kissé zavaró volt az út melletti, mindenhol jelen lévő szemét, de hamar 

túllendültem rajta, igyekeztem mindent befogadni az úton érő ingerekből, legyen az képi vagy illat vagy bármi 

más. Verseny szempontjából három 80 km-es részre bontottam a távot. Athéntól Korinthoszig (80 km) 

mindenképp a nem túl erős futás volt a tervem (átlag 5:15 perc/km tempó). Az út során főként energiagélen, 

sós és édes kekszen, kólán, vízen, leveseken éltem, amit a 75 db frissítőponton tudtam magamhoz venni. A 

pontokon mindenhol köszöntem és megköszöntem mindent, amit kaptam. A pontokra kitérve, a verseny 

egészét tekintve nem olyan bőségesek, mint pl.: a Szekszárdi Márkus Öcsi-féle Korinthoszon, de én így sem 

szenvedtem személy szerint semmiből sem hiányt A Görög emberek nagyon vendégszeretőek voltak minden 

településen, a gyerekek jöttek tapsolni, pacsizni, a felnőttek is nagyon-nagyon sok helyen drukkoltak. A tenger 

melletti futás nagyon érdekes volt a halászstandok és a végtelenül nyugodt tenger látványától. A 65. km-nél lévő 

olajfinomító utáni kénporban futás is egy teljesen új élmény volt. Korinthoszig érzésre a 32 fogas mosoly 

állapotában lebegtem, utána kezdődött némi anyagcsere probléma, ami a verseny végéig stabilan meg is 

maradt, de a hányás engem szerencsére elkerült. A második 80 km-es szakasz számomra nehezebb volt, mint 

az első, a csalóka emelkedők és lejtők miatt, de összességében itt is csak a pozitívumokra koncentráltam, amiből 

szerencsémre rengeteg volt. Az olajfa és citrom ligetek és az émelyítően édes illatű szőlőültetvényeken kívül 

felsorolni is nehéz lenne, hogy mennyi életre szóló, intenzív élmény ért. A nagyobb településeken a szurkoló 

diákok, a kevésbé barátságos kóbor kutyák, a rengeteg helybéli szurkoló, hatalmas adrenalint adott. Egyszerűen 

és őszintén hálás voltam, hogy itt futhatok - nem tudtam semmi másra gondolni, mintsem, hogy haladjak és 

minél több ingert fogadjak be ebből a számomra teljesen új országból. 160 km után következett egy 1100 méter 

magas hegy, ami első látásra meredekebb volt, mint amit a szintmetszetből ki lehetett olvasni. 160 km után, 

finoman fogalmazva, nem volt könnyű megmászni. A felső, zergejárta, sziklás részeken nem segített a viharos 

szél sem. Az utolsó 80 km-es harmadban, a hegyről való lejövet után szélcsend és 4-5 °C fogadott, kifejezetten 

fáztunk. Éreztem, hogy mentálisan kissé fáradok. Hajnalban, az egyik ponton találkoztam (Zevgolatio) Márkus 

Öcsiékkel, szerencsémre jól átmasszírozta a jobb combom, mert már nagyon be volt keményedve, nagyon-

nagyon jól esett. Az utolsó húszasig csak a meglepően élénk emelkedők a vakmerő görög kamionsofőrökkel 

párosítva okoztak némi adrenalin túlcsordulást. Ami ezután következett az 

maga volt a megtestesülése az elevenen elégés érzésének. Déli szél, árnyék 

nélkül 35°C-ban. A frissítő pontokon locsoltam magam vízzel, de a pontot 

elhagyva 1-2 perc elteltével már hamu száraz voltam ismét. Spártába érve 

már elég nyűgös voltam, hála a 35°C-nak és a 240km-nek, sajnos itt nem 

élveztem a futást, rettenetesen fájt a szemem a fényérzékenység miatt 

(napszemüveget sajnos nem vittem magammal). Amikor ráfordultam a 

"célegyenesre" teljesen átszellemültem, elmúlt minden probléma és csak 

Leonidasz király szobrára tudtam fókuszálni. A szobor talapzatán ez a felirat 

olvasható: Molon Labe, ami magyarra fordítva: gyere és vedd el. Akkor még 

fel sem fogtam, hogy ami 4 éve, mikor eldöntöttem, hogy szeretném 

teljesíteni ezt a verseny az rövidesen itt és most be fog érni. Hihetetlen volt, 

s azóta is az. Hálás voltam és vagyok minden pozitívumért, amit ez a verseny 
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adott, mert sokszorosát adta annak, amire előzetesen számítottam. A verseny előtt még azt vallottam, hogy ez 

lesz az első és utolsó Spartathlonom. Mostanra ez az álláspont kezd megváltozni az átélt élmények miatt. A 

versenyt követő napok is nagyon jól teltek. Sokat töltődtünk. Külön köszönet a támogatóimnak, Családomnak, 

Szeretteimnek, Barátoknak. 
Takács Péter 

Pétert hazaérkezése alkalmából barátai egy 
meglepetés összejövetellel várták, melyre 
hivatalos voltam Én is. Nagy örömmel fogadtam 
a meghívást, melyet ezúton is köszönök. 
Péter kiemelkedő, ember feletti sport 
teljesítményéhez szívből gratulálok és 
köszönöm, hogy Hidas község hírnevét a sport 
teljesítményével gyarapította. 
További sok sikert kívánok Neki! 

       Tisztelettel: 
Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Örömmel tettem eleget október 3-án a metodista egyház 

meghívásának, ahol a hidasi gyülekezet 75 éves fennállását 

ünnepelhettük közösen.  

Felemelő érzés volt számomra ezen a vallási helyszínen, a hidasi 

gyülekezet előtt Polgármesterként beszédet mondanom. 

„A magyar metodista misszió több, mint száz éves múltra tekinthet 

vissza. Az első gyülekezetek német nyelvterületen bácskában alakultak, 

majd 1905-ben Budapesten folytatódott a metodista igehirdetés 

szolgálata. Az ébredés folytatódott a Dunántúlon is, ahol Baranya és 

Tolna megyében alakultak új gyülekezetek a szent lélek munkája által. Az állam 1947-ben teljes jogú egyháznak 

ismerte el a metodista gyülekezetet és szinte ezzel egyidejű a hidasi 

metodista gyülekezet is. Ez is bizonyítja, hogy Hidas községben már 

akkor is szükség volt a jó szándékú, segítséget nyújtó metodista 

gyülekezetre. A rászorulókon segíteni mindig és mindenkinek nagyszerű 

érzés, ezért is fontos a metodista egyház fenntartása a gyülekezeti 

gondolatok tovább adása.” 

Településvezetőként nagy büszkeséggel tölt el, hogy a hidasi metodista 

gyülekezet 75 éves fennállásának fontosságát Önökkel közösen 

élhettem át. 

Azt kívánom, hogy még hosszú - hosszú évekig, évtizedekig dicsőítsék az Urat imaházunkban. 

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Október 22-én, pénteken a Hidasi Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskolába 
voltam hivatalos az 1956-os emlékműsorra. Köszönöm szépen a meghívást és a 
színvonalas műsort a gyermekeknek és felkészítő tanáruknak Fekete-Győrfi Tímeának.  
Az iskolai műsort követően koszorúzással emlékeztünk meg az 1956-os hőseinkről, 
Borsosné Schwáb Rita, igazgató asszony és Berg Csaba Hidas község polgármestere 
helyezte el a megemlékezés koszorúit. 

„Függetlenség, szabadság!”  
Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Metodista Egyház Hidas 

1956-os megemlékezés Hidas községben 
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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 

A szelektív 
hulladékgyűjtő edények 
ürítésének időpontjai:  

november 12., december 10. 

Mezőföldvíz Kft. 

 
Vízhiány, csőtörés esetén vagy 

amennyiben az ivóvíz minőségével 
kapcsolatban lenne észrevételük, 

úgy kérjük hívják a következő 
telefonszámok valamelyikét: 

 

+36 20 569 3833 
+36 80 442 442 

Email: ugyfel@mezofoldviz.hu 

 
 
 
 

 
 

 

BONYHÁDI KÖZPONTI 

HÁZIORVOSI ÜGYELET 

Hétköznap: 16:00 – 08:00 
Hétvége: Péntek 16:00 – Hétfő 08:00 

Telefon: 74 / 318 – 104 

7150 Bonyhád, Bajcsy-Zs. u. 27. 

 

Rejtvény 

Kéményseprő 

Telefonos ügyfélszolgálat 

1818  /  9.1 menü 

Kormányablakbusz ügyfélfogadása 
 

2021. 11. 18. (csütörtök) 
 

2021. 12. 16. (csütörtök) 
 

8.30 – 10.30 óra között 
Helyszín: Hidasi Polgármesteri Hivatal 

előtti parkoló 

 

 

Előző lapszámunk nyertesei: 

1. Takács Dorottya, 

2. Hegedüs Rebeka, 

3. Burján Gáborné. 
Nyereményük egy-egy ajándékcsomag. 

 

Nyereményükhöz gratulálok, 

melyet 2021. november 13-án (15 

óráig) tudnak átvenni a 

Polgármesteri Hivatalban. Ezen 

lapszámunkban megjelent 

rejtvényünk helyes megfejtéseit  

2021. december 6-ig várjuk a 

Hivatal postaládájába.  
 

Tisztelettel: 

Berg Csaba, Hidas község 

polgármestere 

Felhívás! 

Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy településünkről a ruhagyűjtő konténerek elszállításra 
kerültek, mert a Szüma Kft. ezirányú tevékenységét befejezi Magyarországon. 

Míg nem sikerül új ruhagyűjtő vállalkozást találnom, megkérem a Lakosságot, hogy ne helyezzék a 
szelektív gyűjtők mellé a használaton kívüli ruhákat. Továbbá kérném a Lakosságot, hogy csak a szelektív 

gyűjtőkbe helyezzenek hulladékot, a gyűjtők mellé kihelyezett hulladék nem szabályos és kiemelten 
rontja a település arculatát. 

Megértésüket és segítségüket köszönöm. 

Tisztelettel:  Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

A Pécsváradi Járási Hivatal ügysegédi 

szolgáltatása elérhető minden csütörtökön 8:30 

- 10 óráig a Hidasi Polgármesteri Hivatalban. 

http://www.watt-eta.hu/
http://www.watt-eta.hu/
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Nem is ünnepelhetnénk szebben a gyermekszületést, mint az 

életet jelképező faültetéssel. Ahogy a gyermekek nőnek, úgy nő 

velük együtt a fa is, az Ő életfájuk jelképe. Az életfaünnepség 

kapocs az ide született gyermekek és a település között, ami segít 

megtartani a hidasiak közösségét, továbbá felkelti mások figyelmét 

is, hogy Hidason érdemes élni. 

2021. szeptember 16-án 30 gyermek tiszteletére kerülhettek fel a 

nevükkel és születési dátumukkal ellátott szalagok a facsemetékre. 

Sajnos hosszabb időt kellett kihagynunk az életfák ültetésével, 

melynek legfőbb oka a járványhelyzet volt. Berg Csaba Hidas 

község polgármestere köszöntő beszéde után a szülőkkel, 

nagyszülőkkel közösen köthette fel a piros és kék szalagokat a már előre elültetett fákra. A gömb szivarfák az 

Országfásítási pályázat keretében kerültek elültetésre. 

Ezúton is köszönjük Schmieder Valéria védőnő segítségét az esemény lebonyolításában és szervezésében._Szerk. 

Hidas Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) 

Kormányrendelet 18.§ (2) bekezdése alapján kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév második és a 

2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan. 

Pályázok köre: A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007.(III.26.) Kormányrendelet 18.§.(2) bekezdése alapján 

kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek. 

Célja: az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való 

részvételének támogatása. A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a 

települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás. 

Hidas Község Önkormányzat a 2022. évi pályázathoz az Általános Szerződési Feltételek elfogadását igazoló 

Nyilatkozat aláírásával csatlakozott. A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 

Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa 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 kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás a 2021/2022.vagy annak 

másolata tanév első félévéről  

- A pályázó és a pályázóval egy háztartásban élő személyek jövedelem igazolása (a kérelmet megelőző 

havi nettó jövedelemigazolás) 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet 

hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:   2021. november 5. 
 

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) 

Bursa Hungarica 2022 

Újabb 30 életfa őrzi Hidas újszülött gyermekeinek nevét 
 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
mailto:bursa@emet.gov.hu
http://www.emet.gov.hu/
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Karda Dalma madéfalvi lakos 2020 őszén keresett meg, hogy segítsek az államvizsgája teljesítésében. Ő, akkor 

kezdte a második évét az örökségvédelem mesterképzésen, Kolozsváron. Végzősként pedig ez a tanév leginkább 

az államvizsga elkészítéséről szólt, amelyben a madéfalvi veszedelem miatt elvándoroltak emlékezetét kutatta, 

fókuszálva Tolna és Baranya megye székely lakta településeire. Ezen projektje kapcsán segítettem Neki, hisz 

magam is kiemelten fontosnak tartom a Siculicidium közösségi tudatba való beépülését, és az arra való 

megemlékezések megtartását és átadását a fiatal korosztályoknak. 

Hidas esetében ez kiemelt jelentőségű hagyomány, mivel 1945. május 4-9 között telepítették Hidasra 

Andrásfalva és a környező bukovinai székely települések lakosságát, így Hidas lakosságának 70%-a székely. 

Nagy örömömre szolgált, mikor a közelmúltban értesültem Dalma sikeréről, disszertációja sikeresen elkészült. 

A tervek szerint jövő év elején hazai folyóiratban is olvasható lesz Dalma munkája, amit videóüzenetben hálás 

szívvel köszönt Nekem.                                                                                             Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Ismét megérkezett az ősz a maga szeszélyes időjárásával. Vele együtt érkezik az 

év vége, így a mindenszentek és a halottak napja is. Emlékezünk, és talán egy kicsit 

jobban elgondolkodunk az elmúláson, ami természetes emberi folyamat, de 

nehezen feldolgozható és elgondolkodtató is egyben. Megszületünk, sok ember 

örömére és boldogságára, de az idő múlásával fiatalkorba, majd idősödő korba lépünk és ahogy a születéssel 

öröm jár, úgy az elmúlással, a halállal vele járó az elfogadhatatlan és sohasem múló fájdalom. Leírni és közben 

töprengeni azon, hogy mennyi öröm és bánat ér minden halandót az élete során szívszorító érzés. 
 

Mindenkinek megvan a saját élete, próbálja békességben és tartalmasan élni, a család és a köz javát szolgálni. 

Sajnos sokan vannak, kik többet foglalkoznak mással és nehezítik mások életét és munkáját, de ez talán nem is 

illik az emlékezés gondolatai közé, mivel méltatlan dolgokról írok. 
 

Jó visszaemlékezni a múltra, a gondtalan gyermekkorra, a dédikre, a nagyszülőkre, szülőkre és jó emlékezni 

mindenkire, aki csak egy picurka jó érzést is váltott ki vagy részese volt az életünk örömeiben. Kicsit 

elgondolkodva, körülnézve észre vehetjük, hogy az idő múlásával mennyi hozzánk közeli és szeretett ember 

távozott arra a bizonyos másvilágra. Hiába szeretnénk visszahozni Őket, de sajnos ez már csak gondolatban 

lehet. Szeretnénk ismét büszkén és jókedvűen játszani, sétálni, beszélgetni és dolgozni velük, de ez sajnos már 

valóban lehetetlen. De az emlékezetünkben örökre megmaradnak, hiszen a szeretetük és tiszteletük örökre 

belénk vésődött. 
 

Milyen érdekes is az élet, hiszen sokszor vesszük észre magunkon, hogy közeli hozzátartozóink mozdulatai, 

szokásai mennyire velünk maradtak és mi is tovább adjuk ezt a saját utódainknak. Hihetetlen ez az emberi 

körforgás, de nagyon is valós és bizonyos kor után mindig többet foglalkoztat minket az elmúlás és a vele járó 

fájdalom. 
 

Hiába és hasztalan kiáltjuk a nagyvilágba, hogy mi már nem akarunk elveszíteni senkit, hiszen elég már a 

fájdalomból és legalább Ők, akik velünk vannak hadd maradjanak velünk. Gondolok itt a szívünkhöz közel álló 

emberekre és gondolok itt a szűkebb közösségünkre, Hidas község Lakóira és valamennyi embertársunkra 

egyaránt. 
 

Az emlékezés napjaiban, óráiban gondoljunk szeretettel a múltunkból távozó szeretteinkre és ismerőseinkre. A 

jelen értékeit érzéseit óvjuk féltve, amíg tehetjük. 
 

Reménykedünk abban, hogy temetni csak rosszindulatot és önző öntelt gondolatokat fogunk vagy legalábbis 

szeretnénk, de ez sajnos lehetetlen ebben a világban. 

  Bízva a könny nélküli és nyugodt, egymást tisztelő és szerető jövőben kívánok mindenkinek jó 

egészséget és hosszú életet: 

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Gondolatok az utolsó oldalra 

Karda Dalma államvizsgája 


