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Hidasi Bányásznapok 2022 

2022. szeptember 3-4. között tartottuk a község legnagyobb rendezvényét, a 
Hidasi Bányásznapokat. Szombaton 10 órakor nyitotta meg kapuit a 
rendezvény elsőként a kisgyermekes családok és a fatüzeléses főzés résztvevői 
előtt. Rengeteg népi fajáték, légvár, gokart fogadta a gyermekeket. Kora 
délután számos értékes, színes program  várta az érdeklődőket, ekkor 
csillámtetoválás és arcfestés fogadta a kicsiket, de ingyenes gofrit is 

fogyaszthattak a látogatók, miközben gólyalábas bohócműsor szórakoztatta a 
megjelenteket. A változatos zenei stílusok közül az első fellépő Csocsesz volt, kinek 
műsora nagy sikert aratott. Őt Dánielfy Gergő és az Utazók csapata követte, 
velük bulizott tovább a közönség. Gergőék után következett a vízjáték és lángshow, 
mely ismét elkápráztatta az ott lévőket. A színpadot ezután Lovasi András zenekara, 
a Kiscsillag vette birtokba, majd az estét pedig Burai Krisztián és Binhky, 
valamint Hofi retro diszkója zárta. 
Vasárnap délelőtt a rendezvény a Bányászemlékműnél folytatódott, ahol a 
település vezetője, helyi kisebbségi önkormányzat vezetői, a helyi általános iskola, 

civil szervezetek képviselői és környékbeli települések vezetői, Hidasnémeti 
testvértelepülésünk delegációja, valamint településünk Lakosai rótták le kegyeletüket, 
helyezték el koszorúikat és virágaikat a hősi halált halt bányászok 
emlékére. A koszorúzást Berg Csaba, Hidas község 
polgármestere nyitotta meg ünnepi köszöntőjével, melyben 
visszaemlékezett a dicső, ámde küzdelmes bányászmúltra, 
kiemelte a bányász hagyományok megőrzésének fontosságát. Az 
eseményen a térzenét a Pécsváradi Rezesfúvós Kamara Együttes 

szolgáltatta. Kora délután ismét a sportpályán haladt 
tovább a programok sora, lehetsőség volt kipróbálni az 
E-Sport kamiont. A kisebbeket csillámtetoválás és 
arcfestés, valamint gyermek aerobik várta. A délután folyamán Pécsvárad 
Város Fúvószenekara szórakoztatta a közönséget. Az idei évben ismét 

ellátogatott hozzánk Jeszenszky József, kivel sakk szimultánt lehetett játszani. Ráti 
Gergő és Bárdos Krisztián is bemutatta versenyautóját a versenyzés rejtelmei 
után érdeklődőknek. Emellett fegyver- és katonai eszköz bemutató is színesítette 

a programot. A napot hagyományosan labdarúgó mérkőzés zárta. 
Köszönöm szépen Becse Csaba Polgármester Úrnak, hogy elfogadta a meghívásomat és küldöttségével 
megtisztelte településünk legkiemelkedőbb rendezvényét. 
Ezúton szeretném megköszönni valamennyi támogató vállalkozásnak a támogatását, valamint Kiss Tímea és 
Gyenis Patrícia munkáját.                                                                                    Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

 

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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Szeptember 01-én, a tanévnyitó ünnepélyen 17 elsős várta izgatottan a 

becsengetést. Raáb Arnold testnevelés-történelem szakos tanár és Streicher-
Mundi Szilvia tanítónő is bemutatkoztak új kollégaként ezen a napon.  
Szeptember 05-én a könyvtár szervezésében “Az állatok és a zene” című vidám 

gyermekprogramon vettek részt az alsó tagozatos diákjaink. 
Újra szép versenyeredményekkel büszkélkedünk: Kérő Benett Martin 7. osztályos 

tanulónk részt vett a HEBE Kft. által szervezett 
Hello Summer! országos angol levelező projektversenyen, ahol 

korcsoportjában a második helyezést érte el. Benettnek többféle feladatot 
kellett megoldania, melyek a nyelvtudásán kívül a digitális kompetencia, a 
kreativitás, valamint a problémamegoldás fejlesztésére épültek. Felkészítő 
tanára Pánovicsné Balogh Eszter. Eredményesen szerepeltek tanulóink Hidas 
Község Könyvtárának “Az állatok” c. rajzpályázatán. 2. helyezett: Kiss Jázmin (3. 

osztály), 3. helyezett: Csóka Bianca (3. osztály).  
Szeptember 30-a iskolánk életében mindig jeles nap. A Magyar Népmese 
Napja, ami nálunk hagyományosan a Benedek Elek nap, ebben a 
tanévben egybeesett a Magyar Diáksport Napjával. Ezért ezen a napon 
délelőttünk nagyon aktívan telt, sorversenyekkel, sport-kvízzel, 
kosárlabda, kézilabda és focimérkőzésekkel töltöttük el az első 4 órát 
Bereczki Beáta, Streicher-Mundi Szilvia tanítónők és Raáb Arnold tanár úr 
vezényletével. Megkülönböztetett figyelemmel tekintünk ezen a napon 
az első osztályos, újonnan 

érkezett felsőbb évfolyamos tanulóinkra és új pedagógus 
kollégáinkra, akiket ünnepélyes avató ceremóniával fogadunk 
közösségünkbe. Benedek Elek születésnapja, 2005 óta a Magyar 
Népmese Napja, amikor minden népmesét szerető gyerek és felnőtt 
a magyar, és más népek meséi felé fordul. Fekete-Győrfi Tímea 
tanítónő felkészítésével negyedik évfolyamos diákjaink a „Kerek kő” 
című mesét adták elő. Tanulóink előadásukkal a községi idősek napi 
rendezvényen is részt vettek.  
Ettől a tanévtől tanév eleji „bemeneti” és tanév végi „kimeneti” digitális méréseken vesznek részt 4., 5., 6. és 

8. évfolyamos tanulóink. A tanév során az alábbi országos mérési program lebonyolítására kerül sor: - A tanulók 
szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a 6., a 8. 
évfolyamon, valamint kimeneti mérés 6. évfolyamon. - Az angol nyelvet idegen nyelvként tanulók körében 
bemeneti mérés 6. és 8. évfolyamon, valamint kimeneti mérés 6-8. évfolyamokon. A méréseken az érintett 
tanulók két mérési napon vesznek részt. Egyik mérési napon a szövegértés és a matematika mérést, a másik 
mérési napon a természettudományi mérést és az idegen nyelvi (angol) mérést írják meg a tanulók.  
Ezen felül „kísérleti” bemeneti és kimeneti mérés zajlik a 4-5. évfolyamon szövegértés és matematika 
területeken. A méréseket az Oktatási Hivatal által elkészített digitális mérőeszközök alkalmazásával bonyolítjuk 
le.  
Szeptember 15-én, szombaton pedagógusaink szakmai napon vettek részt: Gyermekbántalmazás, internetes 

ártalmak és gyermekvédelem témákban tájékozódtunk a Pécsi Rendőrkapitányság és a Pécsváradi Család- és 
Gyermekvédelmi Központ munkatársai segítségével. 
A tervezett őszi szünet a kormány döntése alapján elmarad, így csak a 10.29., szombattól 11.01., keddig tartó 

hosszú hétvégén tart zárva az iskola.  

Elérhetőségeink:  
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 

A Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola hírei - 2022. szeptember-október 

 

Tanévnyitó ünnepély 

Hello Summer! verseny 

Magyar Diáksport Napja 
Benedek Elek Nap 

mailto:iskola@zeneisk-hidas.edu.hu
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A kiscsoportosok 

először lépték át az 

óvoda kapuját. Kinek 

könnyebb, kinek nehezebb 

volt az óvodakezdés. 

Mostanra kijelenhetjük, 

hogy egy összeszokott kis 

csapat kezd kialakulni a 

legkisebbek közt is. 

Elkészült csodaszép, új 

fejlesztőszobánk, amelyet a 

gyermekek örömmel vettek 

birtokba. (felső képen) 

A jó időt kihasználva az 

óvodásokkal sokat 

tartózkodtunk gyönyörű 

udvarunkon és szívesen 

sétálunk is a faluban. 

Pincelátogatáson is 

részt vettünk, a Pánovics 

család jóvoltából. 

Az állatok világnapja 

mindig különleges esemény 

volt nálunk. Ezen a 

napon érkezett 

hozzánk egy terápiás 

kutya is, akit a 

gyermekek már nagyon 

vártak. 

 

Megkezdődtek az intéz-

ményben a foglalkozások, 

fejlesztések is az ősz 

beköszöntével.  

Alig kezdődött el az év, 

máris megcsillogtathatták 

tudásukat a nagy-

csoportosok. Az idősek 

napja alkalmából az 

Idősek Klubjában és a 

Művelődési Házban is 

felléptünk.  

 

Közelgő 

programjaink: 

• Október 28: 
Terményfesztivál 
• November 11:     

Márton napi felvonulás az 
iskolával (délután) 

• November 15-16-17: 
Fogadóóra a csiga, katica 

és manó csoportban 
• November 15: 

Bábszínház Pécsen a 
nagyoknak 

• November 29.-
December 6. 

Iskolaérettségi vizsgálatok 
• December 9:         

Német Nemzetiségi nap az 
óvodában 

• December 13:          
Luca napi kotyolás a 

község intézményeiben 
• December 15-16: 

Fogadóóra a süni 
csoportban 

• December 19: 
Csoportkarácsonyok 
• December 20:     

Adventi kézműves nyílt 
nap, szülőkkel közös 

program 

Steiner-Orosházi Szandra, intézményvezető 

 

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde hírei 2022. szeptember-október 
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Hálásan köszönjük az adókból felajánlott 1%-okat! A befolyt összeget táncosaink oktatására fordítjuk, a 

felajánlók ezzel is hozzájárultak Egyesületünk sikeres működéséhez, és céljaink eléréséhez! 

A rengeteg nyári programunk után ősszel sem tétlenkedünk.  

Szeptembertől – a nyári szünet után – újra indul a gyermek csoport, valamint a kezdő felnőtt párok csoportja. Októbertől 

próbáinkat a Hidasi Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola tornatermében tarthatjuk, köszönjük szépen az 

iskola vezetőségének, hogy biztosítják számunkra a foglalkozásokhoz szükséges helyiséget. 

Szeptember 2-án zajlott a már hagyományos „Szarvasbőgés-hallgató teliholdas éjszakai túránk”. Minden év 

szeptemberében, a teliholdhoz közeli időpontban felkerekedünk, és Óbányától Kisújbányáig, illetve a Cigány-hegy alatti 

rétig túrázunk. Nemcsak a gyerekeknek nagy élmény ez az éjszakai bátorságpróba, de a hozzánk csatlakozó felnőtteknek 

is. A Cigány-hegyig tartó hosszú sétát a kilátóból nyíló éjszakai panoráma, és a réten holdvilágnál hallott szarvasbőgés 

koronázta meg. 

Szeptember 4-én Egyesületünk is koszorút helyezett el bányászemlékműnél. Tisztelettel adóztunk azok előtt a hidasi 

bányászok előtt, akik nehéz munkájuk közben vesztették életüket.  

Szeptember 10-én a Hidasi Német Nemzetiségi Napon szerepeltünk. Örömünkre szolgál, hogy nemcsak felnőtt 

táncosaink, de a gyerekek is megmutatkozhattak hidasi közönség előtt. Büszkék vagyunk gyerekcsoportunkra, hiszen 

minimális próbával tudtak felkészülni erre a szereplésre, mégis tökéletesen megállták a helyüket, amit a közönség 

vastapssal jutalmazott. Köszönjük szépen a meghívást és a finom süteményeket a Hidasi Német Nemzetiségi 

Önkormányzatnak! 

Szeptember 16-án és 17-én Egyesületünk részt vett a XXIV. Nagymányoki Búcsú Bor és Strudel Fesztiválon. Hagyomány 

ezen a fesztiválon, hogy pénteken a benevezett vendék csoportok, baráti társaságok rétest készítenek: vagyis rétest 

húznak.  Mi a számos résztvevő csoport közé 5 fős csapattal érkeztünk. A rétestésztát Fényes Zsuzsanna készítette el 

nekünk előre, a helyszínen kellett azt kinyújtani és megtölteni. Remek hangulatban telt az este, a másnapra megsült 

rétesek között megtaláltuk az általunk készítettet is, és örömmel állapítottuk meg, hogy igazán finom lett! Ennek a 

fesztiválnak a szombati napján felnőtt táncosaink mezőségi és nyárádmenti táncokkal léptek színpadra, nagy sikert aratva. 

Köszönjük a meghívást és a megvendégelést! 

Október 7-én és 8-án rendezték meg Kismányokon a Bukovinai Székelyek Búcsúját, illetve a Bukovinai Székelyek 

Találkozóját. A szombati szentmise után mutatták be a most elkészült új „bukovinai csűrt” is.  Táncosaink felkérést kaptak, 

hogy műsorukkal színesítsék a kulturális műsorfolyamot. A hálás közönség itt is vastapssal jutalmazta az önfeledten 

táncoló fiataljainkat. 

Októbertől zajlanak betlehemes próbáink, hiszen idén decemberben szeretnénk előadni ezt a misztériumjátékot. A 

szereposztás után a fiatalok lelkesen gyakorolnak, hiszen a hagyományokhoz hűen szeretnék bemutatni majd a 

csobányolást. Az előadáshoz szükséges jelmezek is készülnek már: a pásztorok botjait, maszkját, a király és az angyal 

koronáját ügyes kezű tagjaink készítik, a többi kelléket (bundákat, a király és királyszolga ruháját stb) a Csoóri Sándor Alap 

által kiírt és elnyert pályázatból tudtuk finanszírozni. A Hidasi Andrásfalvi Református Betlehemes Játékot december végén 

Kakasdon, a betlehemes találkozón szeretnénk előadni, de reméljük hogy helyben is lehetőségünk lesz megmutatkozni 

vele.  

Október 29-én, szombaton délután a Székely Nemzeti Tanács felhívásához csatlakozva több hidasi civil szervezettel 

őrtüzet gyújtunk a Székelyföld autonómiájáért. A helyszín Sára Sándor Vegyeskereskedése (Petőfi u. 63.) utáni jobbra 

vezető földesúton érhető el, vagy a Petőfi u. 26-os számmal szemben, felfelé a fáklyás kivilágításnál. 

Lelkesen készülünk a november 19-én megrendezésre kerülő II. Bukovinai Székely Pálinkaversenyre  is. Ezt 

az eseményt idén Egyesületünk rendezi, a nevezési feltételeket és a program részletes leírását plakátokon és 

facebook-oldalunkon találhatják majd. Minden versenyzőt és érdeklődőt szeretettel várunk! 

Ömböliné Bacher Anna, elnök 

Hidas Néptánc és Hagyományőrző Egyesület 
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Közérdekű információk, hirdetések, tájékoztatások, elérhetőségek 

 E-On Dél-Dunántúli 
régió hibabejelentés 

(szakaszos közvilágítási 
lámpa hibáknál és lakossági 

hibaelhárítás)  
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 11. és december 9. 

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 

 
 
 
 

 
 

 

Hidasi háziorvosi rendelő 

telefonszáma: 

06 / 21 / 200 - 21 -  22 

Dr. Csákármis Ilona 
Háziorvos 

06 70 773 2785 

 06 20 571 7009 

Bonyhád ügyelet: 06 74 318 104 

Kormányablakbusz menetrend: 

november 17. és december 15. 

Előző lapszámunk nyertesei: 

1. Illés Bernát, 

2. Farkas-Beke Bianka, 

3. Győrfi Mihályné. 
Nyereményük egy-egy ajándékcsomag. 

 

Nyereményükhöz gratulálok, 

melyet 2022. november 14-én (15 

óráig) tudnak átvenni a 

Polgármesteri Hivatalban. Ezen 

lapszámunkban megjelent 

rejtvényünk helyes megfejtéseit  

2022. december 9-ig várjuk a 

Hivatal postaládájába.  
 

Tisztelettel: 

Berg Csaba 

Hidas község polgármestere 

Rejtvény 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a Hidasi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány számára felajánlott adójuk 1 %-át. A 

befolyt összegből idén is a gyermekeknek fogunk nagy örömet szerezni. Bízunk benne, hogy a jövő évben is nagy 

számban támogatják Alapítványunkat, melynek adószáma: 18945188-1-02. 

Tisztelettel: 

Berg Csaba, Hidasi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány kuratóriumi elnöke 

Steiner-Orosházi Szandra, intézményvezető 

Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Takarékbank Zrt. képviselőjével folytatott tárgyalásom során azt 

az információt kaptam, miszerint településünkön 2022. október 17. napjától kizárólag CSAK hétfői napokon - 9 és 12 

óra között - közlekedik a Takarékbusz, mobil bankfiók. Megértésüket a Takarékbank Zrt. nevében is köszönöm. 

Tisztelettel: 

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 
 

http://www.watt-eta.hu/
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Programjaink: 

2022. szeptember 5-én "Az állatok és a zene" című interaktív 

ismeretterjesztő foglalkozáson vehettek részt könyvtárunkban 

településünk kisiskolás gyermekei. A program a Csorba Győző 

Könyvtár Zeneműtárának jóvoltából valósulhatott meg. 

A foglalkozást Papp Veronika tartotta, kinek ezúton is köszönjük 

színvonalas előadását. Ezen alkalommal a gyermekek játékos 

formában ismerkedhettek meg többek között a komolyzenével 

is. Az esemény jó hangulatban telt, a kicsik jól érezték magukat, 

aktívak voltak. Köszönjük szépen a Csorba Győző Megyei Könyvtár és a Hidasi Benedek Elek Német Nemzetiségi 

Általános Iskola munkatársainak a lehetőséget. Akinek felkeltette az érdeklődését ez a témakör, még korlátozott 

ideig ugyan, de megtalálja könyvtárunkban Bíró Eszter: Állati zenés ABC című könyveit, melyek CD melléklettel 

is rendelkeznek. 
 

2022. szeptember 20-án érzelmi intelligencia fejlesztő 

foglalkozást tartott Milánkovics-Steiner Kitti a Csorba Győző 

Könyvtár munkatársa az ovis gyerekeknek. A gyerekek először rövid 

meséket hallgattak meg az előadó hölgytől, majd átbeszélték azokat. 

Végül minden gyermek rajzolhatott az elhangzott mesék szereplőiről, 

az elképzelt szép mesebeli tájakról. Köszönjük szépen a gyerekeknek 

és kísérőiknek, hogy itt voltak, valamint a Csorba Győző Megyei 

Könyvtár munkatársának a fejlesztő foglalkozás megtartását és a Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

intézményvezető asszonyának a segítséget a program létrejöttéhez. Természetesen az érzelmi intelligencia 

fejlesztése és a mesepszihológia témakörében is találnak nálunk könyveket.   
 

2022. szeptember 12-én került meghirdetésre könyvtárunk gyermekrajzverseny pályázata, a téma az állatok, 

illetve az állatok esélyei volt. A rajzversennyel és kísérő programokkal, ötletekkel csatlakoztunk az idei évi 

Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz. A rajzpályázat meghirdetésével egyidőben indítottunk 

adománygyűjtést a Kíra Völgységi Kutyamentő Egyesület védencei számára. Az adományokat október első 

hetéig várta könyvtárunk, ezúton is hatalmas köszönet azon adományozóknak, kik önzetlenül nyújtották 

támogatásukat. Több, mint 100 kg száraztáp és rengeteg konzerv, kutyaszalámi, 

jutalomfalat gyűlt össze. A rajzversenyre szeptember 27-ig 

lehetett beadni az elkészült munkákat az ország egész 

területéről. Rengetegen szavaztak a szebbnél szebb 

rajzokra, végül az első három helyezett: 1. Patócs Polli,        

2. Kiss Jázmin, 3. Csóka Bianca  lett. Nekik és valamennyi 

gyermeknek, ki pályamunkát nyújtottak be, ezúton is 

szívből gratulálunk. A pályázat eredményhirdetésére 

október 5-én délután került sor, ekkor minden gyermek 

apró ajándékban részesült, melyet Berg Csaba, Hidas község polgármestere adott át. 

Aznap kiállításra kerültek a pályamunkák, tematikus könyvajánló és állatos kvízek várták az oda látogatókat. Az 

esemény megvalósulását köszönjük szépen a Csorba Győző Megyei Könyvtár munkatársainak, köszönjük, hogy 

csatlakozhattunk az idei Országos Könyvtári Napok programsorozathoz és a sok - sok ajándékot. Óriási köszönet 

Berg Csaba Polgármester Úrnak a szervezésben való segítségéért és az eseményen való részvételéért. 

Szőke Boglárka, könyvtáros 

Hidas Könyvtári, Információs és Közösségi Hely hírei 

      Minden nyilvános könyvtár helyben nyújtott szolgáltatásai ingyenesek. 
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Szeptember 17-én egy kellemes kiránduláson voltunk. Lehetőséget 

kaptunk a Német Nemzetiségi Önkormányzattól, hogy Hajósra 

utazzunk. Sajnos nem tudtunk teljes létszámmal részt venni a programon, 

mert többen közülünk nehezen mozognak. A barokk kastély nagyon 

tetszett mindenkinek. Még egy csodaszép, érdekes vadászati kiállítást is 

láthattunk. A Cabernet Borturisztikai Látogatóközpont megtekintése után 

finom ebédet kaptunk finom borral. A pince megtekintése sem 

maradhatott ki. A modern pincerész mellett több hatalmas, faragással 

díszített fahordót is láttunk. Nemesnádudvaron a Babamúzeumot néztük 

meg. Nagyon sok népviseletbe öltöztetett baba várt bennünket. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, 

mindenki nagyon jól érezte magát. 

Az Általános Iskola szervezett ünnepeire rendszeresen meghívást kapunk. Szeptember 30-án délelőtt Benedek 
Elekre emlékeztünk. Lehetőségünk volt megismerni az elsősöket, illetve az iskola új tanulóit, 

pedagógusait, hiszen ilyenkor tűzik fel nekik az iskolajelvényt. Ezen a napon köszöntötték az időseket is.  

Az idősek köszöntése délután a Művelődési Házban is folytatódott, ahol a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

által rendezett Idősek Napján vettünk részt.  Idén mi is készültünk az ünnepre, vicces előadással próbáltuk 

megnevettetni a résztvevőket. A felkészülés során mi is sokat nevettünk. A fellépő énekesek műsora is nagyon 

tetszett, dalra fakadtunk mi is.  

A klubban is megünnepeltük a szépkorúakat.  A 

polgármester úr szép szavakkal és ajándékkal köszöntötte az időseket. 

Ezen a napon az ovisok is ellátogattak hozzánk. Nagyon szép műsorral 

melengették meg a szívünket, ráadásul saját készítésű csalamádéval is 

megleptek minket, melyet ezúton is nagyon szépen köszönünk. Ferencz 

Zsolti finom ebéddel köszöntötte a klubtagokat. Neki is nagyon szépen 

köszönjük a kedves gesztust. 

Ennyi ünneplés után őszi és téli dekorációk készítésével foglaljuk el magunkat.    
Biszak Józsefné, Idősek Klubja vezetője 

2022. október 17-én ismét örömteli eseménynek lehettem 

részese, Herendi Lászlóné, Margit néni ezen a napon töltötte be a 

90. életévét. Születésnapja alkalmából az Orbán Viktor 

miniszterelnök úr által aláírt Emléklapot és az Önkormányzat, 

valamint Hidas község valamennyi Lakója nevében egy csokor 

virágot adtam át az ünnepeltnek jókívánságaink kíséretében.  

Nagy örömömre nem kellett sokat várnom, hogy újra 

köszönthessek egy 90. évét betöltő Lakosunkat, így Popovics 

Józsefet is köszönthettem nemrég, ki október 23-án töltötte be 

ezt a szép kort. Miniszterelnök úr születésnapi köszöntő 

Emléklapjával és önkormányzatunk, illetve a település Lakói 

nevében egy ajándékcsomaggal üdvözöltem jubileumi születésnapján az ünnepeltet. 

Szívből kívánom mindkét ünnepeltnek, hogy erőben, egészségben tölthessenek el még 

további sok-sok boldog születésnapot családjaik körében. 

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Hírek az Idősek Klubjából 

90 éves szépkorú Lakosaink köszöntése 
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Ezúton (is) értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy az energiatakarékosság jelenleg Hidas Község Önkormányzatát 

és Polgármesteri Hivatalát is kiemelten érinti. Ennek tudatában a korábban már bezárt Művelődési Házunk és 

a hozzá tartozó épületrész (kivéve könyvtár) bezárása mellett a következő döntés született. A Polgármesteri 

Hivatal pénteki napokon zárva tart. 2022. évben elmarad az adventi vásár, a karácsonyi ünnepély, továbbá 

az adventi világítás is minimálisra csökken, valamint az önkormányzati gépjárműpark is csak nagyon indokolt 

esetben lesz használva. A Kormány által előírt az önkormányzatokra vonatkozó 25 %-os energiamegtakarítást 

máshogy nem tudjuk teljesíteni. Az óvodában nem tudunk és természetesen nem is szeretnénk spórolni. Sajnos 

úgy, mint a háztartásokban, úgy az önkormányzatot is kiemelten érinti a rezsi emelés. Ezért tájékoztatom 

Önöket, hogy az előttünk álló idő a túlélésről szól önkormányzatunknál is. Köszönöm szépen megértésüket. 

Tisztelettel: 

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Ismét elérkezett az október vége, november eleje és vele együtt a 

hűvösre fordult, őszi idő. Ilyenkor már jól esik a meleg lakásba átgondolni 

az év végén még előttünk lévő feladatokat. 

Igen, kiemelten gondolok itt a mindenszentek és halottak napja 

közelségére, hiszen az egész hetünk erről szól. Ezen a héten már jól esik 

egy kicsit elcsendesedni a temetőket járni és akár otthon méltóságteljesen 

egy gyertya meggyújtásával emlékezni az elhunyt családtagokra, 

rokonokra, barátokra és ismerősökre. Ezen a héten és még a jövő héten is 

kiemelten többet gondolunk azokra az emberekre, kik már sajnos csak 

gondolatban lehetnek életünk részei. Ezért is van, hogy ez idő alatt jobban 

esik a csend, az emlékezés napjaiban. Meggyőződésem, hogy sokunk 

életében talán a legnehezebben feldolgozható időszak az október vége és 

a november eleje. Sajnos mindegyőnk szembesül ezzel az érzéssel hiszen 

előbb vagy utóbb mindenkit megérint az elmúlás gondolata. Megérint, 

hiszen pillanatok alatt veszíthetünk el számunkra oly fontos embereket. 

Ilyenkor átértékeljük az elmúlt, de kiemelten az előttünk lévő bizonytalan 

hosszúságú életet. Ezekben a napokban évről évre nem csak emlékezünk, 

hanem az érzelmi világunkban kicsit újra is temetjük szeretteinket. 

Emlékezzünk, hiszen a visszafordíthatatlanon nem tudunk változtatni, de 

gondolatainkban visszautazunk abba az időbe mikor még köztünk voltak. 

Együtt éltünk, együtt dolgoztunk, együtt nevettünk, ünnepeltünk, együtt 

terveztünk, temettünk és nevettünk. És egyszer csak vége és úgy érezzük, 

hogy szó szerint vége és mi sem tudunk nélkülük élni és érvényesülni. Aztán 

a gyász ráébreszt minket, hogy fáj a halottunk elvesztése, de nélküle is 

tovább kell élni, dolgozni hiszen maradtak körülöttünk élő családtagok, 

akiknek tartozunk az életünk segítő éveivel, hónapjaival és napjaival. 

Nehéz, embert próbáló magunkba forduló időszak, mondhatnám hetek 

miket átélünk napjainkban. Emlékezzünk csendben, méltóságteljesen 

halottainkra, emlékezzünk a cselekedeteikre, tanácsaikra és az emberi 

csodára, mit sohasem feledünk… a mosolyukra. Az elkövetkező napjaink 

szóljanak az emlékezés virágairól és gyertyáiról. 

Ebben bízva kívánok a köztünk élőknek jó egészséget: 

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Gondolatok az utolsó oldalra 

Tájékoztató! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vincze Erika: 

Magad vagy bennem... 
 

Szívemben mindig ott élsz, 

lelkemnek már része vagy. 

Nem számít most a távolság, 

Magad vagy bennem a 

gondolat. 
 

Virág és gyertya kezemben, 

bennem csak halk sóhajok, 

egy-egy gyertyát gyújtok, 

lángjába én is beleolvadok. 
 

Melegség járja át a szívem, 

érzem szinte közelségedet. 

Lassan becsukom szemem, 

oly jó hinni, itt vagy velem! 
 

Sirodra teszem a virágot, 

a szél zúgását hallgatom, 

nyugodjon békében lelked, 

örökké hiányozni fogsz! 
 


