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Bányásznap Hidas 2019 

Hagyományainkhoz híven az idei évben is megrendezésre került szeptember első 
hétvégéjén a Hidasi Bányásznapok elnevezésű rendezvényünk. Ezen esemény 
alapvetően Hidas község bányászmúltja előtt tiszteleg, de emellett igen gazdag 
programsorozat keretében ünnepelhettünk ezen a hétvégén. A sok színes program 

és fellépők mellett az egyik 
legkedvesebb esemény, mely sokak 
szívét megmelengette, a 
testvértelepülési dokumentumok 

ünnepélyes aláírása volt Gyergyóalfalu 
(Erdély) képviselőjével. A szombati 
nap bővelkedett színvonalas kultur 
műsorokban, kicsik és nagyok 
számára elérhető kreatív és 
szórakoztató kikapcsolódási 

lehetőségekben, valamint sztár 
fellépőkben. A gyermekek nagy 
örömére a Mediterrán Motoros Kör 
is képviseltette magát a 
rendezvényen.  
Vasárnap került sor a 

Bányászemlékmű koszorúzására, ahol először Berg Csaba polgármester úr 
és Varga István a Hidasi Nyugdíjas Bányász Szakszervezet elnöke mondott 

köszöntő beszédet. Ezután településünk 
polgármestere és Dr. Tóth Attila jegyző, 
Gyergyóalfalu és Hidasnémeti képviselői, 
több környező település polgármestere, a 

Bányász Szakszervezet képviselői; a helyi 
általános iskola igazgatója; helyi civil 
szervezeteink és egyesületeink; a Hidasi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
vezetői és hozzátartozók helyezték el 
tiszteletük jeléül az emlékezés koszorúit.  
Bízunk benne, hogy az idei rendezvényünk 
változatos és igényes szórakoztató 
műsorai, programjai némi felüdülést 
hoztak településünk Lakói számára.  
                                                                                                                                           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:  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 

 

http://www.hidas.hu/
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Idősek Világnapja 

Október elseje az idősek Klubjában is ünnep volt. Mint minden évben, idén is 
az ovisainkkal ünnepeltük meg az Idősek Napját.  
A polgármesteri köszöntő után az óvoda nagycsoportosai köszöntötték a 
Szépkorúakat. Verset szavaltak, énekeltek, mesét játszottak el az időseknek. 
Mindig nagy örömmel fogadjuk az ovisok műsorát. Szívesen találkozik a két 
generáció. Az idősek kis ajándékkal viszonozták kedvességüket, és 
természetesen a vendéglátás sem maradhatott el.  

Időseink szívesen énekelnek, ezért a délelőtt folyamán elénekeltük kedvenc 
dalainkat. Versek is elhangzottak.  
Délben egy finom ebéddel zártuk az ünnepet a klubban. A Hargita Étterem ezzel 
az ebéddel köszöntötte a Szépkorúakat, amit ezúton is nagyon szépen 
köszönünk.  
Az ünneplés azonban nem ért véget, hiszen a Művelődési Házban is 
köszöntötték a község idősebb generációját. Mi is részt vettünk rajta. Nagyon 

szép műsorral készültek. Egy kis énekléssel az Idősek Klubja dalárdája is részt vett a programban, néhány dalt 
énekeltek a megjelenteknek. 
A műsor után egy kis beszélgetést követően nagyon szép élményekkel tértünk haza.  

Október elseje egész nap a Szépkorúakról, vagyis rólunk szólt. Köszönjük szépen. 

Biszak Józsefné, Idősek Klubja vezetője 

Az idei évben is megtartottuk október első napján az Idősek Világnapja alkalmából a már hagyományosnak 
mondható ünnepi műsorunkat a Művelődési Házban. Hidas község szép kort megélt Lakosságát Berg Csaba 

polgármester úr köszöntötte beszédével, melyben megköszönte többek közt az idősek 
példamutatását, a szeretetet és az emberi értékeket, melyeket Tőlük kapunk. Ezután 
műsort adtak a helyi óvoda és iskola gyermekei, majd a pécsváradi fúvószenekar 
szórakoztatta eladásával a megjelenteket. Ezt követően Kutnyánszkyné Szép Ilona 
osztotta meg gondolatait a hallgatósággal, a műsor zárásaként a helyi Idősek Klubja és 
a Bonyhád-Hidasi Színjátszó Társulat lépett fel. A fellépők előadásai után a jelenlévők 

jó hangulatú baráti beszélgetéseket folytathattak pár finom falat mellett.                                                                             Szerk. 

Idén immár 26. alkalommal, megújult formában hirdette meg a Virágos Magyarország 
környezetszépítő versenyt a Szervező Bizottság és a Magyar Turisztikai Ügynökség. A 
verseny szervezőinek célkitűzése, hogy ösztönözzék a helyi közösségeket arra, hogy 
tevékenyen járuljanak hozzá a kulturált és vonzó településkép kialakításához. Idén először 
a települések saját régiójukban, területi díjátadók keretében is 
megmérkőzhettek. 2019. október 4-én Budapesten a Szépművészeti 
Múzeumban került megrendezésre a verseny idei utolsó 
felvonásaként az országos díjátadó, melyen a területi győztesek közül 
került kihirdetésre, hogy melyik város és község nyeri el a fődíjat és 

ki képviselheti hazánkat a nemzetközi Entente Florale Europe versenyen. Ezen 
nagyszabású díjátadó ünnepségre kapott meghívást Önkormányzatunk, melyet Berg Csaba 
polgármester úr képviselt. Legnagyobb örömünkre településünk is elismerésben részesült 
a műemléki épületek gondozott környezetéért, a tiszta, rendezett településért. Az esemény 
egyik legkedvesebb vendége Bálint gazda volt, aki gratulációját és jókívánságát fejezte ki a polgármester úrnak.  

Szerk. 

Idősek Klubja hírei 

„Virágos Magyarország” pályázat országos díjátadója 

Idősek Világnapja – Hidasi Művelődési Ház 
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Az új épületben kezdtük meg az új tanévet. Jelenleg az 
intézményben 3 óvodai csoport és egy bölcsődei 

csoport működik, nagy örömünkre ez egy csoporttal több, 
mint az eddigi években.  
A magas gyermeklétszám lehetővé tette azt is, hogy ettől a 
tanévtől külön működjön a kiscsoport, a középső csoport 

és a nagycsoport.  
A kiscsoportosok először lépték át az óvoda kapuját. 
Kinek könnyebb, kinek nehezebb volt az óvodakezdés. 
Mostanra kijelenhetjük, hogy egy összeszokott kis csapat alakult ki a 
legkisebbek között is.  
A csoport két fiatal óvodapedagógussal kezdte az évet, Ludányi Zsófia és 

Kiss-Bogos Bettina személyében. 
A jó időt kihasználva az óvodásokkal sokat vagyunk az új és modern 

udvarunkon és szívesen sétálunk is a faluban. Pincelátogatáson is részt vettünk, valamint állatokat is néztünk a 
közeledő állatok világnapja alkalmából. Az állatok világnapja más szempontból is különleges esemény volt 

nálunk. Ezen a napon érkezett hozzánk 2 terápiás kutya is, akiket a gyermekek 
már nagyon vártak.   
Megkezdődtek az intézményben a 
foglalkozások, fejlesztések is az ősz 
beköszöntével.  
A katica csoportban két új pedagógust is 
köszönthetünk Gyenis Patrícia és 

Nemcsényi Nóra személyében. A süni 
csoport pedig örömmel üdvözli ismét 
köreiben Werstroh Jánosné, Zsuzsa 
nénit. ☺ 

Alig kezdődött el az év, máris megcsillogtathatták tudásukat a nagycsoportosok. 
Az idősek napja alkalmából az Idősek Klubjában és a Művelődési Házban 

is felléptünk. A nagycsoportosok az évben különleges 
programsorozatban vesznek részt. Minden hónapban 
megismernek egy-egy ismert, vagy kevésbé ismert 
foglalkozást. Szeptemberben a régészek izgalmas és 
sosem látott munkásságába pillanthattak be. Köszönjük a 
program szervezését a Bonyhádi Völgység múzeumnak.  
Szeptemberben az iskolával közösen papírgyűjtést rendeztünk, melynek bevételét a 
két intézmény közösen fordítja a gyermekei javára.  
Ha október, akkor kezdődjön a móka! Megkezdődtek 

idén is a Csurgó zenekar táncos, zenés 
foglalkozásai 3 csoportban. A gyermekek és 
felnőttek is nagyon kedvelik ezt a programot, 
reméljük még sok éven át Velünk lesznek.  

Közelgő programjaink: 

Október 25.: Terményfesztivál, Október 26.-november 3.: őszi szünet, 
November 11.: Márton napi felvonulás az iskolával közösen, November 20. 
16:30-kor Mézes Janka pszichológus interaktív előadása az óvodában 

„Viselkedésalakítás gyermekkorban” címmel, November 25.: Fogadó óra Katica csoport, November 26.: Fogadó 
óra Süni csoport, November 27.: Fogadó óra Csiga csoport, December 6.: Mikulás az óvodában  
                                                                                                                                                         Orosházi Szandra, intézményvezető 

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde hírei 
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Nyári emlékek 

Tanulóink a nyári szünidőben három ingyenes táborban vettek 

rész: az EFOP 3.3.5-17. pályázat révén a jelentkező diákok a 

helyben megvalósuló nyelvi programok mellett kirándulhattak 

és eljutottak a Bonyhádi Fürdőbe is. Az Erzsébet Napközi-tábor 

során a 42 diák június utolsó hetében a honfoglalás korával 

ismerkedett meg, amelynek során eljutottak Álmosvölgybe és 

Lengyel-Annafürdőbe is. Az Erzsébet Élménytábor 

nyertes pályázata révén 32 gyerek Zánkán tölthetett el 6 napot, ahol a vízi 

kalandpark, erdei kalandpálya kipróbálása mellett Freddie koncerten vehettek 

részt. A tanulók a táborokban napi négyszeri étkezésben részesültek 

térítésmentesen. A táborok megvalósulását a Pécsi Tankerületi Központ és 

Hidas Község Önkormányzata támogatta. 

2019/2020-as nevelési év 

2019. augusztus 30-án ünnepélyes tanévnyitóval vette kezdetét az új tanév a 

Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskolában, amelynek során Berg 

Csaba Polgármester Úr és Steiner Krisztián igazgató külön köszöntötte az 

óvodából érkező első osztályos tanulókat, akik ajándékokat vehettek át a 

felsőbb évfolyamos társaiktól.  

Szeptemberben az intézmény tanulói a majosi 

sportpályára kirándultak, ahova rövid 

gyalogtúrát követően jutottak el. A nap során a 

diákok kipróbálhatták a szabadtéri kondiparkot, 

játékos vetélkedőkön vehettek részt, majd a nap 

szalonnasütéssel zárult.  

2019. szeptember 30-án Benedek Elekre, 

iskolánk névadójára emlékeztünk a 4. 

osztályosok ünnepi műsorával. Ezen a 

napon az iskola legfiatalabb polgárai, az 

első évfolyamosok is átvették az 

iskolajelvényt, amelyet az intézményi 

ünnepségeken ők is viselhetnek már. Szép 

hagyomány, hogy az ünnepségre meghívót 

kapnak az iskola nyugdíjas és korábbi dolgozói is, akik a műsor után kötetlen beszélgetések során idézhettek 

fel a régi emlékeket.  

Diákjaink az új tanévben is néptánc foglalkozásokon vehetnek részt és folytatódik az úszás oktatása is, amelynek 

során minden tanuló megismerkedhet az úszás alapjaival és vízbiztonságot szerezhet a pécsváradi uszodában.  

2019. október 16-án az alsó tagozatos osztályok tanulói színházba utaztak Bonyhádra, ahol Mackó 

Lackó és barátai címmel a Holló együttes interaktív előadásán vettek részt. 

A nyolcadik osztályosok a Bonyhádi Általános Iskola által szervezett Továbbtanulási Napon ismerkedhettek meg 

a középiskolák kínálatával és szerezhettek tapasztalatokat a pályaválasztáshoz. 

Hidasi Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola hírei 
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A tanév kezdetére a nevelés-oktatás lehetőségei tovább javultak iskolánkban: mobil interaktív tábla 

beszerzésével angol nyelvi terem került kialakításra, valamint a szabadidő hasznos eltöltésére egy játékokkal, 

csocsóasztallal felszerelt termet nyitottunk meg a gyerekek előtt. 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával kanapék és kültéri pingpongasztal beszerzésével szépült 

meg az épület és bővültek a sportolás lehetőségei. 
  

Tanulóink eredményei: 

Iskolánk csapatai eredményesen szerepeltek a Bolyai Matematika 
Csapatverseny megyei fordulójában. 

A 4. osztályosok csapata (Balogh Patrícia, Kérő Benett, Lovász Kata, Nyárádi Mendel) a 19. helyen végzett az 
5. osztályosok csapata (Inhof Áron, Kőhalmi Dominik, Német Zsanett, Nyárádi Kincső) pedig 28. lett. 

Benedek Elek születésnapjára emlékezve az idei tanévben is rajzversenyt rendeztünk 

Eredmények: 1. Sára Olivér 2. Balogh Patrícia 3. Nyárádi Mendel 

Különdíjasok: Sántha Réka, Nyárádi Bertin                                                                                 Steiner Krisztián, igazgató 

RÉTES HÚZÁS NAGYMÁNYOKON 

 
Szeptemberben, a Strudel fesztivál pénteki napján a hagyományos 
rétes húzáson vett részt a Hidas Néptánc Egyesület pár tagja a 
nagymányoki Glück Auf Egyesület meghívására. Az első napon 
elkészített réteseket szombati napon fogyaszthatták el a programon 
részvevők. 

FOLK-KOCSMA 

Egyesületünk október 12-én az Adler Presszóval közösen rendezte meg első folk-kocsmáját 
a Hidasi Fonó keretében. A folk-kocsma a táncház mozgalomhoz tartozó szórakozási 

lehetőség a néptáncosoknak és a népzenét kedvelőknek. Az ilyen alkalmakon tánctanulással szemben a már 
megtanult táncokon van a hangsúly, mindenki kedvére kérheti is táncolhatja a kedvenc tájegységének 
megfelelőt. Az este folyamán a zenét Biszak Bence prímás, Narrné Dömény Krisztina és Balogh András kontrás, 
valamint Lipics László bőgős szolgáltatta. Zenekarunk tagjai közül többen rendelkeznek hidasi kötődéssel és már 
számos alkalommal kísértek el minket fellépésekre. Reméljük, akik eljöttek vagy betértek egy rövid időre a folk-
kocsmába, felfedezték, hogy a néptánc és népzene nem csak színpadra való, hanem szórakozási forma is.  

FELLÉPÉS A PÉCSVÁRADI LEÁNYVÁSÁRON 

Október 19-én a Pécsváradi 
Leányvásáron léptünk fel.  A 
felnőtt és a gyerek táncosok együtt 
adták elő az erre az alkalomra 
Fekete Etelka által készített 
Vándorlás című koreográfiát. 
Ebben a bukovinai székelyek útját 
mutattuk be Felcsíktól Hidasig. 
Kitértünk a Bukovinából 
elszármazott szórványok táncaira 
is: Hertelendyfalváról paradicsom-
táncot, Marosludasról forgatósat táncoltunk. Fellépésünk végén elkészítettük a lassan hagyománnyá váló 
csoportképünket.                                                                                                                                                     Ömböli Réka

 

Hidas Néptánc Egyesület hírei 
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Hidas Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) 
Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 
2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban. 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 intézmény költségvetésben 
megjelenő elkülönített forrás. Hidas Község Önkormányzat a 2020. évi pályázathoz az Általános Szerződési 
Feltételek elfogadását igazoló Nyilatkozat aláírásával csatlakozott. A pályázat beadásához 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 2019/2020. tanév első félévéről 
/ kék hiteles pecséttel ellátva/ 

• A pályázó és a pályázóval egy háztartásban élő személyek jövedelem igazolása (a kérelmet megelőző 
havi jövedelem igazolás) 

A 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:                         

2019. 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 

 

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 

Kormányablakbusz ügyfélfogadása, 

menetrendje 

2019. november 14. (csütörtök) 

2019. december 12. (csütörtök) 

8.30 – 10.30 óra között 

Helyszín: Hidasi Polgármesteri Hivatal 

előtti parkoló 

 
 

Könyvtári nyitvatartás: 

Könyvtáros: Biszak Zsuzsanna 
Helyszín: Művelődési Ház 

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

 
 Hétfő             ZÁRVA 
Kedd  07:00-11:00 
Szerda  08:00-16:00 
Csütörtök 14:15-18:15 

     Péntek               ZÁRVA 
 

Bursa Hungarica 2020 

Kéményseprő  
Telefonos ügyfélszolgálat 

1818  /  9.1 menü  
(9.1 Kéményseprőipari 

tevékenység) 
 

A szelektív hulladékgyűjtő edények ürítésének időpontjai:  

november 8., december 13. 

Ingyenes jogi segítségnyújtás 

Pécsvárad Járási Hivatal 

7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3. 

06 72 795 072 

Hétfő 8-15     Szerda 8-16     Péntek 8-12 
 

https://bursa.emet.hu/PALY/PalyBelep.aspx
mailto:bursa@emet.gov.hu
http://www.emet.gov.hu/
http://www.watt-eta.hu/
http://www.watt-eta.hu/
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Lezajlott 2019. október 13-án a magyarországi önkormányzati választás. Hidas település két szavazókörében a 
választópolgárok száma: 1741 fő. Szavazóként megjelent: 967 fő, azaz a választópolgárok 55,54 %-a. A 
választások eredménye az érvényes szavazatok szerint:  
 

VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK 
 
Polgármesteri választás eredménye      szavazat 

- Berg Csaba        597 (62,45 %) 

- Fényes Endre       288 (30,13 %) 
- Borsos Ernő        71 (7,43 %) 
 

Települési önkormányzati képviselők választásának eredménye 
- Berg Csaba        565 (59,47 %) 

- Fényes Endre       510 (53,68 %) 
- Dévai Margit        412 (43,37 %) 
- Fábián Izabella       396 (41,68 %) 
- Dr. Balázs Dalma Brigitta      392 (41,26 %) 
- Orosházi Szandra       339 (35,68 %) 
- Borsosné Schwáb Rita      338 (35,58 %) 

- Kérő Imre        329 (34,63 %) 
- Kovács-Ömböli Éva       328 (34,53 %) 
- László Árpád        325 (34,21 %) 
- Mártonfalvi István       211 (22,21 %) 
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzati képviselők választásán a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 
88 fő. Szavazóként megjelent: 71 fő (80,68 %). 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzati képviselők választásának eredménye 
 

- Babos Attiláné       57 (81,43 %) 
- Mózesné Németi Rita Erzsébet     56 (80,00 %) 
- Borsosné Schwáb Rita      49 (70,00 %) 
 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzati képviselők választásán a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 
63 fő. Szavazóként megjelent: 48 fő (76,19 %). 
 
Roma Nemzetiségi Önkormányzati képviselők választásának eredménye 
 

- Orsós Zoltán        36 (85,71 %) 
- Orsós Veronika       29 (69,05 %) 
- Laczkó Lajosné       27 (64,29 %) 

 - Orsós Sándor (1968)       5 (11,90 %) 
 - Orsós Anna        5 (11,90 %) 
 - Orsós Tünde        4 (9,52 %) 
 - Orsós Sándor (1996)       1 (2,38 %) 

 
 

Dr. Tóth Attila, Helyi Választási Iroda Vezetője 

 

Választási eredmények 2019. október 13. 
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2019. szeptember 7-én településünk Művelődési Házában újra fiatal galamb kiállítás 
került megrendezésre, mely ismét jó hangulatban telt. Az érdeklődők 320 galambot 
csodálhattak meg. A sok-sok díjat Berg Csaba polgármester úr adta át a díjazottak 
számára, Hidas község különdíját Juhász András kapta. Gratulálunk a tenyésztők 
munkájához és egyben köszönjük is, igazán szemet gyönyörködtető állatállomány 
fogadta a látogatókat a kiállítás alkalmával. 

Szerk. 

2019. október 30-án délelőtt az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékeztek kik részt vettek a helyi 
általános iskola tornatermében megrendezett ünnepségen és az azt követő koszorúzás on. Az ünnepséget 
Steiner Krisztián igazgató úr nyitotta meg beszédével, majd az iskola tanulóinak színvonalas és felkészült 
műsorát tekinthették meg a jelenlévők. Ezt követően a részt vevők átsétáltak az 1956-os forradalom és 
szabadságharc tiszteletére állított emléktáblához, ahol Berg Csaba polgármester úr ünnepi beszédét követően 
Steiner Krisztián igazgató úrral elhelyezte a megemlékezés koszorúit. 

Berg Csaba polgármester úr 1956. október 23-i gondolati után a 
következő sorokkal zárta beszédét: „Mi a jelen korban élők is mindent 
elkövetünk, hogy sokszor erőnket felülmúlva is szolgáljuk közösségünket, és 
segítsük embertársainkat. Nekünk is sokszor nehéz egyensúlyozni, hogy talpon 
maradjunk. Ehhez a talpon maradáshoz szükségünk van az idősödő korosztály 
tapasztalatára, és bíznunk kell a fiatalok elszánt tenni akarásában. A mostani 
ünnep és megemlékezés is adjon erőt, önbizalmat és kitartást az előttünk álló 
munkához és tanuláshoz egyaránt. Legyünk méltó követői az 56-os eszméknek. 
Ebben bízva kívánok mindenkinek jó egészséget és méltó megemlékezést.”  

Szerk. 

Szívből szóló köszönet! 

Ezúton is szeretnék tisztelettel és szeretettel köszönetet 
mondani mindazoknak a szavazóknak, kik továbbra is nagy 
többségben engem találtak alkalmasnak a polgármesteri feladatok 
ellátására. 

Az előttünk álló öt évben is várom, fogadom és köszönöm a 
segítő ötleteket, javaslatokat. A munkát hátráltató rosszindulatú 

(szerencsére kevés számban jelenlévő) törekvéseket ezután is háttérbe szorítva végzem a munkámat. Köszönöm 
Intézményeink, Egyesületeink, Nemzetiségi Önkormányzataink munkáját és bízom a további sikeres 
együttműködésben. 

Egy település sikeréhez jó csapatra van szükség, olyan testületre, intézményekre, civil szervezetekre, 
Lakosokra, akik összetartanak, ha kell vitatkoznak, de mindig egy irányba húzzák Hidas szekerét. 

Számomra továbbra is Hidas község fejlődése és a köz szolgálata a legfontosabb. A hiba nélküli ember 
tudatát nélkülözve köszönöm a bizalmat.  
 
„Vágyunk az otthonosság érzetére, ahol mindenkinek joga, hogy sérelmeit és álmait, véleményét elmondhassa, 

s ugyanakkor kötelessége, hogy a másikat meghallgassa. Ehhez szükséges az az akarat, ami a mérleg 
serpenyőjének mindkét oldalát felszabadítja, s ránk bízza, a súlyt melyik oldalára helyezzük.” 

Jókai Anna 

Bízva a sikeres együttműködésben kívánok mindenkinek jó egészséget és sok mosolyt: 
            Berg Csaba 

Hidas község polgármestere 

Gondolatok az utolsó oldalra 

1956-os forradalom és szabadságharc 

Fiatal galamb kiállítás Hidason 


