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…mert a bányász múlt összeköt bennünket…  
Hidas        Szászvár 

 

Nagy öröm számunkra, hogy Dunai Péter  a Baranya Megyei Közgyűlés 
Alelnöke az elmúlt időszakban többször is megtisztelte településünket 
látogatásaival. Június végén a veszélyhelyzet feloldását követően először 
összehívott Képviselő-testületi ülésünkön vett részt, ahol meghallgatta 

Berg Csaba  Polgármester úr beszámolóját a veszélyhelyzet ideje alatti eseményekről, döntésekről, majd 
Alelnök úr tájékoztatást adott a következő időszak pályázati lehetőségeiről. A településen zajló fejlesztések 
támogatásáról biztosította a hidasi Lakosokat. Augusztus végén ismét településünkre érkezett Alelnök úr, ahol 
egyeztetést folytatott Polgármester úrral a jövőbeni fejlesztési tervekről. Több pályázatot tervezünk benyújtani 

a Magyar Falu Program által kiírt lehetőségek közül. Újra benyújtásra kerül a tavalyi évhez hasonlóan az orvosi 

rendelő feletti szolgálati lakás felújítását célzó pályázatunk, valamint egy 

óvodai tornaszoba építésére is szeretnénk támogatást nyerni. Ezen terveink 
kapcsán tekintette meg Alelnök úr a lehetséges megvalósítási helyszíneket. 
Óvodánk működéséről Orosházi Szandra  intézményvezető asszony 
adott felvilágosítást Alelnök úr számára. A megnövekedett gyermek 
létszám okán szükséges bővíteni az óvodánkat egy tornaszobával. Fontos 

lenne, hogy helyben legyen megoldott a gyermekek fizikális fejlesztése, 
tornáztatása. Egyelőre megállapodás alapján a helyi iskola tornatermét 
használhatják a kisgyermekek. Elmondható, hogy az utóbbi évek 
fejlesztései által mára már talán csak ez hiányzik egy minden igényt kielégítő óvodai intézmény működéséhez. A 

Magyar Falu Program keretében benyújtani kívánt pályázatokon túl Alelnök úr megtekintette még a tervezett új 
bölcsőde épületét is, mellyel kapcsolatban elmondta, hogy hamarosan ezen témakörben is jelennek meg 
pályázati lehetőségek, így segítve a kisebb településeket a további fejlődésben. A legfiatalabb korosztály, valamint 
szüleik számára örvendetes hír, hogy egy régi tervünk valósulhat meg és kialakításra kerülhet településünk 
harmadik játszótere. Az MFP – OJF/2020 - Játszótér kialakítása Hidas községben elnevezésű pályázatunk nyertes 

lett, így a projekt keretében a 7696 Hidas, 679 hrsz. alatti (Széchenyi utca vége) jelenleg kihasználatlan, üres 
területen önkormányzati közterületi játszótér kialakítása valósulhat meg a műszaki dokumentáció szerint. A 

projekt keretében az alábbi játékok kerülnek beszerzésre, telepítésre: - fészekhinta, - mérleghinta, - lapüléses 
hinta, - komplex mászó vár hintával, függeszkedővel, - rugós játék. A beszerzésre kerülő eszközök mozgáskultúrát, 
mozgásfejlődést  segítő,  mozgásigényt kielégítő  eszközöknek  minősülnek majd. Az  elnyert  támogatási  összeg:  
4 945 177 Ft.  

Ezúton is köszönjük Alelnök úrnak a látogatását, valamint támogatását, hisz a bányász múlt összeköt bennünket. 
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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Borsosné Schwáb Rita 

Intézményvezetői bemutatkozás  
 

Tanulmányaim: Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető (Budapesti 
Műszaki Egyetem); Gyógypedagógus-logopédia szakirányon (Kaposvári Egyetem); 

Német szakos bölcsész és középiskolai tanár (Pécsi Tudományegyetem). 
 

Hidas szülöttjeként, egykori diákjaként és aktív pedagógusként a település 
általános iskolájának sorsát mindig is figyelemmel kísértem. 
 

Vallom, hogy nehéz feladat olyan általános iskolát működtetni, mely a versenyképesség mellett a 
személyiséget, a kreativitást és a tehetséget is kellőképpen képes támogatni. Az alapfeladaton, az oktató-nevelő 
munka magas szintű ellátásán, valamint a tehetséges tanulóink ösztönzésén túl, rendkívül fontosnak tartom a 
nemzetiségi kultúra ápolását, a honismeretet, a gyökerek megerősítését minden itt élő népcsoport esetében. 
 

 Régóta vallom, hogy egy jól működő kistelepülési általános iskola pótolhatatlan értékeket rejt, és hiszem, 
hogy felgyorsult világunkban felnövő gyermekeink megfelelő támogatása érdekében szemléletváltásra van 
szükség mind a pedagógus társadalomban, mind a szülők körében. Ez a változás csak kölcsönös kommunikáció 
révén valósítható meg, így bíztatok is mindenkit, hogy keressenek nyugodtan, az iroda ajtaja nyitva áll a 
kérdésekkel, kérésekkel, jó ötletekkel és az építő jellegű kritikával érkezők előtt egyaránt.  Alapvető fontosságú 
számomra, hogy az oktatási folyamat valamennyi szereplőjével jó kapcsolatot ápoljak, és az iskola, a gyerekek 
ügye mellé állítsam őket, gondolok itt a szülőkre, a szülői munkaközösségre, a fenntartóra, településünk 
önkormányzatára, a hidasi vállalkozókra, a civil szféra szereplőire, egyesületeinkre. Vezetési koncepcióm 
alapfeladatának tekintem a fenntartó által támasztott elvárásoknak való minél magasabb szintű megfelelést, a 
stabil értékrend közvetítését, a folyamatos megújulást és a tervezhető jövő megteremtését. 
 

Tanulóink képességeinek optimális kiaknázása, tehetségük felismerése, 
gondozása, ösztönzése és támogatása kiemelt feladatként szerepel terveimben. 
Emellett a Nemzeti Köznevelési törvény és a Nemzeti Alaptanterv által diktált 
tempó ellenére is szeretnék testileg, lelkileg és szellemileg kiegyensúlyozott 
gyerekeket látni az iskolában. Pályafutásomat végigkísérték a különleges 
bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók, a sajátos nevelési igényűek, a 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdők és a kiemelten tehetséges 
gyermekek egyaránt. Ma közülük egyik csoportnak sem könnyű. A család által 
nyújtott biztonságon túl nagy szükségük van a megfelelő attitűdű, támogató 
tanítókra és tanárokra, az inkluzív, befogadó nevelési-oktatási környezetre a fent 
említett célok elérése érdekében. Hiszek a folyamatos fejlődésben, az élethosszig 
tartó tanulásban. 
 

„ A  l e g t ö b b ,  a m i t  g y e r e k e i n k n e k  a d h a t u n k :  g y ö k e r e k  é s  s z á r n y a k . ”  
( G o e t h e )  

Borsosné Schwáb Rita, igazgató 

Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola hírei 

 

„ G y e r m e k e k h e z   l e h a j o l t a m  
A  s z í v e m h e z   f e l e m e l t e m  
S z e r e t e t r e   í g y   n e v e l t e m . ”  
-  B e n e d e k  E l e k  -  
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A veszélyhelyzet feloldása után  az intézmény nyitva tartott, a 

takarítási és fertőtlenítési munkálatokra csupán egy hétre állt le az 
intézmény.  

A nyári ügyeleti nyitva tartás  alatt is szép számban látogatták az óvodát, bölcsődét a gyermekek. Ez idő 
alatt az intézmény dolgozói igyekeztek megtenni mindent, hogy a nyári időszak is kellemesen teljen az 
ovisoknak.  

Hamarosan megkezdjük a következő  nevelési évet , remélhetőleg normális keretek között az év 
egészében. Azonban van néhány dolog, szabály, amit be kell tartanunk az Oktatási Hivatal intézkedési terve 
alapján: 

➢ Mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell végezni az intézményben! 

➢ Csak egészséges gyermek járhat az intézménybe. Bármilyen felső légúti tünete esetén a gyermek nem 
jöhet az óvodába (orrfolyás, köhögés, torokfájás, hőemelkedés, láz). Valamint hányás hasmenés esetén 
sem látogathatja az intézményt. Ebben az esetben a gyermekeket azonnal hazaküldjük és orvosi igazolás 
ellenében tudjuk újra fogadni.  

➢ Az öltözőben a szülők tartsák a 1.5 m távolságot egymástól. 
➢ Testnevelés foglalkozásokat amíg az idő engedi az udvaron tartjuk! 

➢ Kirándulások csak belföldön szervezhetőek. 
➢ Gyermekek higiéniás oktatása korosztálynak megfelelően.  
➢ Azok a gyermekek, akik veszélyeztetett kategóriába tartoznak (szív és érrendszeri betegség, légzőszervi 

betegség, cukorbetegség, máj és vesebetegség, daganatos betegség) óvodai tartózkodásuk alól 
felmentést kapnak, igazoltan hiányoznak.  

➢ Családlátogatások az idén nem lesznek a vírushelyzet miatt. 

 

2020. 09.15.-én (kedden) 16:30-kor tartunk először közös, majd csoportos 
szülői értekezletet. 

 

PAPÍRGYŰJTÉS az iskolával közösen: 
2020. szeptember 14-18.-ig 

(várhatóan a papírok a VOSZK telephelyén adhatóak le, a kijelölt helyen) 
 

VÁRUNK MINDENKIT SZERETETTEL A 2020/2021 -es  nevelés i  évben is !  
 

Orosházi Szandra, intézményvezető 

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde: Óvodai élet 

OV IFOC I  

 

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek 

 

Az Egységes Sportegyesület Hidas  

keretein belül elindult az Ovifoci. 

Helyszín: Hidas Sportpálya 

Ha gyermeke szeret mozogni, játszani ott a helye a 
foglalkozásokon. 

Szeretettel várjuk a 2014.01.01. és 2015.12.31. között 
született lányokat és fiúkat.  
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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:  

szeptember 11., október 9. 

Kormányablakbusz 
ügyfélfogadása, menetrendje 

2020. szeptember 17. (csütörtök) 
2020. október 15. (csütörtök) 

8.30 – 10.30 óra között 

Helyszín: Hidasi Polgármesteri 
Hivatal előtti parkoló

Mezőföldvíz Kft. 
 

Hibabejelentés: 
 

Telefon: 

06 20/569-3833 

E-mail: 

ugyfel@mezofoldviz.hu 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Jogsegély szolgáltatás 

Baranya Megyei 

Kormányhivatal 
Jogi, Humánpolitikai és 
Koordinációs Főosztály 

 

72/507-011 

LOMTALANÍTÁS  

2020. szeptember 17. csütörtök 

2020. szeptember 18. péntek 

Hidasi háziorvosi 
rendelő telefonszáma: 

06 / 21 / 200 - 21 -  22 

Kéményseprő  
Telefonos ügyfélszolgálat 

1818  /  9.1 menü  
(9.1 Kéményseprőipari 

tevékenység) 
 

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN - INGYENES 

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 

Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai 
kezelése során? 

Ne hagyja annyiban! 

Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne 
történhessen meg! 

Vegye fel velünk a kapcsolatot! 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 

Alapítvány  
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384  

E-mail: panasz@cchr.hu  

Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk! 

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI 
PROBLÉMÁKRA? 

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy 
"viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai 

szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek 
állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott 

emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól 

ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a 
hiperaktivitás témájában. 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384  

E-mail: info@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk! 

Mezőföldvíz Kft. tájékoztatása 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. január 1-jétől a mérőórák leolvasását a Mezőföldvíz Kft. új 
eljárásrend alapján végzi: 

Lakossági felhasználók esetében a Mezőföldvíz Kft. munkatársa évente 1 alkalommal olvassa le a 

fogyasztásmérőt, az idei évben Hidas településen ez szeptember hónap 01-25. napja között várható. 

http://www.watt-eta.hu/
http://www.watt-eta.hu/
mailto:panasz@cchr.hu
http://www.emberijogok.hu/
mailto:info@cchr.hu
http://www.emberijogok.hu/
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Pécsváradi Járási Hivatal elérhetőségei 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FELHÍVÁS! 

A hidasi Sportkör jubileumára Meződi János és Daradics Tibor ötletgazdaként egy könyvet tervez kiadni. 
Ennek a könyvnek az anyagához szeretnénk segítséget kérni a Lakosságtól. Régi Sportköri fotókkal tudnának 
hozzájárulni a kötet elkészítéséhez. Leginkább az 50-es, 60-as évekből várnánk fotókat, újságcikkeket.  Főként 
a régi sportpályáról, mely a mostani Mecsekkapu Étterem és Panzió helyén volt. Amennyiben lenne ilyen 
emlék a birtokukban, kérem keressenek meg a Hivatalban és fénymásolás vagy szkennelés után azonnal 
visszaadjuk a fotót vagy újságcikket. 

Az ötletgazdák nevében előre is köszönöm a segítségüket!   

  

 Tisztelettel: 

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Kormányablak - telefonszámok ügyintézéshez: 

72 795 269 

személyi igazolvány, útlevél, diák igazolvány, 

NEK kártya, vállalkozói igazolvány 

72 795 316 

járműigazgatási ügyek, ügyfélkapu 

72 795 381 

lakcímigazolvány, vezetői engedély ügyek, 

mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa 

 

72 795 076 

KAB tulajdoni lap, nyugdíjbiztosítási és 

folyósítási ügyek, családi pótlék, GYES, 

anyasági támogatás, egészségbiztosítás 

 

Az új ügyfélfogadási idő: 

Hétfő: 8:00 - 16:00 

Kedd: 8:00 - 12:00 

Szerda: 8:00 - 18:00 

Csütörtök: 8:00 - 12:00 

Péntek: 8:00 - 16:00 

 

NAV ügyfélszolgálat 

Hétfő: 8:00-12:00  13:00-16:00 

Csütörtök: 8:00-12:00 

A főbb ügykörök: 

Igazolások kiadása, Adókártya, Egészségügyi 
szolgáltatási járulék, Folyószámla, Ügyfélkapu-

ügyintézés, Bevallások, beadványok átvétele és a 
bevallások javítása 

A Járási Hivatal új, központi elérhetőségei: 

 

tel.: 72 795 083, fax.: 72 795 085 

email: pecsvarad.jaras@baranya.gov.hu 

pecsvarad.kab@baranya.gov.hu 

pecsvarad.hatosag@baranya.gov.hu 

Ügysegédi rendszer működése 
 

A Pécsváradi Járási Hivatal azokon a településeken, 
melyek nem járási székhelyek, valamint nem járási 

kirendeltségek, települési ügysegédek útján biztosítja, 
hogy az állampolgároknak lehetőségük legyen 

államigazgatási ügyek kezdeményezésére. 
 

Az ügysegéd ügyfélfogadási ideje, helyszíne 

településünkön: 

minden csütörtökön: 8:30 - 10:30 

Polgármesteri Hivatal épületében 
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2020. augusztus 19-én egy megtisztelő meghívásnak tehettem 
eleget. Zádori János úr, Pécsvárad Város polgármestere az 

Államalapítási Ünnepünk tiszteletére összehívott Ünnepi 
Önkormányzati Ülésre hívott meg a pécsváradi várba. Itt elnök 
úrral egyeztetést folytathattunk a Zengőalja Térségi Fejlesztési 
Társulás előtt álló feladatokról. Polgármester úr meghívását 

ezúton is nagyon köszönöm. 
 

Berg Csaba 

Hidas község polgármestere 

Zengőalja Térségi Fejlesztési Társulás elnök-helyettese 

Az alábbiakban szeretném tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot 
a közelmúltban már településünkön is megjelent korona 
vírusos megbetegedések kapcsán. Valószínűleg már 
mindannyian értesültek róla, hogy Mecseknádasd és Hidas 
községekben több IGAZOLT fertőzöttet is kimutattak 

augusztus elején. A fertőzöttek ellenőrzése és felkutatása 
folyamatos volt mindkét településen. A hatósági karantén 
elrendelését a megfelelő hatóságok elrendelték és 
ellenőrizték, a polgármestereknek továbbra sincs 

jogosultsága, sem elrendelni, sem ellenőrizni a házi 
karantént.  
 

Az említett időszakban Mecseknádasd polgármester asszonyával, valamint egészségügyi szakemberekkel 
folytatott egyeztetés után egyetértésben döntöttünk az idei év további közösségi rendezvényeiről, miszerint 
az idei évre meghirdetett programjainkat, rendezvényeinket l e m o n d j u k , és erre kérjük valamennyi 
programszervezőt is.  
 

A Lakosság védelme érdekében és a lehető legfrissebb információk megszerzése érdekében folyamatos, 

naponta többszöri egyeztetéseket folytattam Mecseknádasd polgármester asszonyával és településünk 
háziorvosával. Mára elmondhatjuk, hogy új IGAZOLT fertőzött nincs sem Mecseknádasdon, sem Hidas 
községben.  
 

Tájékoztatom továbbá a Lakosságot, hogy amennyiben valaki mégis megfertőződik a vírussal, úgy ő és a vele 

kapcsolatba került személyek is hivatalos határozatot kapnak a karantén elrendeléséről a Népegészségügyi 
Hatóságtól. Aki hivatalos értesítést nem kap a hatóság részéről, de tudomása van arról, hogy igazolt fertőzött 
személlyel kapcsolatba került és tünetei jelentkeznek, haladéktalanul értesítse a háziorvosát.  
Kérem, a vírus terjedésének megakadályozása érdekében tartsák be a jelenlegi járványügyi előírásokat, így a 
maszk használatát, a 1,5 - 2 méteres védőtávolságot és a sűrű kézfertőtlenítést. 
 

A Lakosság védelme érdekében dolgozunk minden nap és állunk a Lakók rendelkezésére, tájékoztatjuk Őket a 
fejleményekről, ahogyan ezt eddig is tettük. Továbbá felhívom a Lakosság figyelmét arra is, hogy a sajtó 
munkatársainak ne adjanak felelőtlen nyilatkozatokat. 
 

Ezúton is köszönöm a Lakosság fegyelmezett hozzáállását. 
Felelősen egymásért!  

Tisztelettel: Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Pécsvárad: Ünnepi Önkormányzati Ülés 

Korona vírussal kapcsolatos tájékoztató 
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A veszélyhelyzet megszűnését követően számos megkeresés érkezett felém, azzal kapcsolatban, hogy mikorra várható a 
Takarékbank Zrt. Hidasi Fiókjának újra nyitása. Emiatt magánszemélyként - az adatvédelmi szabályok megtartása mellett 
- aláírásgyűjtést kezdeményeztem annak érdekében, hogy a Takarékbank Zrt. Hidasi Fiókjában az ügyintézés mihamarabb 
a korábban megszokott módon folytatódjék. 
Arra kértem a Lakosságot, hogy aki egyetért ezen törekvésemmel aláírásával támogassa kezdeményezésemet. Két 
helyszínen, két nap alatt összesen 407 fő írta alá az aláíró íveket, melyről azt gondoltam igen nyomós érv a fiók újranyitása 
szempontjából. Itt ragadnám meg a lehetőséget, hogy megköszönjem azon személyeknek a támogatását, kik aláírásukkal 
segítették kezdeményezésem, valamint hálásan köszönöm segítőim Daradics Erzsébet és Győrfi Tímea közreműködését. 
Az aláírásgyűjtés eredményéről levélben tájékoztattam a Takarékbank Zrt. vezérigazgatóját, egyben tisztelettel 

megkértem, hogy a Lakosság, a vállalkozások és civil szervezetek, valamint az Önkormányzat működését is segítendő 
szíveskedjen a Hidasi Bankfiókban a korábbiak szerint biztosítani a pénzügyi szolgáltatásokat, és az ügyfélfogadást. 
Ezen levelemre hosszas várakozás után végül sajnálatomra és minden igyekezetem ellenére egy elutasító választ kaptam, 
melyben közölte a Takarékbank Zrt. vezetősége, hogy bezárásra került a Hidasi Fiók. A levélből kiderül, hogy valójában 

már végleg bezárt a helyi Fiók 2020. március 23-án. Egy közel 2200 fős településen ezt az intézkedést elfogadhatatlannak 

tartom. 

A Takarékbank Mobilbusz szolgáltatását továbbra is biztosítani szeretné és őszintén bízom benne, hogy ezt a 
tájékoztatásuk alapján fogják megtenni. Azt már jeleztem is a bank felé, hogy az általuk megadott napoktól eltérően sajnos 

nem jön a busz heti három alkalommal, valamint délutáni órákban egyáltalán nem elérhető megnehezítve ezzel sokunk 
ügyintézését. Arra törekszem, hogy minél többször és minél kedvezőbb időszakban érkezzen ez a busz településünkre, 

valamint legyen a buszon ügyintézési lehetőség az ATM használata mellett.  
A Lakosság tájékoztatása érdekében szeretném itt is megosztani a bank által ismertetett nem helyhez kötött ügyintézési 
lehetőségeket:  

- Takarék Netbank (https://netbank.takarekbank.hu), 

- Takarék Mobilapp (https://takarekbank.hu/takarek-mobilbank-telefonos-applikacio), 

- Takarék VideoBank (https://takarekbank.hu/videobank), 

- Takarék e-Bank, a hét minden napján, 24 órában elérhető telefonos Ügyfélszolgálat +36 1 311 3110 

Személyes bankfióki ügyintézés legközelebb a bonyhádi (7150 Bonyhád, Szabadság tér 9.) és mecseknádasdi (7695 

Mecseknádasd, Rákóczi F. u. 40.) bankfiókokban lehetséges. 
Mint az Önkormányzat vezetője azonban komolyan fontolóra vettem és kollégáim segítségét kértem abban, hogy milyen 
feltételekkel tudna Önkormányzatunk pénzintézetet váltani. 

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. augusztus 24-

i ülésén 5 igen szavazattal két tartózkodás mellett elfogadta a Kardoss Kálmán tanulmányi ösztöndíj programról, 
és a tanulók iskolakezdési támogatásáról szóló önkormányzati rendeletét. 
A támogatott korcsoportok, és a támogatás mértéke a tanulmányi eredménytől függő Kardoss Kálmán ösztöndíj 
esetében: 

Takarékbank Zrt. Hidasi Fiókjának ügye 

Kardoss Kálmán tanulmányi ösztöndíj program és a tanulók iskolakezdési támogatása 

általános iskola 
1-4 osztályosok 

részére

általános iskola 
5-8 osztályosok 

részére

középiskolai, szakiskolai, 
szakmunkásképző 

intézetben, a 9. és 12. 
évfolyamon, és gimnáziumi 

tanulók részére

felsőoktatási 
intézmény 
hallgatói 
részére

4,0 (súlyozott) átlag feletti tanulmányi 
eredmény elérése esetén 4.000.- 5.000.- 10.000.- 15.000.-

4,5 (súlyozott) átlag feletti tanulmányi 
eredmény elérése esetén 8.000.- 10.000.- 15.000.- 50.000.-

Ft/tanulmányi félév egyszeri ösztöndíj támogatást állapít meg.

Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

https://netbank.takarekbank.hu/
https://takarekbank.hu/takarek-mobilbank-telefonos-applikacio
https://takarekbank.hu/videobank
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Az ösztöndíj támogatás megállapításának feltétele a 26. év alatti életkor. 
 

A rendelet 6. §-a értelmében a tanévkezdési támogatás összege korcsoportonként: 
 

a) Óvodások részére 5.000.- Ft 

b) Általános iskola első osztályát kezdők részére 15.000.- Ft 

c) Általános iskola 2-8. osztályosok részére 10.000.- Ft 

d) Középiskolások, valamint felsőfokú tanulmányokat folytatók részére 15.000.- Ft. 
 

A támogatásra minden Hidason bejelentett lakóhellyel rendelkező életvitelszerűen itt élő tanuló jogosult, tehát 
azok is, akik nem a hidasi intézményekbe járnak. A részletes feltételekről a www.njt.hu honlapon elérhető 
rendeletből tudnak tájékozódni. 
 

A támogatást a rendelet 1. melléklete szerinti űrlapon lehet igényelni. Az űrlapokat keressék az intézményekben 
(Óvoda / Iskola / Hivatal) vagy letölthető a www.njt.hu honlapról, illetve a Hidasi Polgármesteri Hivatal hivatalos 
Facebook oldaláról is. 

 

Az igénylések benyújtásának jogvesztő határideje 2020. szeptember 30. A kifizetés elsősorban banki 
átutalással történik, de lehetőség van annak a Hivatal pénztárában történő felvételére is. 
 

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Tisztelt Lakosság! 

 

Ez az év nem a szokásos mederben folyt. Idő előtt bezárt az 
iskolánk, elmaradtak a települést építő és összetartó rendezvények. 

Tudom ez senkinek sem jó. Ezt az élet formálta akaratunk ellenére 
így. De így is tudjuk mi a dolgunk. És így tudjuk igazán kimutatni mit 
és hogyan tudunk tenni egymásért. Ezek az értékek kötnek össze 
minket ebben a nehéz időszakban is. Igen... Nekem is hiányzott a 
gyereknapi sokadalom és mosoly. Hiányoztak a nemzetiségi 
önkormányzatok rendezvényei. Hiányoztak az erdélyi és német 
barátaink látogatásai. Hiányzik a Bányásznap, amit mindig kellő 
odafigyeléssel szerveztem az Önök kiszolgálására. Hiányozni fog az 

Idősek Napja, ami a hálánkat és törődésünket mutatja a szép kort megélt Lakosainknak. De nem... Ezek a 

rendezvények elmaradásai nem azt jelentik, hogy ne lenne fontos a gyermek és a nemzetiségi összetartozás, és 

a településünket építő és jó irányba terelő bányász emlékek. Igen… 

Hidas községben mindenki számít ebben a nehéz helyzetben is. A munka folyik. Hatalmas a hivatali 

kollektíva összetartása, nagy segítségemre vannak és jól működnek a helyi bizottságok. Köszönet minden 

jószándékú és a település fejlődésén dolgozó ember hozzáállásáért. 
És, nem tudom a jövőt. De valamit tudok. A múltunkat és a jelent büszkén vállalhatjuk, mert a nehéz időkben is 
segítjük egymást. És, csak ez a lényeg. 

Köszönöm azoknak kik mellettem vannak és nem mögöttem. Így tudunk eredményeket elérni és tovább 
építeni, formálni Hidas községet. Hogy van még bőven tennivaló? Igen, van és dolgozunk is ezért. 

Az eredmények tények! Ezeket nem lehet vitatni. A folytatás pedig bizonytalan, de reményt keltő a Megyei 

Közgyűléssel és a parlamenti képviselő úrral elért jó kapcsolatom, mely a település fejlődést szolgálja. 

Bízva Önökben és abban, hogy minden rossz egyszer véget ér vigyázzunk egymásra és így talán könnyebben 
viseljük a nehéz időket is.  

 Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek jó egészséget és sok mosolyt:    
       Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Gondolatok az utolsó oldalra 

 

Vigyázzunk egymásra! 

Felelősen egymásért! 

http://www.njt.hu/

