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Iskolakezdés szeptembertől  

Szeptember 1-én 86 diák várta izgatottan közel fél év után, hogy újra együtt 
lehessen osztálytársaival és a pedagógusokkal. 7 új, más iskolákból érkező 
tanulóval is gazdagodtak osztályaink. A tanévnyitó ünnepélyen vendégünk volt 
Berg Csaba polgármester úr. A 2020/2021-es tanév számos változást hozott az 
iskola számára: új intézményvezető és helyettes, új kollégák, iskolaőr, új 
diákok, új szabályok.  

Szeptember 11-én iskolánk a váraljai parkerdőbe kirándult. A nagyobbak kisebb 
túrákra indultak, a kisebbek inkább a játszótéren töltötték az időt. Nem maradt el 
a focimeccs sem, a felsőbb évfolyamos fiúk pedig pillanatok alatt előkészítették és 
meggyújtották a tüzet a sütéshez. Finom szalonna, virsli és pillecukor illattal 
töltöttük meg a kis erdőt.   

Szeptember 22-én Schmidt Eszter kolléganőnk minősítő vizsgája miatt izgult 

tantestületünk.  Eszti néni nagyon szép eredménnyel vette az akadályt, gratulálunk neki! 

Szeptember 25-én az Egészségtudatos Életmód, valamint a Magyar Diáksport napja alkalmából Gál Petra tanárnő 
szervezésében Suli-duatlont rendeztünk és ezzel életet vittünk a bányatelepi 
utcákra.  Szitó Ervin, hidasi ultrafutó volt a vendégünk. Mozgásszeretete, a 
sportról való gondolkodása, és nem utolsó sorban a vele való bemelegítés nagy 
motivációt jelentett tanulóinknak, akik aztán hatalmas lendülettel vetették 
magukat a versenybe. Rövid ideig polgármester úr is szurkolt sportolóinknak. 
Díjazottjaink érmet, oklevelet és gyümölcsöt kaptak.  A nap sikeréhez 
hozzájárultak azok a szülők, akik segítettek a kereszteződésekben a forgalmat 
irányítani. Az iskolába visszaérve érdekes előadások várták a gyerekeket. A 
kisebbek Schmieder Valéria védőnő irányítása alatt vettek részt 
egészségtudatos életmódról szóló interaktív foglalkozásokon, a felsősök pedig a lelki egészségről beszélgettek 

iskolapszichológusunkkal, Goldmanné Fehér Hajnalkával. A nap zárásaként 
minden osztály gyümölcssalátát készített. 

Szeptember 30-án a Magyar Népmese napján a 4. osztályosok Palkó Andrea 
tanító néni felkészítésével Benedek Elek „A só” című népmeséjének 
feldolgozásával szerepeltek az iskola közössége és az Idősek Klubjából érkező 
vendégeink előtt. A Benedek jelvény feltűzésével és eskütétellel felavattuk 

elsőseinket, és az újonnan érkező diákokat is. Ezen a napon került sor a 
meseillusztráló és a meseíró versenyek díjazására is.   

Október 6-án rádiós műsor keretében emlékeztünk meg az Aradi vértanúkról. A műsort Kazinczy Viktória tanárnő 
vezetéséve az 5. osztály diákjai adták elő.  

A cikk a következő oldalon folytatódik. 

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. 

 

 

www.hidas.hu 

 
www.facebook.

com/Hidasi

 

Polgármesteri 
Hivatal 

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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Sajnos az előírások miatt a járványhelyzet rendeződéséig szakköröket nem tarthatunk, egyedül a tánc 
tanfolyam engedélyezett. Számos alsós és néhány felsős diák tanulja csütörtökönként Baumgartnerné Mezei 
Bernadett vezetésével a különböző táncok alaplépéseit. Bízunk benne, hogy lesz majd alkalom a tanultak 
bemutatására is! 

Igyekszünk gyermekeink számára elviselhetővé tenni ezt a korlátozásokkal járó helyzetet, és a lehetőségekhez 
mérten próbáljuk egyben tartani a közösséget. Nagyszünetekben felcsendül a sulirádió, nyolcadikosaink a 
zenékkel mindig gondoskodnak a jó hangulatról. Örömmel fogadjuk a gyerekek kezdeményezéseit! Szűk 
keretben, kisebb csoportokban lehetőséget adunk az őszi szünet előtti partykra is.  

Tartalmas és a hosszú kihagyás után kicsit nehezebb két hónap áll mögöttünk. Szeptember második felében 
ugrásszerűen megnövekedett a betegek száma az iskolában is, de Covid fertőzés senkinél nem igazolódott. A 
járványügyi előírások szerint az intézménybe továbbra is csak az itt dolgozók és a tanulók léphetnek be 
hőmérőzés, illetve kézfertőtlenítés után.  Szülők kizárólag nyomós indokkal, előre egyeztetve, szájmaszkban 
kereshetik fel az intézményt. Köszönjük a szülőknek a megértést és az együttműködést! Természetesen 
kérdések, kérések esetén kollégáink rendelkezésre állnak munkaidőben telefonon, és az osztályokban szokásos 
online felületeken is. A következő hónapban hasonló módon sort kerítünk a fogadóórákra is. A fertőzésveszély 
minimalizálása érdekében a közösségi terekben, a gyakran látogatott helyiségekben, mosdókban, öltözőkben 
naponta többször kerül sor fertőtlenítésre, technikai személyzetünk fokozottan ügyel a tisztaságra ebben az 
időszakban. A digitális távoktatás időszaka a legtöbb szülő és pedagógus számára rossz emlék. Bízunk benne, 
hogy az előírások ésszerű betartásával és betartatásával a nevelés-oktatás a szokott rendben fog zajlani a tanév 
végéig! 

Versenyeredményeink:  

Suli-duatlon 

1-2. osztály 

1. helyezett: Nyárádi Bertin; Sántha Réka 

2. helyezett: Zalavári Donát; Csóka Bianka 

3. helyezett: Fekete Levente; Derschner Hanna 

3-4. osztály 

1. helyezett: Nagy Noel; Krähling Laura 

2. helyezett: Vajda Szabolcs; Varga Tifani 

3. helyezett: Kovács Bendegúz; Szalai Luca 

5-6. osztály: 

1. helyezett: Fényes Hunor; Nyárádi Kincső 

2. helyezett: Nyárádi Mendel; Németh Zsanett 

3. helyezett: Orsós Márkó; Zárth Natália 

7-8. osztály:  

1. helyezett: Fényes Kende; Mészáros Adél 
2. helyezett: Balogh Balázs; Berényi Nóra 

3. helyezett: Sági Kristóf 

 

Benedek Elek napi meseillusztráló verseny 
nyertesei: 

1. helyezett: Kérő Benett 
2. helyezett: Nyárádi Kincső 

3. helyezett: Kérő Amira 

Benedek Elek napi meseíró verseny 
helyezettjei:aaa 

1. helyezett: Fényes Hunor  
2. helyezett: Varga Ákos 

3. helyezett: Inhof Áron 

 

 Borsosné Schwáb Rita, igazgató 
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2020. szeptember, október   

Ez az év nem úgy indult, ahogy szerettük volna, sajnos a jelenleg is érvényben lévő 
vírushelyzet miatt sokmindent a szokásainktól eltérően kell megrendeznünk. Számos 
szívünknek kedves programot nem tudunk megtartani, mivel az intézménybe nem 
léphet be szülő visszavonásig.  

Jelenleg érvényben lévő biztonsági intézkedések az intézményben: 

➢ Az intézménybe csak az érvényes engedéllyel rendelkező szülő léphet be. Egyéb esetben az ajtóban 
vesszük el a gyermekeket.  

➢ MINDENKI szájmaszkot köteles viselni az átadásnál, a pedagógus és a szülő is. 
➢ OKTÓBER 1. (csütörtök)- től kötelező az intézményben a testhőmérséklet mérése, melyet az átadóban 

végzünk, ezt a szülő köteles megvárni. Amennyiben 37.8 fokos testhőt mérünk 2 alkalommal is, úgy a 
gyermek nem fogadható! 

➢ Semmilyen rendezvényt nem tudunk megtartani, csak zárt óvodai keretek közt. 
➢ Az intézményben a kézfertőtlenítés mellet a gyermekek védelme érdekében naponta még több 

alkalommal mosunk kezet. Csak papírtörlőt használhatnak a gyermekek.  
➢ Felső légúti panaszokat mutató gyermek az intézményben nem tartózkodhat.  

Nagyon nehéz időszak ez gyermek, szülő és pedagógus számára egyaránt. Az eddigi tapasztalatok alapján a 
szülők maximálisan segítőkészek és együttműködőek, amit ezúton is köszönünk Nekik.  

De hogy ne csak a nehézségekről beszéljünk, beszámolunk arról is, hogyan zajlik az 

élet az óvodában. Különösen fontosnak tartjuk, hogy a vírusvédelem miatt behozott 
intézkedésekből a gyermekek ne érzékeljenek semmit, így színesebbé tesszük Nekik 
a hétköznapokat az óvodában.  

A csiga csoport ellátogatott egy pincébe, ahol a szüreti hagyományokat 
és a szüret folyamatát ismerhették meg. Köszönjük a lehetőséget Pánovics 
Tamásnak! ☺ 

Ahogy beköszöntött az ősz, változik a természet, úgy 
változik az óvoda is.  

Kiss-Bogos Bettina, a csiga csoport 

óvónője szülői örömök elé néz, akinek 
ezúton is boldog babavárást kívánunk.  

Nagy örömünkre hidasi óvónénit tudtunk 
felvenni az intézménybe, Kiss Tímea 

személyében, akit szeretettel üdvözlünk 
körünkben. Timi néni valósággal 
elvarázsolta az érkező kicsiket.  

Október végén egy kis Helloween 

mulatságot szerveztünk. Nem 

szoktunk erre az „ünnepre” szervezni 
semmilyen programot, igyekszünk a 
magyar hagyományokhoz 
ragaszkodva magyar ünnepeket, de 
talán ezzel a nagyon népszerű 
szokással is szebbé varázsoljuk a 
mindennapokat! 

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde hírei 
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Ahogy megjött az ősz, 
megkezdődtek az őszi 
munkálatok is az intézményben, 
ahol a gyermekek is szívesen segítenek. 
Igyekszünk, amíg lehet minél többet 
levegőn lenni velük.  

Sajnos idén elmaradt a nagyon 
népszerű Terményfesztiválunk, ahogy a 
későbbiekben tervezett nyílt napok és 
Márton nap is.  

Tervezünk azonban egy újdonságot a gyermekek számára, amikor új ismerteket 
szerezhetnek, új dolgokkal fognak találkozni, hiszen ebben az évben első 

alkalommal rendezzük meg a nemzetiségi napunkat, melyet a Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal közösen szervezünk, december 11.-én, pénteken. Részletes programot a 
későbbiekben nyújtunk. Reméljük a jövőre nézve kedvező és gyümölcsöző együttműködést folytathatunk a 
Német Önkormányzattal! 

Orosházi Szandra, intézményvezető 

Nemzeti ünnep  csak az a nap lehet, amelyet a nemzet valóban a szívébe 
fogad. 1956. október 23-án egyetlen eszme, a szabadság eszménye kovácsolta 
össze a magyarokat, az elégedetlen, jobbítani vágyó emberek sokaságát. Elegük 
lett az önkényből, a hazugságokból, a félelemkeltésből, az igazságtalanságból. 
Véget akartak vetni az elnyomásnak, visszaszerezni az ország függetlenségét. 

Nem akartak közösség, gyökerek és hit nélküli országgá válni. Hozzánk hasonló 
egyszerű emberek voltak, akik néhány nap alatt hőssé értek. Október 23-án rájuk 
emlékeztünk tiszta szívvel.  
Településünkön az idei megemlékezés a járványügyi helyzetre való tekintettel a 

Coop épületén elhelyezett emléktábla 
megkoszorúzására korlátozódott, melyet 
szűk körben tartottunk meg. 
Berg Csaba polgármester úr ünnepi gondolatai után a helyi általános iskola 

nevében az intézmény igazgató asszonya Borsosné Schwáb Rita, valamint 

Hidas Község Önkormányzata nevében Berg Csaba polgármester úr és Dr. 
Tóth Attila jegyző úr helyezték el a megemlékezés koszorúit. 

Szerk. 

FOGADÓ ÓRA CSIGA CSOPORT  

2020.11.25. 

FOGADÓ ÓRA SÜNI CSOPORT  

2020.11.26. 

Előzetes bejelentkezés után, egyesével,  maszkban tudunk mindenkit fogadni!  

Október 23-i megemlékezés 
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Szeptember elején szűk körben 
koszorúzta meg a 
bányászemlékművet Varga István a 

Mecseki Bányászok 
Szakszervezetének Nyugdíjas 
tagozat Hidas Alapszervezetének 
elnöke, valamint Berg Csaba Hidas 

község polgármestere és Dr. Tóth 
Attila Hidas község jegyzője. A 

járványügyi helyzet miatt idén 
sajnos nem a megszokott keretek 

közt történt a koszorúzás sem, ám most is méltósággal és tisztelettel 
emlékeztünk bányászainkra. 

Szerk. 

„Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek.  

Csupán tiszta szív és sok, sok szeretet.”  
 

Szeptember 16-án 95. születésnapja alakalmából köszöntötte Berg Csaba Hidas 
község polgármestere Győrfi Samuné Emma nénit. Ajándékként Orbán Viktor 
Miniszterelnök Úr emléklapját, Hidas község Lakói nevében pedig virágcsokrot, 
édességet és hidasi emléktárgyat kapott Emma néni, aki jókedvűen fogadta a 
gratulációt. Ünnepeltünknek ezúton is hosszú, egészségben gazdag életet kívánunk.  

Szerk. 

Az ősz az év utolsó, legkedvesebb mosolya. Amikor a természet lenyűgöző színekkel 
kárpótolja, hogy lassacskán eltűnik a meleg, amikor minden levél szinte virággá változik, amikor a gondolatok is 
árnyaltabbak és nincs jobb, mint bekucorodni és egy meleg tea vagy kávé kíséretében elővenni egy jó, 
elmélyülős könyvet. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani a helyi könyvtárunkban. Szeretnénk megismertetni 
pár információt a könyvtár látogatóival, melyekkel könnyebbé válhat a könyvek fellelése. A könyvtári 
szolgáltatásunk, mely a Lakosság számára térítésmentes október hónapban megújult. Ebben a hónapban a 
kölcsönzés menete már egy számítógépes rendszeren - Corvina kölcsönző modul - keresztül történik. Ehhez 
kapcsolódva az olvasóknak is több lehetőséget kínál a Csorba Győző 
Megyei Könyvtár. A megyei könyvtár honlapján többek közt 
lehetősége van az olvasónak bejelentkezés után lekérdezni az eddig 
általa kölcsönzött könyveket, azokat melyek éppen kikölcsönözve 
vannak otthonában, ezekre hosszabbítást kérni. Valamint a Corvina 

modul módot ad arra, hogy településünk állományát kérdezhesse le 
az olvasó. Ennek linkje: https://corvina.tudaskozpont-

pecs.hu/WebPac.kszr/CorvinaWeb?action=advancedsearchpage.  

Amennyiben ezen kereső alapján nem találja a kiszemelt könyvet, úgy 
megrendelheti azt személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében, a 

hidas.ph@gmail.com email címen vagy a könyvtár hivatalos facebook oldalának (neve: Hidas Könyvtár, 
Információs és Közösségi Hely) írt üzenetben. Továbbra is szeretettel várjuk könyvtárunkban a kedves olvasókat. 

Hidas Könyvtár, Információs és Közösségi Hely könyvtárosa 

Győrfi Samuné Emma néni születésnapi köszöntése 

Hidas Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 

Bányászemlékmű koszorúzása 
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Az Idősek Világnapja 
alkalmából október első 
napján az Idősek Klubjában 
lehetőségem volt köszönteni 
a Klub tagjait. Mindig nagy 

örömmel és szeretettel 
látogatok el az Idősek 
Klubjába, mivel rendszerint jó 
kedvvel és biztató szavakkal, 
gondolatokkal fogadnak, 

ezzel is nagy erőt adva a néha egy kicsit talán túlhajszolt munkámhoz. 
Természetesen egy kis 

ajándékkal is szerettem volna kedveskedni az idősek számára, így 
ebben a hűvösebbre fordult időjárásban és a járványhelyzetre való 
tekintettel egy gyümölcskosárral kedveskedtem az idősek számára. A 
szokásoktól eltérően idén sajnos az ovisaink nem tudták 
személyesen, műsorral megköszönteni az időseket, de gondolni most 
is gondoltak rájuk. A nagycsoportosok a csoportjuk jelével 
ajándékozták meg az Idősek Klubja tagjait. 

Úgy gondolom a család gondoskodása mellett az Önkormányzatnak 
és a helyi civil társadalomnak is mindent meg kell tenni azért, hogy a 
megérdemelt pihenés éveiben megkapják mindazt a támaszt, mely megszépítheti, teljesebbé teheti napjaikat, 
hogy érezzék, fontos részei az életünknek és nem hagyjuk magukra Önöket. 
Ezúton kívánok minden szép kort megélt ember számára jó egészséget és hosszú derűs életet. 

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Idősek napja 

Aranyosi Ervin: Idős szív is adni képes 

„Tudod, az idős is tud szívéből adni, 

képes szeretettel jó ember maradni! 

Nincs szüksége pénzre, fényes gazdagságra, 

másokra van gondja, nem saját magára. 

Szeretetét szórja szerteszét a Földön: 

– az öröm, a jóság majd így öröklődjön!” 

Jelen 

lapszámunktól 
kezdődően egy 

újdonsággal 
szeretnénk 

kedveskedni 

Olvasóinknak. 
Rejtvényünk 

helyes megfejtői 
között hidasi 

ajándéktárgyakat 
sorsolunk ki. 

A megfejtéseket, 
2020. november 

20-ig várjuk a 
Hivatal 

postaládájába. 
 

Tisztelettel: 

Berg Csaba 

Hidas község 
polgármestere 
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Ezúton szeretném ismét tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy jelen 
járványügyi helyzetben Hidas Község Önkormányzata ez év 
végéig nem tartja meg tervezett, megszokott rendezvényeit.  

Ezen döntés még augusztus elején született meg egészségügyi 
szakemberekkel történt egyeztetést követően. Azt gondolom 

mindannyian értesülünk valamilyen formában, valamilyen forrásból arról, hogy a pandémiás helyzet nem múlt 
el, sőt napjainkban még inkább terjed a vírus. A felelősség, melyről más többször esett szó ezen téma kapcsán 
valamennyiőnké, de településvezetőként számomra ez hatványozottan értendő. Így, kérem az ismert helyzet 
értelmében mindenki türelmét és elfogadását a rendezvények elmaradása kapcsán. Őszintén bízom benne, ha 
a szükséges korlátozások feloldásra kerülnek majd, bepótolhatjuk az elmaradt közösségi eseményeinket.  
 

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Közérdekű információk, tájékoztatások, elérhetőségek 

E-On Dél-Dunántúli 
régió hibabejelentés 

(szakaszos közvilágítási 
lámpa hibáknál)  
06 80/20-50-20 

 

WATT-Erősáramú 
Tervező, Szerelő és 

Szolgáltató Kft. 
(1-2 lámpatest hibája 

esetén vagy egyedi hibák 
esetén) 

 

honlap: www.watt-

eta.hu / hibabejelentés 

telefon: 06 72/511-599 

A szelektív hulladékgyűjtő 
edények ürítésének 

időpontjai:  

november 13., december 11. 

Kormányablakbusz 
ügyfélfogadása, menetrendje 

2020. november 12. (csütörtök) 
2020. december 10. (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 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Kéményseprő  
Telefonos ügyfélszolgálat 

1818  /  9.1 menü  
(9.1 Kéményseprőipari 

tevékenység) 

    

 Kedves 

Olvasóink! 
 

Könyvtárunk új nyitvatartási 
ideje 2020. október 1-től a 

következő: 
 

Hétfő    1600 - 1900 

Kedd   1600 - 1800 

Szerda  1600 - 1900 

Csütörtök   1600 - 1800 

Péntek   1300 - 1700 

Szombat   800 - 1000 

Háziorvosi rendelési idő 

Hétfő, szerda, csütörtök, péntek 8-12 
 

Kedd 12-16 
 

Időpont kérés kedd kivételével:  
12-13 óra között  

06 / 21 / 200 – 2122 

telefonszámon. 
 

Dr. Csákármis Ilona 

Háziorvos 

06 70 773 2785, 06 20 571 7009 

Egészségügyi leletek megtekintése 

Látogasson el a www.eeszt.gov.hu 

oldalra, ahol ügyfélkapus 
bejelentkezést követően 

(https://www.eeszt.gov.hu/hu/bejele

ntkezes)  és a TAJ-száma megadásával 
bármikor megtekintheti az Önnel 

kapcsolatos EESZT-be kerülő 
egészségügyi információkat. Itt azon 

egészségügyi adatok találhatóak meg, 
melyeket a Térhez csatlakozott 

intézmények 2017. november 1-jét 
követően feltöltöttek. 

Tájékoztatás 

Dr. Torma Csilla 

állatorvos 

+36 20 384 47 87 

http://www.watt-eta.hu/
http://www.watt-eta.hu/
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Hidas Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) 
Kormányrendelet 18.§ (2) bekezdése   alapján kiírja a  

 

2021. évre a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
Ösztöndíjpályázatot 

 

felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. 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 2021. 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 2020/2021. tanév első 
félévéről / kék hiteles pecséttel ellátva/ 

- A pályázó és a pályázóval egy háztartásban élő személyek jövedelem igazolása (a kérelmet megelőző 
havi nettó 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:  
2020. 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 2021 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
mailto:bursa@emet.gov.hu
http://www.emet.gov.hu/
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Szerk. 

Az alábbiakban szeretnénk felhívni a figyelmet a törvényi előírásokra, valamint Hidas Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének „a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 
tisztaságáról” szóló 10/2020 (VI.2.) önkormányzati rendeletének betartására. 
Ezzel kapcsolatban tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy: 
A fás szárú növény tulajdonosának törvénnyel rendelt feladata a növényzet ápolása, gondozása, valamint a 
szomszédos telekingatlanra, valamint a közterületre kinyúló ágak-bokrok levágása, nyesése. Jogszabályi 
előírások alapján az ingatlan területén található fás szárú növényeknek az ingatlanról a közterületre kihajló ágai 
tekintetében az út –és a járda űrszelvény közlekedésbiztonsági gallyazása az ingatlan tulajdonosának, 
használójának, bérlőjének kötelessége. 
A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 10/2020 

(VI.2.) számú rendelet II. Fejezet 2. §-ának egyes pontjaira szeretnénk ezúton felhívni mindenkinek a figyelmét, 
hogy a jövőben még tájékozottabban, jogkövető magatartást tanúsítva, mire kell ügyelnie mindenkinek a 

lakókörnyezetében. 
2. § (1) A község területén lévő ingatlanok rendben-, és tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges 
használói gondoskodnak, és az alábbiak szerint kötelesek: 
a) ingatlanukat művelési ága szerinti megművelni, folyamatosan gyom mentesíteni 
b) a rendszeres kaszálásról gondoskodni 
c) a járda és úttest, vagy más közterület fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről gondoskodni. 
Aki, ezen magatartási szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat megszegi – amennyiben súlyosabbnak 

minősülő cselekmény nem valósul meg – közigazgatási szabályszegést követ el és közigazgatási bírsággal 
sújtható. 
A közigazgatási szabályszegésekkel kapcsolatos közigazgatási eljárás lefolytatására a jegyző jogosult. A 

közigazgatási bírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege természetes személyek esetén 
kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint 
lehet. 

Szerk. 

Lejkóné Kristóf Olga: Fájó csend 

 

Itt a hideg, megérkezett, 
Fa is csupaszra vetkezett. 

Jön a fájó emlékezet, 
Mely halottainkhoz vezet. 

 

Most azoké gondolatunk, 
Kiket többé nem láthatunk. 

Emlékképekben élnek tovább, 
Békében nyugszanak odaát. 

A sírkert mindent eltakar, 

Mint kis virágot az avar. 
De a szeretet megmarad, 

Miközben az idő halad. 
 

Gondolatunk feléjük száll, 
Kíváncsian válaszra vár. 
Ha lelkeink útra kelnek, 

A végtelenben választ lelnek. 
 

Míg tehetem, idejövök, 
Fejfájukra csokrot kötök. 

Megnyugodni úgysem lehet. 
Sírhalmukra könnyem pereg. 

Közérdekű felhívás 

magántulajdonú ingatlanok előtt található közterületi rész ápolási munkáinak elvégzésére 

"Sok szál gyertya ég ,  könnycsepptől áznak,  lelketekre odafenn az Angyalok vigyáznak.  

Már nincsenek szavak, melyeket suttog a szátok,  ma lehajtott fej jel ,  némán emlékezünk Rátok!"  

November 1-jén emlékezzünk elhunyt szeretteinkre 
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1990. szeptember 30-án tartották az első önkormányzati választást. Néhány évvel később az első önkormányzati 
választás napját a Magyar Önkormányzatok Napjává nyilvánították.  
A magyar közigazgatás történetében komoly súlya és meghatározó jelentősége volt az önkormányzatiságnak, 
az egyes közösségek önigazgatásának. Már Szent István király intelmeiben van utalás arra, hogy mind a helyben 
lakók, mind a vendégek, tehát az idegen országból hozzánk költözők saját szokásaik szerint élhetnek. 
Bizonyítékokat is találunk arra, hogy a ma nemzetiségeknek nevezett csoportok, illetve a társadalmi és 
foglalkozási osztályok saját szokásjoggal, majd írott joggal szabályozták életük vitelét. Ez először a városokban, 
az akkori legnagyobb közösségekben jelentkezett, de a falusias területeken, a vármegyékben is szükség volt az 
önkormányzatra. 
Ez a rendszer a török hódoltság idején még a magyar királyság és az erdélyi fejedelemség területein kívül is 
működni tudott, az úgynevezett parasztvármegyék formájában. A főként katonáskodással foglalkozó nemesség, 
a hivatalnokréteg nem tehette be a lábát a hódoltságba. A magyar közigazgatást a falusi, mezővárosi bírák 
jelentették, akik nem csak az adót, hanem a híreket és a helyben végképp eldönthetetlen peres ügyeket a 
magyar vármegyei tisztségviselőkhöz vitték. A közrendet és a közszolgáltatásokat helyben ők tartották fenn a 
150 év alatt. 
Az 1990-ben meghozott önkormányzati törvény és a kapcsolódó jogszabályok robbanásszerű változásokat 
hoztak. Az önkormányzatiság bevezetése és az egész közigazgatási rendszer alapköveként való visszahelyezése 
ismét megadta a lehetőséget, hogy a települések lakosai minden olyan ügyben, ami őket közvetlenül érinti, 
maguk dönthessenek. 
1990-et követően az önkormányzatokban kiderült, hogy micsoda energiák rejtőztek eddig és szabadultak fel a 
helyi kezdeményezések és döntések lehetőségének megadása által. Amire komoly tudósok mondták, nincs rá 
pénz, csak évtizedek múlva lehet megoldani, azt a legszegényebb települések is könnyedén, gyorsan 
megcsinálták. Egyszerűen azért, mert nekik, a saját személyüknek, családjuknak, közösségüknek volt szüksége 
rá: késztetést, ösztönzést érezve, megtalálták és megtalálják a jó megoldásokat, a helyi viták során saját maguk 
tudják megállapítani a beavatkozások, beruházások sorrendjét. Úgy mondjuk, sikerágazat az önkormányzatok 
rendszere.  

Amennyiben a magyar önkormányzatok meg tudják védeni magukat és eredményeiket, azáltal maguk és az 
ország más intézményei is gazdagodnak.  

Forrás: internet 

Mindenszentek, halottak napja 

Emlékezünk! Emlékezzünk, mert élünk, emlékezünk virágokkal, gyertyákkal és mécsesekkel, de igazán a 

szívünkben és a lelkünkben emlékezünk az elvesztett nagyszülőkre, szülőkre, gyerekekre, rokonokra, barátokra 
és ismerősökre. Az emlékezés napjaiban még csendesebbek a temetők és csend költözik a mi szívünkbe is. 
Mindenszentek és halottak napja számomra nem ünnep, ezek a napok az emlékezés és az elmúlást erősen 
gondolatainkba véső pillanatok. Rohanó és a megfelelési kényszer alatti életünkben nem gondolunk arra, hogy 

milyen sűrűn találkozunk szörnyű tragédiákkal és visszavonhatatlan következményekre sem vagyunk 

felkészülve. Számtalan alkalommal nem is érzik az emberek a súlyát, hogy milyen kárt tudnak okozni 
embertársaiknak. Flegma és igazságtalan kritikájukkal törnek emberek lelki, idegi és egészségi állapotára. 
Érdemes lenne elgondolkodni az elmúlás és az emlékezés óráiban. Számtalan reménytelenséget rejt a fájdalom, 
de a felismerését sem temethetjük el, hogy az elmúlás elkerülhetetlen, ezért, pont ezért próbáljuk meg egymást 
tisztelni, óvni és elfogadni míg tehetjük. A gyász táplálója az emlékezés és a soha el nem múló szeretet. Az 

életünk örömeit talán irányíthatjuk, de a halál minden ember szívében visszafordíthatatlan veszteséget okoz. 

Az emlékeink csak addig élhetnek a szívekben míg élnek az emlékezők. Az emlékezés a halottainkra hatalmas 

kincs, hiszen a szeretet táplálja és élteti. Próbáljunk méltó szeretetteljes életet élni kis közösségünkben is. 
 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok jó egészséget és a könnyes emlékezések után pedig sok mosolyt. 

Vigyázzanak magukra és egymásra, tisztelettel: 

       Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Gondolatok az utolsó oldalra 

2020-ban 30 éves az önkormányzatiság Magyarországon 

 


