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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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   Az óvodában új óvónéni látja el a katica csoport teendőit, Szokolyné Meczó Gabriella december 1.-én érkezett 

hozzánk. Szeretettel üdvözöljük körünkben! A gyermekek hamar megkedvelték.  

   A sokakat érintő bezárás sajnos minket sem került, így november végén két hét leállásra kényszerültünk. Az 

intézmény dolgozói sajnos karanténba kerültek, de köszönhetően az önkormányzat és Berg Csaba polgármester 

úr közreműködésének a teljes fertőtlenítés így is megvalósulhatott. Az önkormányzat idén beszerzett egy 

ózonos fertőtlenítő gépet. Bár ne lenne rá ennyiszer szükség, de egy darabig még segítségünkre lesz.  

   Az óvoda élete nem áll meg az újranyitás után 

sem. Sajnos a szülők ebben az évben nem tudnak 

részt venni a decemberben szokásos nyílt 

napunkon, amit nagyon sajnálunk, mert remek kis 

nap szokott lenni szülő, gyermek és pedagógus 

számára. Amennyire lehet igyekszünk bepillantást 

engedni a hétköznapjainkba és felhőtlenné 

varázsolni az óvodás éveket.  

Ha december, akkor mézeskaláááááács!   

   Decemberben első ízben indítottunk útjára egy szokást, 

hogy minden decemberi napon más-más család dísziti fel az 

ablakát, ezzel örvendeztetve a lakosságot és egymást. 

Gyönyörű alkotások érkeznek napról-napra, melyet az 

óvoda Facebook oldalán mindenki megcsodálhat.  

   A december az adventi várakozás jegyében telik, ez az 

óvodában az ünnepre hangolódás, a lecsendesedés, a 

családi értékek megismerésén alapszik Az advent szó 

jelentése „eljövetel”. A latin „adventus Domini” 

kifejezésből származik, ami annyit tesz: „az Úr 

eljövetele”.[3][4] A karácsonyt megelőző várakozás 

az eljövetelben éri el jutalmát. . Az adventi 

időszakban a gyermekeknek van adventi 

koszorújuk, melyet minden héten meggyújtanak és 

adventi kalendáriumuk is, amely minden nap 

tartogat meglepetést egy ovis számára.  

   December 17.-én, csütörtökön egy új programot vezet be az óvoda. A napunk a 
német nemzetiség jegyében fog eltelni, ismerkedünk a szokásokkal, öltözékekkel, 
kézműveskedünk. 
 

A téli szünet időtartama: december 21. - január 3. 
A szünet előtti utolsó nap december 18 péntek, a szünet 

utáni első nap, január 4.-e, hétfő. 

 
MINDENKINEK ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET KÍVÁNOK 

AZ INTÉZMÉNY ÖSSZES DOLGOZÓJA NEVÉBEN!  

 

 
 

 
Orosházi Szandra, intézményvezető 

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde: Óvodai élet 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Advent#cite_note-gond07-3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Advent#cite_note-gond07-3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kar%C3%A1csony


IX. évfolyam 6. szám Hirdetési és információs lap 2020. november - december 

3 
 

Az őszi szünet utáni első tanítási hét változásokat hozott iskolánk életébe. Tantestületünk Györfi 

Tímeával bővült, aki magyar nyelvet és irodalmat tanít az ötödik és hatodik évfolyamon. November hónaptól 2 

új, hidasi diák is érkezett hozzánk.  
 

Dr. Békési Bernadett gyermekorvos javaslatára november elejétől 

intézményünkben kötelezővé vált a maszk viselése. A járvány megelőzése 

érdekében tett intézkedések sikeresnek bizonyultak, az iskolában a hiányzások 

mértéke csekély, távoktatás elrendelésére nem volt szükség. Munkatársaink és 

diákjaink fegyelmezetten követik az előírásokat, így bízhatunk a tanév normális 

rendben történő folytatásában. Intézményünkben két alkalommal került sor a 

dolgozók Covid-19 gyorsteszttel való szűrésére. A részvételi arány közel 100%-os 

volt, intézkedésre nem volt szükség.  
 

A november 9-re tervezett Márton 

napi ünnepségünk ebben a 

tanévben rendhagyó módon zajlott. A 

szokásos felvonulásra, műsorra nem 

kerülhetett sor, osztályszinten azonban 

megemlékeztünk Márton püspökről és 

tetteiről. A folyosót libák és lámpások 

díszítették, és készült egy plakát, 

melyen az ötödikesek Márton életútját dolgozták fel német nyelven.  
 

Nyolcadikosaink számára izgalmas időszak kezdődött el, megtörténtek a központi írásbeli felvételi 

vizsgára történő jelentkezések, február 19-ig pedig ki kell választaniuk az intézményeket, ahol tovább 

szeretnének tanulni. Elkészültek a tablóképek is. 
 

December 15-én, rendhagyó fogadóórát tartottunk. A szülők telefonon érdeklődhettek gyermekük 

előmeneteléről, iskolai életéről. Természetesen a megadott fogadóóra időpontján kívül is mindig elérhetőek 

vagyunk a szülők számára a megszokott fórumokon. Köszönjük a szülők megértését, támogató 

együttműködését ebben a mindenki számára nehéz időszakban! 
 

Örömünkre szolgál, hogy intézményünk a Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség „Pattogtass velem!” sportág-

népszerűsítő pályázatán 2 db mobil kosárlabdapalánkot nyert, melyeket a Szövetség tavasszal helyez ki az 

iskola udvarára. 
 

Iskolánk indult a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága 

megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett NTAB-KP-1-2021 pályázaton, mely 

nemzetiségi táborokat támogat. Sikeres pályázat esetén a nyári szünet első hetében színes programokkal teli 

napközis tábort szervezünk.  
 

A Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából iskolánk 250 000 

Ft anyagi támogatásban részesült, mely összeget programok megvalósítására 

és tartós használati tárgyak beszerzésére fogunk felhasználni a második félévben. 

Köszönjük!  
 

A december meghozta az ünnepi hangulatot az iskolába. Hétfőnként fellobban 

egy-egy gyertyaláng az adventi koszorún, felcsendülnek a karácsonyi dalok és versek. 

A Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat megajándékozta az iskolát 

egy fenyőfával, a végzősök pedig színes karácsonyfát varázsoltak belőle. December 

4-én az első tanóra alatt megérkezett hozzánk a Mikulás.  Személyesen ugyan 

nem találkozhattunk vele, de csengettyűjét hallottuk, és minden osztályt ajándék 

A Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola november- decemberi hírei 
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várt a szünetben. Az utolsó tanítási napon rövid műsor után 

meggyújtottuk a 4. gyertyát is a koszorún, aztán az osztályok 

termeikben folytatták az ünneplést. A nagyszabású ünnepi műsor 

elmaradt, de meghitt, családias együttlétekre került sor.  
 

Mindannyian hiányoltuk a Hidasi Tájházért Egyesület 

vendégvárását Márton napon, a lucázást, a községi karácsonyi 

műsort és az adventi vásárt, jövőre bepótoljuk! 
 

Kívánunk Mindenkinek áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket, és 

egészségben gazdag Boldog Új Évet! 

„Legyen az ünnep csendes, mint szíved dobbanása,  
legyen békés, mint a hó hullása,  

legyen szép, mint a gyertya ragyogása,  
és vidám, mint a gyermek kacagása!  

 

Borsosné Schwáb Rita, igazgató 

2020-ban is folytattuk a munkát, melynek során továbbra is a településünkért, a német nemzetiségért 
tevékenykedtünk, de a COVID-19 járvány igen megnehezített feladatunkat. 
 

Megemlékezéseket tartottunk: kitelepítettek napja, halottak napja, a Hősök 
napi, Hidasról kitelepítettek emlék napját, elhurcoltak napját már csak nagyon 
szűk körben tartottuk meg, koszorút és mécseseket helyeztünk el. 
 

Az idei évben is megrendezésre került március hónapban a Benedek Elek 
Német Nemzetiségi Általános Iskolában a versmondó verseny  alsós és 
felsős kategóriában. A zsűri mindkét korcsoportban első, második, harmadik 
helyezettet hirdetett, valamint különdíjat adott át. Minden résztvevő és 
felkészítő tanár az Idősek klubja által készített ajándékot kapott. Az ajándékokat ezúton is köszönjük a szorgos 
kezű idősek klubja tagjainak. 
 

Május hónapban terveztük megtartani a német nemzetiségi napot, melyre pályázatot nyújtott be a 
nemzetiségi önkormányzat. Pályázatunkkal 200.000,- Ft-t nyertünk. Azonban az élet felülírta a programot. A 
járvány helyzet miatt nem lehetett megtartani a rendezvényt és a megítélt támogatást is visszavonta a 
minisztérium. 
 

A ballagó diákok könyvutalványt kaptak, valamint egy tanuló a nemzetiségi önkormányzat díját  - 
Legjobb németes – vehette át (könyvutalvány). 
 

November végén ismét felállításra került a település adventi 
koszorúja. Sajnos a járvány ismét közbe szólt, így közös 
gyertyagyújtásokat nem tarthattunk. 
 

Karácsonyra a német nemzetiségű idősek és 14 év alatti gyerekek 
ajándékot kaptak az önkormányzattól. 
 

December hónapban pályázatot nyújtottunk be a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt-hez a 2021 évi nemzetiségi napra. 
 

A Bonnharder Nachrichtung c. negyedévente megjelenő újság 
kiadását támogattuk 30.000,- Ft-tal 
 

A Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsődével kötött együttműködési megállapodásunk keretében az 
intézményben megtartandó nemzetiségi rendezvényre (akár kirándulásra) a nevelési év végéig 200.000,- Ft-
tal támogattuk a gyerekeket. 
 

Tájékoztató a Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020 évi működéséről 

Koszorúzás a Hősök szobránál 
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A Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2020/2021 évre 250.000, 
Ft támogatást kapott, melyet nemzetiségi programok, oktatási eszközök vásárlására 
fordíthatnak. 
 

„A mi svábok” című kiadvány elkészült. 1 példányt az iskola könyvtára kapott, 1 
példányt pedig majd a települési könyvtár rendelkezésére bocsátunk. 
 

Bízunk abban, hogy 2021-évben nem lesznek ilyen megszorítások és visszatérhetnek a 
dolgos hétköznapok. 
 
 

Ezúton kíván a Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat a település lakóinak: 
Békés, áldott karácsonyi ünnepeket. 

 
Mózesné Némethi Rita, Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  

 

 

Pillanatképek a település életéből 
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Tisztelettel köszöntöm az olvasókat! 
 

Engedjék meg, hogy pár sorban ismertessem a Hidasi Tájházért Egyesület 2020. évi tevékenységét.  
 

Egyesületünk idénre is nagy terveket szőtt éves programjait 

illetően, már január-február hónapban egyeztettünk az idei „Kardoss 

Fesztivál”, illetve a tavaly szintén sikeres „Tájházak napja” 

rendezvényekkel kapcsolatban. 

Március 6-i első 

összejövetelünkön – melyet az 

Idősek Klubjában tartottunk – 

hagyományteremtő főzéssel 

kezdve az évet, szintén programjaink 

tervezése folyt. Fényes Zsuzsi avatta 

be a megjelenteket káposztás-húsgombóc knédlivel („lusta-káposzta”) 

elkészítésének rejtelmeibe, mindenki hatékony segítségével. Ekkor még nem tudhattuk, hogy az első közös 

programunk egyben az utolsó is volt. 
 

Március közepén kihirdetett koronavírus járvánnyal kapcsolatos ismert szigorítások következtében nekünk is át 

kellett gondolni tervezett programjaink megvalósíthatóságát, kockázatát. Természetesen mi is más egyesületek, 

szervezetekhez hasonlóan töröltünk minden rendezvényünket, programunkat. 
 

Június 6-án az Egyesület szűk körben 

megkoszorúzta Kardoss Kálmán 

emlékére kihelyezett emléktáblát a 

polgármesteri hivatalnál, majd 

síremlékénél is rövid látogatást 

tettünk, mindezt a hagyományos és 

sajnálatos módon elmaradt Kardoss 

Fesztivál napján.  
 

A munka azért nem állt meg, mivel időközben kiírásra került a „Magyar Falu Program Falusi Civil Alap” pályázat, 

melyre Egyesületünk is pályázott. A sikeres beadás és befogadás után, már „csak” a várakozás maradt az 

eredményre, melyet október közepén siker kotonázott és így Egyesületünk közel egymillió forintot nyert. 

Az elnyert összeget az Egyesület tevékenységeihez szükséges eszközök beszerzésére fordítjuk, többek között 

háztartási gépekre, számítás-technikai eszközökre és kiállítási segédeszközökre.  
 

Október 9-ére meghívást kaptunk Pécsre a Tudásközpontba, ahol 

többek között „A baranyai reformáció 

történetei” című könyvet mutatták be. 

Egyesületünk elfogadta a meghívást és kis 

küldöttségünk a szigorú járványügyi 

ajánlások betartásával részt vett a 

könyvbemutatón. A kötetben Hidasról is 

írnak, a könyvbemutató előzménye pedig a 

2019-ben megtartott a „Reformáció 500. 

évfordulója” című kiállítás volt, melyen 

szintén részt vettünk, és Tájházunkból kiállítási anyagot is szolgáltattunk. 
 

Hidasi Tájházért Egyesület 2020. évi beszámolója 
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Október 30-án a halottak napja alkalmából Egyesületünk tagjai 

szűk körben gyertyát gyújtottak a Kardoss sírnál, majd a Német 

Nemzetiségi Önkormányzattal közösen megemlékezést 

tartottunk és koszorúztunk a Hősi emlékműnél.  
 

Sajnos a járványhelyzettel összefüggésben idén az Általános Iskola 

hagyományos őszi-téli programjain (Márton-és Luca-nap) nem tudtunk 

részt venni, segíteni, bemutatót tartani. November hónap során 

Egyesületünk újabb pályázatot nyújtott be a Nemzeti 

Együttműködési Alaphoz, közel háromszázezer forint összegben, az 

Egyesület működési költségeinek támogatására, mely pályázat eredményére még várunk. 
 

Szomorúan vettük-vesszük tudomásul, hogy Egyesületünk az idei évben sikeres programjait nem tudta a 

lakosság széles körével megosztani, ez az évünk nem a megszokott módon múlik el. Természetesen azért 

tagjainkat idén is apró ajándékkal lepi meg a „Jézuska” megköszönve munkájukat, kitartásukat, az előző évekhez 

hasonló lelkes támogatásukat az Egyesület tevékenységeihez kapcsolódóan. 
 

Amennyiben Egyesületünk közösség érdekében végzett tevékenységei felkeltették érdeklődésüket és szívesen 

csatlakoznának egy tevékeny, családias csapathoz, úgy bátran jelentkezzenek Egyesületünkbe. 
 

Bizakodva abban,  hogy a 2021 -es év tevékenyebben és szabadabban te l ik majd, ezúton 

kívánok a Hidasi  Tájházért Egyesület valamennyi  tagja nevében minden Hidasi  

lakosnak békés,  meghitt Karácsonyi  Ünnepeket és  Boldog Új Évet!  
 

Hitter István 

 elnök  

Hidasi Tájházért Egyesület  

 A Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Konyhakerti és kisállattartási szociális 

földprogram (A pályázat kódja: SZOC-FP-20-KK) kiírásra. A kért pályázati támogatás összege: 1.800.000.- 

Ft. A program végrehajtásába 40 család kerül bevonásra. A pályázati kiírásban meghatározott 

mezőgazdasági tájékoztató előadásokat szervez 10 óra időtartamban a bevont családok részére, és a 

program lebonyolítása során agrár,- vagy mezőgazdasági végzettségű szakembert biztosít a 

folyamatsegítő feladatok ellátására. 

 Orsós Zoltán elnök kezdeményezte a megyei roma vezetéssel is egyeztetve egy helyi civil szervezet 

megalakítását a roma lakosság hatékonyabb érdekképviselete, valamint a pályázati forrásokhoz való 

szélesebb körű hozzáférés érdekében. A képviselő-testület egyetértve az elnök javaslatával, úgy 

határozott, hogy a Hidasi Romákért Egyesület néven civil szervezetet alapítanak a nemzetiségi 

önkormányzat részvételével. 

 A Belügyminisztérium- Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósága (TEF) által meghirdetett jövő évi Családi 

Portaprogram-Szociális Földprogram kiírásra szintén pályázatot nyújtott be a nemzetiségi önkormányzat. 

A pályázat fő célja, hogy a vidéki településeken a hátrányos helyzetű családok a teljes falusi portát 

hasznosítsák, tartsák rendben, gazdálkodjanak rajta. Célozva, hogy a porta ne csak lakóhelyet biztosítson, 

hanem megélhetést is nyújtson. Ezáltal a hátrányos helyzetű családok a megtermelt javakkal csökkenteni 

tudják költségeiket, másrészt pedig a településkép is rendezettebb lesz. Hidas településen 30 családot 

érintene, így 2.100.000,-Ft elnyerhető támogatásra nyújtottak be pályázatot. A pályázathoz a Hidasi 

Romákért Egyesület és a Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodására van 

szükség a pályázó programban vállalt konkrét feladatok – (előadások megszervezése, lebonyolítása, 

szakemberek biztosítása, segédkezés a családok felkeresésében stb.) - megvalósítása érdekében. 

A Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységéről szóló beszámoló 
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 Pályázat benyújtása történt még a Roma Nemzetiségi Támogatások kiírása szerinti ROMA-NEMZ-TAB-21 

kódszámú „Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és 

olvasótáborok megvalósításának 2021. évi költségvetési támogatása” című pályázati felhívás alapján 

roma nemzetiségi tábor megszervezése érdekében. A pályázat a 6-18 éves korosztály részére nyújt 

lehetőséget. A támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás, a pályázat 

benyújtásához saját forrásra nem volt szükség. Az elnyerhető támogatás alsó határa 500.000,- Ft, felső 

határa pedig – 3.000.000,-Ft. A pályázati kiírásban támogatható tevékenységek: többek között roma 

nemzetiségi - hagyományőrző, kulturális, roma- beás nyelvoktató, népismereti – nyelvezettel kapcsolatos 

néprajzi, földrajzi, történelmi zenei, irodalmi olvasótábor.                                                                          Szerk. 

 

Az előző lapszámban megjelent rejtvény helyes megfejtői 

közül kisorsolásra kerültek a nyertesek: 

- Jenei Csenge, Müllerné Marton Mária és Burján Gábor 

Nyereményükhöz gratulálok, melyet 2020. december 21-én 

(12 óráig) tudnak átvenni a Polgármesteri Hivatalban. 

Ezen lapszámunkban megjelent rejtvényünk helyes 

megfejtéseit  

2020. december 31-ig várjuk a Hivatal postaládájába. 
 

Tisztelettel: 

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 
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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:  

január 8., február 12. 

Baranya megye Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatának 

tájékoztatása 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány 

terjedésének megakadályozása érdekében 2020. november 11. 

napjától 

határozatlan ideig szünetel a Mobilizált Kormányablak 

Ügyfélszolgálat ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a 

települési ügysegédek ügyfélfogadása. 
 

Megértésüket és türelmüket köszönjük! 

 
 

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 

Hidasi háziorvosi 

rendelő telefonszáma: 

06 / 21 / 200 - 21 -  22 

Dr. Csákármis Ilona 

Háziorvos 

06 70 773 2785, 06 20 571 7009 

 

 

Kéményseprő  
Telefonos ügyfélszolgálat 

1818  /  9.1 menü  
(9.1 

Kéményseprőipari 
tevékenység) 

 

Dr. Torma Csilla 

állatorvos 

+36 20 384 47 87 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 

a Takarékbank Zrt.-vel 

kapcsolatos kérdéseiket a 

 +36 72 457-115-ös 

telefonszámon tegyék fel.  
 

Megértésüket köszönjük. 
Hidas Község Önkormányzat 

Bonyhádi gyógyszertári ügyeleti beosztás 
 

Könyvtári szolgáltatás Hidason 

A járványveszély miatt 2020. 

november 4. napjától a könyvtár 

határozatlan ideig zárva tart. A zárva 

tartás ideje alatt előzetes egyeztetést 

követően továbbra is lehetőség van a 

kölcsönzésre. 

Kérdésiket, kéréseiket az alábbi 

elérhetőségek valamelyikén 

jelezhetik: 

Telefon: +36 72 457-101/20 

E-mail: hidas.ph@gmail.com 

Facebook üzenet: Hidas Könyvtár, 

Információs és Közösségi Hely 
 

Hidas Könyvtár könyvtárosa 

Ismét meghosszabbítja a kormány a lejárt okmányok érvényességét 

A november 4. után lejáró igazolványok a jelenlegi veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig még 

használhatók maradnak. A szabályozás kizárólag a magyar hatóság által kiállított, Magyarország területén 

hatályos okmányokra terjed ki. A lejárt érvényességű okmányok csak hazánk területén maradnak 

használhatók, azokat külföldön nem fogadják el. A kormányablakokban és az okmányirodákban is kizárólag 

előzetes időpontfoglalást követően lehet ügyeket intézni. Időpontfoglalás: idopontfoglalo.kh.gov.hu, 1818. 

http://www.watt-eta.hu/
http://www.watt-eta.hu/
mailto:hidas.ph@gmail.com
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Változások az adózásban 2021-től 

Gépjárműadó 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a alapján 2021. január 1-jétől az 

állami adóhatóság veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól. 

Ez azt jelenti, hogy a 2021-től kezdődő adókötelezettséggel kapcsolatos ügyekben az állami adó- és 

vámhatóság jár el, a 2021-től kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell 

megfizetni, az adó- és vámhatóság 2021-ben kiadandó határozata szerint. A 2021 előtti időszakra 

vonatkozóan megállapított gépjárműadó kötelezettség esetében még az önkormányzati adóhatóság köteles 

eljárni, függetlenül attól, ha az adókötelezettséggel kapcsolatos fizetési határidő 2021-re csúszik. 
 

Helyi iparűzési adó 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését 

követően (2021.01.01-től) az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az 

adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási 

kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által 

rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti. Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó 

űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek. 

Tisztelt Lakosság! 
 

Ezúton kérném Önöket, hogy amennyiben vízhiányt tapasztalnak vagy az ivóvíz minőségével kapcsolatban 

lenne észrevételük, úgy hívják a következő telefonszámok valamelyikét: 
 

Mezőföldvíz Kft. 

+36 20 569 3833 

+36 80 442 442 
 

Tisztelettel: 

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Közlemény 

Az egyre súlyosbodó járványhelyzetre való tekintettel 2020. november 4. napjától határozatlan ideig: 

• A Művelődési Házban nem lehet közösségi, sport, illetve a résztvevők számától függetlenül semmilyen 

összejövetelt tartani. 

• Az Idősek Klubja bezárásra kerül a legveszélyeztetettebb korosztály egészségének megóvása 

érdekében. 
 

A Hidasi Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás 2020. november 4. napjától határozatlan ideig 

szünetel. A személyes ügyfélfogadás korlátozása idején kérjük, hogy a 06/72-457-101, 06/72-457-117 

telefonszámon, vagy a hidasonkormanyzat@gmail.com elektronikus levélcímen intézzék ügyeiket.  

   Leveleiket, kérelmeiket a Hivatal postaládájába szíveskedjenek bedobni, személyes átvételre lehetőség 

nincs. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a pénztári készpénzkifizetéseket csak hétfői napokon 09.00-15.00 között 

biztosítjuk, lehetőség szerint átutalással teljesítjük a kifizetéseket. A pénztárt kérjük a Hivatal hátsó bejáratán 

keresztül megközelíteni. 

   Települési támogatási, vagy egyéb kérelem nyomtatványokat elektronikus úton igényelhetnek, csak 

rendkívüli esetben telefonos egyeztetést követően tudjuk azokat személyesen a Hivatalban kiadni, a 

korábban megszokott módon az ügyfélszolgálat ablakán keresztül. Anyakönyvi ügyekben telefonon vagy 

elektronikus levélben egyeztetett időpontban tudunk a rendelkezésükre állni. 

   Mindannyiunk egészségének védelme érdekében köszönjük megértésüket, és együttműködésüket! A 

Hivatal épületébe csak arcmaszkban, és kézfertőtlenítést követően lehet belépni. 
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Az adventi várakozás és a karácsonyi beteljesülés minden szeretetével köszöntöm Önöket. Nehéz és egyben 

furcsa érzés is értékelni vagy akár visszaemlékezni a mögöttünk hagyott évre. Rendezvények, ünnepi 

megemlékezések és találkozások hiányában mondhatnánk elég szomorkás évet zártunk. De ez a mondat és 

gondolat nem igazán helyén való, hogy miért, egyszerű a válasz. Mert Önökkel, kik olvassák e sorokat együtt 

vagyunk, együtt maradtunk, kis túlzással vagy talán anélkül is mondhatjuk túléltük ezt az évet. Sokan, 

sokféleképpen gondolkodnak erről a bizonyos „vírushelyzetről”. Egy valami biztos, egy vírus szedi áldozatait 

világszerte és így Magyarországon is. Ez nagyon szomorú, de elvitathatatlan tény. Tudomásom szerint Hidas 

községben sok fertőzött volt és sajnos jelenleg is van, de szerencsére áldozat nincs és remélem nem is lesz. A 

települési védekezési intézkedéseim sokszor a Kormány rendelkezései előtt elrendeltem Hidas községben (pl.: 

Művelődési Ház bezárása vagy az Idősek Klubja bezárása) ezek az intézkedéseim az Önök védelmében történtek. 
 

Tisztelt Lakosság! 
 

Egy kicsit durván fogalmazva nem érdekelnek a kritikus megnyilvánulások azzal kapcsolatban sem, hogy miért 

nem lehetett ilyen vagy olyan rendezvény, mikor más településen lehetett. Nem érdekel máshol mi volt és mi 

van és mit adnak vagy nem adnak más településen. Úgy gondolom, aki nehéz helyzetbe került, segítségre volt 

szüksége, ha hozzánk fordult mindig segítségre lelt, ez a továbbiakban is így lesz.  Azért sem tartom szerencsés 

dolognak összehasonlítani más településekkel Önkormányzatunkat, mivel nálunk nem csak egy évben egyszer, 

karácsonykor van nagyobb összegű csomag vagy készpénz kifizetés, hanem egész évben folyamatosan. Ez 12 

millió forint volt az év folyamán. Tudom, nem feltétlenül csak azok a rászorulók, kik rendszeresen a Hivataltól 

kérnek segítséget, mert sajnos sok olyan ember van, ki rászoruló lenne, de nem mer kérni, mert szégyenli, Őket 

arra bíztatnám, hogy hívjanak, keressenek minket a Polgármesteri Hivatalban. 

Nekem együtt érezve az ország minden Lakosával, de Önök a legfontosabbak, az Önök egészsége, hogy jövőre 

(ha vége ennek a szomorú időszaknak) ismét tudjunk együtt szórakozni, nevetni, egymás szemébe nézni és 

emlékezni. De ez csak úgy lehetséges, ha együtt maradunk mindannyian, mert sajnos a járványon kívül is van 

sok halottunk, ne tetézzük, ne hozzuk magunkra a bajt. Szinte egy kezemen meg tudom számolni hányan 

nehezményezték a szigorításokat, a rendezvények teljes betiltását, akkor is mikor 500 főig lehetett volna. 

Hangsúlyozom, hogy az idei évben nem a rendezvények elmaradása vagy megtartása okozta a legnagyobb 

problémát. A napi munkánk mellett lehetőségeink szerint a védekezésben mindent megtettünk a Lakosságért. 

Nem szeretném felsorolni, de kiemelném, hogy talán országosan is elsők között küldtünk a 

legveszélyeztetettebb korosztálynak vitaminokat és védőmaszkokat. Maszkból most is több száz darab áll 

rendelkezésünkre és ki tudjuk elégíteni a Lakosság igényeit, ha kérik. A nagyszerű Hivatali kollektíva a saját 

egészségük kockáztatásával is dolgozik és segíti a rászorulókat a napi fontos teendőik mellett is. Ezért ezúton is 

tiszteletemet és köszönetemet fejezem ki Nekik. 

Tudják Nekem mi a fontos? Korántsem az, hogy pár helyi Lakos közösségi oldalon megosztott posztjain 

idegeskedjek: itt és ott, ezen és ezen a településen mit adnak és hogyan buliznak. Nekem az a fontos, hogy 

jövőre az Önök által már megszokott és elfogadott meghatottsággal és izgalommal tudjam Önöket köszönteni 

a jövő évi ünnepségeinken, például a karácsonyi ünnepen (ami minden évben telt házas a Művelődési Házban). 

Ne legyen könnyes a szemem, ha ránézek valakire és tudom, hogy elveszített valakit ebben a szörnyű 

időszakban. Köszönöm szépen a védekezésben segítségemre lévő emberek munkáját, köszönöm az 

egészségügyi szakmai stáb munkáját, köszönöm a pedagógusok, boltosok, postások és mindenki áldozatos 

munkáját ebben a nehéz időszakban. Kérem, Önöket maradjon meg ez az összetartó, egymást féltő, óvó és 

tisztelő közösség Hidas településen. A szakemberek utasításainak és ajánlásának megfelelően ügyeljünk 

egymásra, óvjuk és védjük mások és magunk egészségét.  

Megértő és bíztató hozzáállásukat ezúton is köszönöm, forduljanak hozzánk bizalommal, ha tudunk, segítünk. 

Tisztelettel:      Berg Csaba 

                                                                                                                                              Hidas község polgármestere 

Polgármesteri visszatekintés a 2020-as évre 
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November elején értesültünk róla, hogy a Magyar Falu Programban benyújtott „Szolgálati lakás 

felújítása Hidas községben” elnevezésű pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. A projekt keretében a 

Hidas, hrsz. 303/2 alatti önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás felújítása valósul meg a műszaki 

dokumentáció szerint: -nyílászáró szerkezetek cseréje, - vakolat és festés javítási munkák elvégzése, -

ablakpárkány és könyöklő elhelyezése, - elöregedett burkolatok cseréje, - fűtési rendszer cseréje, - elektromos 

vezetékek és szerelvények cseréje. Ezen kívül a szolgálati lakás felszereléséhez szükséges gépek beszerzése 

valósul meg. Az építési tevékenységek építéshatósági engedély nélkül végezhető tevékenységek, továbbá a 

fejlesztendő épület nem áll műemléki védelem alatt. A projekt által egy közfeladatot ellátó személy 

lakhatásának magas színvonalon történő biztosítása valósul meg az önkormányzati szolgálati lakás felújításával. 

A projekt hozzájárul a település népességmegtartó képességének, és a szolgáltatások minőségének 

növeléséhez. A fejlesztésnek köszönhetően a szolgálati lakás fenntartási költségeinek csökkenése, és 

korszerűbb lakhatási körülmények kialakítása valósul meg. A fejlesztés szükségességét a fejlesztendő épület 

jelenlegi leromlott műszaki állapota indokolja, amelynek következtében az Önkormányzat nem képes biztosítani 

a XXI. századi lakhatási körülményeket egy közfeladatot ellátó személy számára. Az elnyert támogatási összeg: 

16 664 689 Ft. A kivitelező a munkaterület átadását követően már meg is kezdte a munkálatokat. 
 

November végén került sor a Magyar Falu Program keretében elkészült új játszóterünk műszaki átadás-

átvételére. A projekt keretében a 7696 Hidas, 679 hrsz. alatti (Széchenyi utca vége) ezidáig kihasználatlan, üres 

területén került kialakításra legújabb játszóterünk. Az alábbi játékok kerültek beszerzésre, telepítésre: 

fészekhinta, mérleghinta, lapüléses hinta, komplex mászó vár hintával, függeszkedővel és rugós játék. A 

kivitelező elvégezte munkáját, viszont ahhoz, hogy a játszótér valóban rendeltetésének megfelelően 

funkcionáljon még szükség van az Önkormányzat munkájára. Ki kell alakítanunk a könnyebb megközelíthetőség 

lehetőségét, lámpákat kell telepítenünk, illetve egyéb olyan munkák vannak még hátra, melyek elvégzése után 

már biztonságosan és kényelmesen használhatják a kicsik a játszóteret. 

Szerk. 

Az év utolsó napjaihoz közeledve engedjék meg, hogy Hidas község minden Lakójának és azoknak is, kik 
valamilyen szállal kötődnek településünkhöz, békés karácsonyi ünnepeket, az új évre sok szeretetet és 
békességet és, ami a legfontosabb jó egészséget és sok mosolyt kívánjak. 
Kiemelt tiszteletem és féltő együttérzésem az egyedül élőkkel és idősekkel, mivel az idei évben talán még 
magányosabb lesz az ünnep a megszokottól. Külön köszöntöm a külföldön élő Hidasi polgárokat, kik nem 
lehetnek az ünnepek alatt sem a szeretteikkel, rájuk is gondolunk és szívünkben velük vagyunk az ünnepek alatt. 
 

Karácsony  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Loreley 

 

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Gondolatok az utolsó oldalra 

Hidas Község Önkormányzat pályázati hírei 

Ülök a sötét,  meleg szoba rejtekén  

S ezernyi régi  emlék jő  felém.  

Gyermekkorom sok karácsonya,  

Ajándékok s az ünnepi vacsora.  

 

Apámat látom,  ki  már  nincs velem.  

Elnyelte őt az égi  rejte lem.  

Anyám dúdol egy vidám dal lamot,  

Szemében látom az összes csi l lagot .  

Repesve  vártam a csengettyű szavát  

Mikor kitárták a szoba ajtaját  

Gyermek tud így örülni a csodának,  

A Jézuskának s a  karácsonyfának.  

 

Ma rajtam a sor,  hogy csodát tegyek  

És széppé varázsoljam az ünnepet .  

Uram! Adj erőt nekem és hitet.  

Adj nekünk boldog ünnepet!  


