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Hidas Község Önkormányzata 
nevében tisztelettel és 

szeretettel köszöntöm  Anyák 
Napja alkalmából az 

Édesanyákat, Nagymamákat 

és Dédimamákat! 
 

Berg Csaba 

Hidas község polgármestere  
 

„Egy anya a karjaival csak egy ideig képes 

ölelni, de a szívével örökké!”  

 
Az Édesanya  

 

Nincsen a gyermeknek olyan erős vára,  

Mint mikor az anyja Őt karjaiba zárja.  

Nincsen őrzőbb angyal az édesanyánál,  

Éberebb csillag sincs szeme sugaránál.  

Nincs is annyi áldás amennyi sok lenne,  

Amennyit az anya meg ne érdemelne.  

 

www.hidas.hu 

 
www.facebook.

com/Hidasi
 

Polgármesteri 

Hivatal 

Hidasi Polgármesteri Hivatal  
ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő:  08:00-15:00 
Kedd:  08:00-15:00 
Szerda:  ügyfélfogadás szünetel 
Csütörtök: 08:00-15:00 
Péntek:  ügyfélfogadás szünetel 
Ebédidő:  minden nap 12:00-12:30 
 

Hidasi Hírmondó 

Lap tulajdonságai: ingyenes kézbesítés 
hagyományos külalak (A3, papír) 
színes nyomtatás, sokszorosított 

Szerkesztés: Szőke Boglárka 
Felelős kiadó: 

Berg Csaba 
Hidas község polgármestere 

 

Berg Csaba polgármester 
elérhetőségei: 

7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 50/II. 
Telefon: 06 72/457-101, 

06 72/457-117 
Fax: 06 72 457-101 

Mobil: 06 20/345-4913 
E-mail: hidasonkormanyzat@gmail.com 

 

http://www.hidas.hu/
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Óvodánk 2021. március 8.-tól zárva tart, ügyeleti rendszerben működik. 
 

Köszönet az „Ovis labdaprogramnak”, melynek keretében rengeteg sporteszközre 

(labda, bója, kapu stb.) tett szert Óvodánk. Ezekkel az eszközökkel várjuk vissza a kis 

ovisokat! 

Március végén húsvéti versenyen vehettek részt az itt lakó szülők és 

gyermekeik.  

A versenyben részt vevők bármilyen dekorációt, ajtódíszt, tojásfát, 

nyuszifészket készíthettek. 

A műveket március 30.-ig lehetett beküldeni, a képeket Facebook 

oldalunkon 31.-én tettük közzé és névtelenül, sorszámmal. Bárki 

szavazhatott, és az első 3 helyezettet jutalomban részesítettük. 

A játékra mindenki jelentkezhetett, nemcsak az ovisaink és családjaik. 

A húsvéti verseny nyertesei: 

1.helyezett: Kovács Rita, Bendegúz és Berta - 428 szavazattal 
 

2.helyezett: Glonczi Henrietta és Janka - 220 szavazattal 
 

3.helyezett: Pállné Nagy Natália, Bazsi és Bencus - 200 szavazattal  
 

A Hidasi óvoda különdíját Balog – Berkecz Szilvia alkotása nyerte. 
 

Külön díjban részesült a legtöbb beküldő Kovács Edina. 
 

A nyerteseknek a nyereményeket személyesen vittük ki, nagy örömmel fogadták. 
Külön köszönet Berg Csaba polgármester úrnak az ajándékok felajánlásáért! 

Óvodánk április 19.-én nyit újra, nagy-nagy szeretettel várjuk vissza bölcsiseinket és ovisainkat! 
Orosházi Szandra, intézményvezető

2021. március-április 

Március első hetében a 4–7. osztályos tanulóink sikeres közlekedési 

alapvizsgát tettek az intézményben. A vizsga tudásbázisa a Közlekedő kisokos 
oktatófüzeten alapul, amelynek legfontosabb célja, hogy akár az iskolákban 
tanórákon, akár otthon a gyerekek minél több ismeretet kapjanak a 
közlekedési szabályokról a biztonságosabb önálló közlekedés érdekében. A 
munkafüzet digitális változata elérhető a Kréta-rendszerén keresztül. 
Gratulálunk tanulóinknak a sikeres vizsgához! 

 

Ebben a hónapban elkészültek leendő elsőseink számára a beiskolázási tájékoztatók. 
Sajnos a veszélyhelyzet okozta korlátozások személyes találkozást nem engedtek, 

mégis megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot a 
nagycsoportosok szüleivel, hogy eloszlassuk 
félelmeiket, bizonytalanságukat a beiskolázással 
kapcsolatban.  
 

Március 1-5 között sort kerítettünk a Pénz7 

rendezvényünkre, melyen Biszak-Ulrich Krisztina 

A Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola hírei 

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde: Óvodai élet 

A verseny plakátja 

A nyeremények 

  

https://www.facebook.com/edina.kovacs.9279?__cft__%5b0%5d=AZX0vDtnTiztRXptZVCOQS6v3KWiwZcjG3GyHG5oY_fdcrZ6lAzL-CKRNA8iWSCKtUFXuTVdfKMjHnpdwmRqWLI92L_KhTrOpUSGJN9aD34fQHo_o8sNEsuaWKHa3wjJUvU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/edina.kovacs.9279?__cft__%5b0%5d=AZX0vDtnTiztRXptZVCOQS6v3KWiwZcjG3GyHG5oY_fdcrZ6lAzL-CKRNA8iWSCKtUFXuTVdfKMjHnpdwmRqWLI92L_KhTrOpUSGJN9aD34fQHo_o8sNEsuaWKHa3wjJUvU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017785030361&__cft__%5b0%5d=AZX0vDtnTiztRXptZVCOQS6v3KWiwZcjG3GyHG5oY_fdcrZ6lAzL-CKRNA8iWSCKtUFXuTVdfKMjHnpdwmRqWLI92L_KhTrOpUSGJN9aD34fQHo_o8sNEsuaWKHa3wjJUvU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017785030361&__cft__%5b0%5d=AZX0vDtnTiztRXptZVCOQS6v3KWiwZcjG3GyHG5oY_fdcrZ6lAzL-CKRNA8iWSCKtUFXuTVdfKMjHnpdwmRqWLI92L_KhTrOpUSGJN9aD34fQHo_o8sNEsuaWKHa3wjJUvU&__tn__=-%5dK-R
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koordinálása mellett az osztályfőnökök segítségével játékos formában ismerkedhettek diákjaink a pénzügyi és 
vállalkozói ismeretekkel. 

 

Március 8-tól intézményünkben 
digitális oktatás zajlik nagy 
megpróbáltatás elé állítva tanárt, 
tanulót, szülőt és nagyszülőt 
egyaránt. A tanórák nagy része 
digitális, jelenléti formában zajlik. Ez 
kiegészül online, valamint igény 
esetén postai úton kiküldött 
önállóan megoldandó feladatokkal. 
A módszer hatékonysága nem 
hasonlítható össze a tantermi oktatáséval, de mindannyian törekszünk 
követni a tananyagot, és elviselhetővé tenni a helyzetet.  

Március 15., a Húsvét előtti időszak és a Magyar Költészet Napja szürkének tűnt 
ebben a helyzetben. Hiányzott a megemlékezés, a nyusziváró kavalkád, a 
tavaszi színek, a verselés, a jókedvű kacagás az iskolából.   

 

Április elején megérkeztek a Baranya Megyei Kosárlabda 
Szövetség „Pattogtass velünk!” pályázatán elnyert 
streetball palánkok, melyeket az iskola betonos udvarán 
helyeztünk el. Bízunk benne, hogy gazdagítani fogják a 
testnevelésórákat és a szabadidős tevékenységet 
egyaránt.   
 

Április 19-től az alsó tagozatos tanulóink visszatértek a jelenléti oktatáshoz , a felső 
tagozat azonban előre láthatólag május 9-ig továbbra is online módon 
folytatja a tanévet. Az újrakezdést az épület teljeskörű takarítása, 
fertőtlenítése előzte meg. Regisztrált pedagógusaink átestek az első oltáson, 
és Berg Csaba polgármester úr támogatásával az iskolanyitás előtt Corona-
vírus tesztelésre kaptak lehetőséget. Továbbra is érvényben marad 
beléptetéskor a hőmérőzés, a kézfertőtlenítés és a közösségi terekben a 
maszkhasználat. 
 

Közeledik a tanév vége, a figyelem nem lankadhat, a kiadott feladatokat el kell végezni annak érdekében, hogy 
nyáron gondtalan lehessen a megérdemelt pihenés. Köszönjük a szülőknek és a gyerekeknek a türelmet, az 
odafigyelést és a segítő hozzáállást! 
 

Április  15-16-án történt az első évfolyamra való beiratkozás az iskolában . Örömmel tölt el, hogy egyre több szülő dönt 
intézményünk mellett. Köszönjük a bizalmat! Mindent megteszünk annak érdekében, hogy gyermekeik 
harmonikus, családias környezetben képességeikhez mérten a lehető legjobban fejlődjenek nálunk.  
 

Minden kedves olvasónak jó egészéget, szép, reményekkel és örömökkel teli tavaszi napokat kíván a Benedek 
Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola közössége. 
 

„Tavasz. (…) Azt a képességet jelképezi, hogy ha valami összenyomódott, megnyúlt vagy 
megcsavarodott, még visszanyerheti eredeti alakját.”  

 (Cecelia Ahern) 

 
Borsosné Schwáb Rita, igazgató 
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2021. március 28-án jótékonysági futást szerveztek Pécs és Szekszárd között Kiss Barbara részére, aki súlyos 

betegséggel küzd. A szekszárdi hölgyet a családja és barátai is támogatják, most az anyagiakban próbálnak neki 

segíteni. A család egy barátja, Szitó Ervin ultramaraton futó és sporttársa Gelányi Attila futottak március utolsó 

vasárnapján. A futókat a rendőrség munkatársai, a kíséretüket pedig Berg Csaba Hidas község polgármestere 

biztosította. A betegség jelen formájában jól kezelhető és 

gyógyítható gyógyszerek segítségével, melynek három havi 

adagja átszámítva közel hétmillió forintba kerül. 

Kiss Barbarának a 11773463-01206955 (OTP Bank) 

számlaszámon lehet adományozni.  

Barbara történetéről az alábbi facebook oldalon tudnak még 

tájékozódni: Segíts a nővéremnek, Barbarának a mellrákból való 

gyógyulásra 

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Hidas Község Önkormányzata által biztosítva lehetőség van 

településünkön is korlátolt számban - indokolt esetben – ingyenes Covid-19 teszt elvégzésére. A teszteléssel 

kapcsolatban, kérem keressék Schmieder Valéria védőnőt az alábbi telefonszámon: +36 20 373-3396. 

A járvány településünkön is gyorsan terjed, ezért határozottan kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy tartsák 

be a gyülekezés elkerülésére vonatkozó jogszabályt, valamint fokozottan ügyeljenek a védelmi intézkedések 

betartására.  

Vigyázzunk magunkra és egymásra is! 

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Hidas Község Önkormányzata sikeresen pályázott a WIFI4EU pályázaton, így lehetőség 

van a település több pontján ingyenes Wifi használatára. A Művelődési Ház környékén 

(játszótér, sportpark), a sétányon, a kultúrparknál, az egészségháznál, a Hivatalnál, az 

iskolánál és a tájháznál. Ezeken a már működő wifi pontokon kívül várhatóan még 

további bővítésre lesz lehetőség, ehhez várom a megfelelő pályázati forrást. 

A wifi pontokat reményeim szerint rövid időn belül táblák is jelezni fogják. Remélem ezzel a sikeres pályázattal 

is sikerült örömet szerezni Hidas község Lakóinak. 
 

Benyújtott és benyújtás alatt lévő pályázataink: 
 

TOP-2.1.3-16-BA1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések pályázata 

„Belterületi vízrendezés Hidas községben” néven támogatási kérelmet nyújtott be Önkormányzatunk. Ezen 

pályázat keretében tervezi Hidas Község Önkormányzata megvalósítani a települési csapadékvíz elvezető 

rendszerének felújítását, korszerűsítését, a csapadékvizek befogadóba rendezett módon történő elvezetését. 

Az igényelt támogatás összege: 99 850 392 Ft. 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021 
Járdafelújításra nyújtott be Önkormányzatunk pályázatot a Belügyminisztérium által kiírt pályázati lehetőségre. Az érintett 

járdaszakaszok: 

Hidas, Bartók B. u. 4-28. sz. lakóházak közötti járdaburkolat aszfalttal történő felújítása, 37 fm hosszban rézsű 

megtámasztás építése 

Hidas, Kodály utca 20-34 sz. lakóházak közötti járdaburkolat felújítása aszfalttal 

Jótékonysági futás Pécs - Szekszárd 

Koronavírus tesztelési lehetőség Hidas községben 

Pályázati híreink 
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Hidas, Kossuth utca 60-72 sz. és 79- 109 sz. lakóházak közötti járdaburkolat felújítása aszfalttal 

Hidas, Petőfi utca 3-5. sz. lakóházak közötti járdaburkolat aszfalttal történő felújítása 

Igényelt támogatás: 13 984 029 Ft, Vállalt önerő összege: 2 467 771 Ft, Teljes projektköltség: 16 451 800 Ft 
 

Magyar Falu Program 2021: 

Az idei Magyar Falu Programokban is szeretnénk részt venni, pályázni. Az MFP-UHK/2021 Út, híd, 

kerékpárforgalmi létesítmények építése/felújítása elnevezésű pályázat esetében kérelmünk benyújtása már 

megtörtént az alábbi útszakaszok felújítása érdekében: Arany u., Bem u., Kölcsey u. és Petőfi u. közötti 

útszakasz. Az igényelt támogatás összege: 38 775 171 Ft. 

Pályázatot tervezünk még benyújtani orvosi- és kommunális eszközök beszerzésére is, ezen pályázatok 

előkészítése jelenleg is zajlik. Természetesen a lehetőségeket folyamatosan figyeljük és megfelelő kiírás esetén 

még újabb kérelme(ke)t adunk be.  

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Tájékoztatom az ebtartókat, hogy 2021. január 7. napjától az állattartási szabályok megszegéséért kiszabható 

büntetés összege jelentősen megemelkedett. 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, valamint a kedvtelésből tartott állatok 

tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai alapján a kutyatartás főbb 

szabályai a következők: 

1. A törvény rendelkezései alapján az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos 

elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. 

Tilos a kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb területen 

tartósan, a kistestű ebet 4 m-nél, közepes testű ebet 6 m-nél, nagytestű ebet 8 m-nél rövidebb eszközzel 

tartósan kikötve tartani. 

2. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne 

veszélyeztethessen. Belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon 

lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken 

tartására képes. 

3. A kutya tulajdonosának évente kötelező veszettség elleni védőoltást a kutyának beadatni, valamint az ebet 

transzponderrel megjelöltetni. 

4. Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági 

határozat előírását megsérti vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és 

különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles 

fizetni. 

A határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás. 

Az állatvédelmi bírság összege igen magas lehet, az állatvédelmi törvény 2021. január 7. napjától a korábbi 

15.000 Ft helyett, 75.000 Ft-ban határozza meg az állatvédelmi bírság alapösszegét. A bírság összegét a 

különféle cselekmények esetére előírt szorzószám alapján kell megállapítani. 

(Így például, ha valaki az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott, 

egyéb körülmény hiányában 6-os szorzószámot kell alkalmazni, így a bírság mértéke, 6x75.000 = 450.000 Ft lesz 

a korábbi 6x15.000 = 90.000 Ft helyett.) 

A fentiek alapján kérek mindenkit, hogy a békés együttélés érdekében az állattartás szabályait tartsa be. Igény 

esetén további, részletesebb információkkal a Polgármesteri Hivatalban szívesen állunk mindenki 

rendelkezésére. 

       Dr. Tóth Attila, jegyző 

Tájékoztató kutyatartás szabályairól 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800028.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000041.kor
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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:  

május 14., június 11. 

Mezőföldvíz Kft. 
 
A Mezőföldvíz Kft. 2021. március 09-

től átmenetileg bezárta 
ügyfélszolgálati irodáit és egyéb 

ügyfélfogadási pontjait. A személyes 
ügyfélszolgálat helyett, a társasággal 

az ugyfel@mezofoldviz.hu email 
címen, illetve az ingyenesen hívható 

06 (80) 442 442 telefonszámon 
tudják felvenni a kapcsolatot ezen 

időszak alatt. 
Vízhiány, csőtörés esetén vagy 

amennyiben az ivóvíz minőségével 
kapcsolatban lenne észrevételük, 

úgy kérjük hívják a következő 
telefonszámok valamelyikét: 

 

+36 20 569 3833 
+36 80 442 442 

 
 
 
 
 

 
 

 

Hidasi háziorvosi rendelő 

telefonszáma: 

06 / 21 / 200 - 21 -  22 

Dr. Csákármis Ilona 

Háziorvos 

06 70 773 2785, 06 20 571 7009 

 

 

Rejtvény 

Dr. Torma Csilla 

állatorvos 

+36 20 384 47 87 

Talált kulcsok 

A képeken látható kulcsok 
keresik gazdájukat. Kérjük, aki 

felismeri a kulcsát, jelentkezzen 
értük a Polgármesteri 

Hivatalban. 

http://www.watt-eta.hu/
http://www.watt-eta.hu/
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Helyben anyakönyvezett születés nem volt. Kórházban 24 gyermek született. 
Lórenczné Illés Anikó, anyakönyvvezető 

Március 16-án indította el a Csorba Győző Könyvtár videósorozatát Megyénk tájai - Mesék 
tájai címmel. A sorozat 10 héten át követhető. Minden héten két film kerül publikálásra, egy 

felnőtt olvasóknak, egy pedig gyerekeknek szóló tartalmakkal. A felvételek témái között 

megjelenik Baranya természeti környezete, fellelhető gyógynövényei, illetve helytörténeti 

érdekességek és megyénk néhány különleges túraútvonala is. A kisebbeknek készült videók 

bemutatnak továbbá több mesealapú alkotófoglalkozást és papírszínház előadásokat, ezzel is tartalmasabbá 

téve az otthon töltött időt. A sorozat zárásakor a Csorba Győző Könyvtár kvízjátékot hirdet majd, szintén egyet 

felnőtteknek és egyet gyerekeknek, a kérdések a videókban elhangzott tartalmakat érintik majd. A felvételek 

megjelenéséről minden héten a bkszr.csgyk.hu oldalon, a Csorba Győző Könyvtár és a megyei 

könyvtárellátáshoz kapcsolódó BKSZR Facebook oldalon, valamint helyi könyvtárunk fecebook oldalán 

tájékozódhatnak. A Csorba Győző Könyvtár YouTube csatornáján a most induló videósorozat mellett további 

különleges helytörténeti dokumentumok is megtalálhatók. A videók megtekintéséhez jó szórakozást, tartalmas 

időtöltést kívánunk! 
Szerk. 

Gyenge Károly református lelkésszel közösen szemétszedési akciót tervezünk várhatóan május, június 

hónapban. A részletekről a későbbiek folyamán adunk tájékoztatást. 

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Tervezetten 2021. május 29-én tartjuk meg az idei évben a gyermeknapi rendezvényünket, ahogy a járványügyi 

helyzet engedi. Az esemény szervezés alatt áll, kérem figyeljék a szokásos tájékoztatási csatornáinkat. 

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Az előző lapszámban megjelent rejtvény helyes megfejtői közül 

kisorsolásra kerültek a nyertesek:  

1. Kapoli Károlyné, 2. Ömböliné Meződi Renáta, 3. Marján-Pitz Máté 

Nyereményükhöz gratulálok, melyet 2021. május 6-án (15 óráig) 

tudnak átvenni a Polgármesteri Hivatalban. 

Ezen lapszámunkban megjelent rejtvényünk helyes megfejtéseit  

2021. június 4-ig várjuk a Hivatal postaládájába. 

 
 

Tisztelettel: 

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

2021. I. lapszámunk nyerteseinek 

nyereménye: 

1. helyezett: 

Adler Presszó 

2 000 Ft-os pizza utalvány 

2. helyezett: 

Zöld ABC – Balog Csaba 

2 000 Ft-os füstölt áru utalvány 

3. helyezett: 

Borsos Ernő 

Méz felajánlása 

A nyeremények felajánlását ezúton is 

köszönöm a Támogatóknak. 

 

 

Könyvtári hírek 

Szemétszedési akció Hidas községben 

Községben (helyben) anyakönyvezett események: 

Gyermeknap 2021 

 2017 2018 2019 2020 

Házasságkötések száma 14 13 17 15 

Halálesetek száma 9 6 8 14 
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„Hidas vízhálózat tisztítása (Tájékoztató előzményekről, lehetőségekről) 

Hidas település vízellátása saját vízmű rendszerről történt. A víztermelő kút enyhén vas- és mangán és ammónium 

tartalmú vizet szolgáltatott. A hálózati víz elsősorban nitritesedési problémája miatt a vízminőség időszakosan kifogásolt 

volt. Hidas településen 2018-2019 időszakban zajlott le a vízminőségjavító program. Ennek keretében a település 

vízellátását a Bonyhádi vízellátó rendszer hálózatáról távvezeték építésével oldották meg. Az új rendszer közel két éve 

üzemel. A fogyasztók az Önkormányzatnál és ügyfélszolgálatunkon több esetben panaszt tettek, hogy belső hálózatukon 

sárgásbarna, azaz vas- és mangán üledék jelentkezett, amely a vízhasználat szempontjából kifogásolt, ivásra nem 

használható, mosásnál a ruhákban azok elszínezésével kárt okoz. A probléma orvoslására Hidas Önkormányzat ajánlatot 

kért az Agua Régia Kft.-től a hálózat légdugós módszerrel történő tisztítására. A Polgármester Úr meghívott minket, ezért 

a vállalkozó helyszíni tájékoztatásánál, ill. a hálózat vállalkozói felmérésénél jelen voltunk. 

Hidas település vízminőségével kapcsolatos információk: 

- Hidas ivóvíz ellátása Bonyhád hálózatról induló NA110 KPE távvezetéken történik. A teljes települési ivóvíz hálózat 

hossza 17.772 m. 

- Hidas község domborzati elhelyezkedése miatt két ellátási zónára osztott. Az 1. zónába tartozik a 6. sz. úthoz közeli 

településrész, míg a 2. zónába a Kossuth u.-tól északra magasabban fekvő településrész. A szolgáltatott víznyomás 

mindenhol megfelel az előírásoknak. 

- A települési elosztó hálózat többségében ac. anyagú NA80 és NA100 méretű. A hálózat néhány rövid szakaszán 

KM PVC anyagú hálózatcsere valósult meg. 

- Az átadott víz minősége Bonyhád városban szolgáltatott vízminőség függvénye. Bonyhádon 15 éve megvalósult 

ivóvízminőség-javító program eredményeként megújult a déli és északi kúttelepek víztermelő kapacitása, új 

vízkezelő technológiák létesültek, amelyek megfelelő vízminőséget biztosítanak. 

- Vízminőségi problémát a vízkezelő technológiák okozzák, ahol a vas- és mangántalanító berendezések tölteteinek 

cseréje vált szükségessé. Az északi vízműnél ez megtörtént, a déli vízműnél forrás miatt a felújítás halasztásra 

került. Emiatt, valamint a több, mint negyven éves működés miatt Bonyhád vízellátó hálózatán is jelentkeznek a 

vas- és mangán lerakódások miatti vízminőségi problémák. A hálózaton szükségessé vált a szivacsos vagy légdugós 

hálózattisztítás végrehajtása. 

Az ismertetett okok miatt időszakosan a bonyhádi hálózaton végrehajtott hibaelhárítás utáni öblítések hatására a Hidasra 

távvezetéken átadott víz is tartalmaz vas- és mangán csapadékból származó üledéket. Hidas település vízminőség javítás 

eredményes lehet a hálózat légdugós tisztításával. A teljes hálózat tisztítása nagyobb beruházási összeget igényel. Erre 

tudomásom szerint nincs fedezet. Felhívom a figyelmet arra, hogy amennyiben részleges hálózattisztítás történik, úgy a 

vízátvételi ponttól kezdődően az 1. zóna tisztítását kell először elvégezni. 

Bonyhád, 2021.04.27. 

Gaál Zoltán 

főmérnökség vezető, Mezőföldvíz Kft. Bonyhádi Főmérnökség” 

Tisztelt Lakosság! 

Kiegészítésként szeretném Önöket tájékoztatni, hogy a Mezőföldvíz Kft. új vezetőivel 2021. április 29-én folytatok 

tárgyalást, ahol újra és határozottan kérem a számomra is elfogadhatatlan helyzet megoldását. Teljes körű, de akár 

szakaszos hálózati cserére jelen állás szerint nincs pályázati támogatás. Saját forrásból ezt a több száz milliós beruházást 

nem tudjuk megvalósítani. A szakaszos csere a szakemberek véleménye szerint nem nyújtana megoldást. 

Bízva a megtisztelő türelmükben és megértésükben kívánok jó egészséget és sok mosolyt, 

        tisztelettel:   

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Mezőföldvíz Kft. tájékoztatása vízminőséggel kapcsolatban 


