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Hatalmas öröm volt számomra, hogy idén újra megrendezésre kerülhetett a 
hagyományos Hidasi Gyermeknap. Május utolsó szombatján rengeteg szülő, 
nagyszülő hozta ki a Művelődési Ház közparkjába a csemetéjét, unokáját az önfeledt 
szórakozás jegyében erre az oly rég várt eseményre. Délelőtt 9 órától egészen 18 
óráig tartottak a programok, volt arcfestés, csillámtetoválás, kőfestés, rolleres 
ügyességi pálya, kézműves foglalkozás, 3 körhinta, trambulin és ugráló vár is. 11 
órától 16 óráig az Adventista Motoros Misszió tagjai foglalkoztak a kicsikkel, akik 
nagyon élvezték a gyermekmotoroztatást. A nap 
folyamán lehetőségük volt a gyermekeknek testközelből 
is megismerkedni egy tűzoltóautóval. 14 órától 

kezdődtek az iskolai sorjátékok, majd 15 órától Orsi és Péti 
„Világutazók, kalandra fel!” zenés könyvbemutató 
gyermekműsora szórakoztatta a megjelenteket. A 
rendezvényen szörpöt és zsíros, illetve vajas kenyeret 
fogyaszthattak a látogatók.  
„Úgy érzem felejthetetlen pillanatokat köszönhetünk ezen 
rendezvényünknek, hiszen nagyon jó érzés volt hosszú idő 
után újra látni azt a sok kedves, önfeledt mosolyt, az örömtől 
csillogó gyermek szemeket.” 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítették munkámat a 
szervezésben, részt vettek az előkészületekben. Köszönöm a Hidasi Roma és Német 
Nemzetiségi Önkormányzatnak és valamennyi támogatónak, hogy felajánlásuk révén 

különböző játékokkal tudtam színesíteni a programot. A rendezvényről készült fotókat megtekinthetik a Hidasi 
Polgármesteri Hivatal hivatalos facebook oldalán.  

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Koszorúzások, megemlékezések 
 

ájus 31-én a Művelődési Ház épülete mellett elhelyezkedő, kitelepített németek 
emlékére állított emlékműnél tartott koszorúzással egybekötött megemlékezést a 
Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat. Az emlékműnél a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat nevében Mózesné Németi Rita elnök asszony és Borsosné Schwáb Rita 
német nemzetiségi képviselő, Hidas Község Önkormányzat nevében Berg Csaba 
polgármester helyezte el koszorúját. 
Ugyanezen napon a Hősök Napja tiszteletére az I-II. Világháborúban elhunytak emlékére emelt Hősök Szobránál 
helyezhették el a megemlékezés koszorúit a megjelentek. Mózesné Németi Rita elnök asszony nyitó gondolatai 
után koszorút helyezett el Borsosné Schwáb Rita képviselő asszonnyal, majd Berg Csaba Hidas község 
polgármestere és Hitter István a Hidasi Tájházért Egyesület elnöke rótták le tiszteletüket koszorúikkal.             Szerk. 

M 

 

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 

 

Gyermeknapra 
elkészült Hidas 

kupakgyűjtő szíve is. 

http://www.hidas.hu/
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2021. Május – Június 
 

Májusban Szabó-Lukács Leila 
fotózta le a gyerekeket.  
Szebbnél-szebb Anyák napi és tavaszi 
képek „születtek” a gyerekekről. 
Köszönjük szépen Leila 
együttműködését és a csodás 
képeket.  
DM pályázat keretében 

napvédelmi bunkit készítettünk a gyerekekkel.  
Íme, a végeredmény! Nagyon szuper lett!  

Az idei Anyák napi műsorról videó felvételt készítettünk, és az óvodás csoportba tekinthették meg 

a szülők, sajnos nem engedélyezték akkor a hagyományos anyák napi köszöntést. 

A május mindig a kirándulások ideje. Május 11.-én Zsuzsi dadusék 
tanyájára látogathattunk el a Csiga csoportos gyerekekkel.  Reggeli 

után indultunk, és az ebédet ott fogyasztottuk el. Kalandos vadászaton vehettek 

részt a gyerekek, elrejtett állatokat kereshettek meg „kincsvadászat” keretében. 

Virslit és szalonnát sütöttünk, valamint 

csákót és távcsövet készítettünk. Május 
19.-én a Ribizli bohóc látogatott el 
óvodánkba. A játékos, zenés műsort a 

gyerekek nagyon élvezték. Már vártuk, 

hogy ennyi idő után a gyerekeknek ezzel 

az előadással örömöt tudjunk szerezni. 

Június első hetén Gyereknap alkalmából 
légvárral és egy finom fagylalttal 
kedveskedtünk az ovisoknak. 
Júniusi kirándulások 

Nagy örömünkre szolgál, hogy az idei évben 

megszervezhettük az óvodai kirándulásokat. 

A Csiga csoportos gyerekek május 7.-én a 
Pécsi Állatkertbe látogattak el.  

Körbejárták az Állatkertet, játszótereztek, fagyiztak, valamint a szülők által 

csomagolt ebédet ott fogyasztották el. Ebéd után az Állatkert melletti Kisvasútat 

próbálhatták ki. (bal oldali képeink) 
 

Június 4.-én a Katica csoportos 
gyerekek Babarcra látogattak el.  
A nagycsoportos gyerekek a Német Tájházat 

nézték meg, valamint betekinthettek a Német 

tánc, népi játékok, kutyás foglalkozás 

„rejtelmeibe.” 

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde: Óvodai élet 
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Május 8.-án a Hargita étterem meghívásának 
tettünk eleget év vége alkalmából.   Ezúton is 

köszönjük szépen a finom ebédet! ☺ 
 

Ballagásunkat Június 11.-én 16:30-kor tartjuk az óvoda 

udvarán. Idén 13 gyermekünk kezdi meg az általános iskolát. 

Nyári ügyeletünk Június 14.-én kezdődik meg, mely 
egészen Július 31.-ig, a nyári szünetig tart! 

Orosházi Szandra, intézményvezető

Általános iskolánk májusra újra megtelt élettel, a tanév végéhez közeledve rengeteg program és feladat várt 
ránk. Lezajlottak az idegen nyelvi és az országos kompetenciamérések. 6. és 8. évfolyamos tanulóink angol 
nyelvtudásukról, szövegértési és matematikai kompetenciáikról adtak számot.  

Május 26-án 1-5. osztályosaink osztálykirándulásra indultak Máré várához, 
Magyaregregyre. Az időjárás kegyes volt hozzánk, sokszínű, szervezett programon 
vehettünk részt a Kuckó csapat jóvoltából.  

Május 28-án, a kompetenciamérések 
fáradalmai után a 6-8. évfolyamosok Pécsre 
utaztak a Mecsextrém parkba. Jó 
hangulatú, közösségépítő nap volt. Minden 
tanulónknak volt lehetősége részt venni 
ezeken a programokon. Köszönjük a 
községi Önkormányzatnak és Berg Csaba polgármester Úrnak a támogatást.  

Május 29-én iskolánk képviseltette magát a községi gyereknapon. Ügyességi játékokkal vártuk a gyerekeket. 
Kicsik és nagyok leendő, jelenlegi és egykori diákok egyaránt megjelentek az állomásokon, a siker és a 
megérdemelt jutalom sem maradt el senkinél.  

Május 31-én a vezetőség és néhány tanuló képviselte intézményünket a Hősök napja alkalmából megrendezett 
koszorúzáson. 

Június 1-én eddig soha nem látott magas résztvevői létszámmal 
megrendezésre került a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat által 
meghirdetett német versmondó verseny.  A zsűri tagjai: Mózesné Németi Rita 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviseletében, Orosházi Szandra – a 
Szivárvány Óvoda intézményvezetője, Biszak-Ulrich Krisztina – tanítónő; Bella 
Noémi – a diákönkormányzat képviseletében. Az izgalom ellenére nagyon 
ügyesen helyt álltak tanulóink.  

Június 4-én az országos Lázár Ervin Program keretében a tavalyi évben elmaradt színházi előadások pótlására 
került sor. A 4. és 6. osztályosok online tekinthették meg a „Padlás” című 
darabot. A félig mese, félig musical kivetítőn való megtekintése ugyan nem 
pótolja a valódi színházi élményt, mégis nagyon tetszett a közönségnek, 
tapsvihar kísérte a zárójelenetet. 

Június 10-én társastánc-gálát rendezett az iskola. Tanítványaink bemutatták 
a tanév során megtanult standard és latin-amerikai táncokat. 
Táncpedagógusuk Baumgartnerné Mezei Bernadett a műsor végeztével 
oklevéllel jutalmazta a táncosokat. 

A Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola hírei 2021. május-június 
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Június 11-én, az utolsó tanítási napon jó hangulatú sportmérkőzésekre került 
sor. A búcsúzó 8. osztály összemérte erejét kosár-, kézilabdában és futballban a 
tanerővel. Szülők, testvérek és egykori tanulók is képviseltették magukat az 
eseményen. 

A délelőtt második részében 
hagyományteremtő faültetésre került sor 
a sportudvar mellett. A végzős osztály 
juharfát telepített, mellé pedig egy neveiket tartalmazó tábla került.   

Június 19-én 14 diák búcsúzott az általános iskolától. 
Továbbtanulásukhoz sok sikert kívánunk!  

Június 21-25. között napközis tábort szervezünk 25 tanuló számára. A 
táborra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyertünk támogatást. 

Intézményünk június 17-29. között felügyeletet biztosít a gyerekek számára. 

Versenyeredmények:  

❖ Komlói Rendőrkapitányság “Én ezzel mutatok példát!” című rajzpályázata.  

1. helyezés: Nyárádi Kincső, 6. osztály  

❖ Német nemzetiségi versmondó verseny: 

Alsó tagozat:  

1. helyezés: László Kiara, 1. osztály  

2. helyezés: Kiss Jázmin, 1. osztály 

3. helyezés: Némethi Sándor, 2. osztály 

Különdíj: Zalavári Donát, 1. osztály 

Felkészítő tanáraik: 

Streicher-Lázár Henrietta és Palkó Andrea. 

Felső tagozat:  

1. helyezett: Balogh Nóra, 5. osztály  

2. helyezett: Balogh Patrícia, 5. osztály 

 3. helyezett: Nyárádi Mendel, 5. osztály 

Különdíj: Szalai Luca, 4. osztály 

Felkészítőik: 

Borsosné Schwáb Rita és Palkó Andrea. 

❖ Grammaticus nyelviskola 4 fordulós német és angol nyelvi levelező verseny: 

Az első 10 helyezettben végzett,  “Emlékplakett” díjazásban részesült: 

 Grammy Bär – német nyelvi verseny 

Páros: 

Balogh Patrícia és Lovász Kata 

Fényes Hunor és Németh Zsanett 

Egyéni: 

Nyárádi Kincső 

Sára Olivér 

Felkészítő tanáraik: Borsosné Schwáb Rita és Klemné Szabó Zsanett 

 Grammy Bear – angol nyelvi verseny 

Páros: 

Fényes Hunor és Kérő Benett 

Nyárádi Kincső és Nyárádi Mendel 

Egyéni: 

Köbli Kristóf 

  Felkészítő tanáruk: Pánovicsné Balogh Eszter 

Borsosné Schwáb Rita, igazgató 
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Újra kinyitott az Idősek Klubja 
 

  2020. november 4-én zárni kényszerült az Idősek Klubja. Időseink nem találkozhattak a klubban egymással. 

Szükség szerinti ellátásuk az otthonukban történt.  

  Nagy örömünkre 2021. június 1-én újra kinyithattunk. Ez a 7 hónap nagyon hosszú volt, mindenki nagyon 

várta az indulást. Ez idő alatt fontos változás történt a klub életében. 2021 áprilisától a Mecseknádasdi 

Gondozási Központhoz tartozunk. A fenntartóváltozás nem befolyásolja az eddigi klubban folyó tevékenységet. 

Lehetőség nyílott egy 4 órás gondozónő felvételére. Dani Gabriella nem volt idegen az Idősek számára, hiszen 

többször látogatott be a klubba. A Szépkorúak szívesen fogadták. Ő fogja segíteni a munkát. 

  Első nap a Polgármester Úr is meglátogatott bennünket. Elmondta, hogy milyen változások történtek. 

Meglepetésként a tönkrement TV helyett új televíziót kaptunk.  

A gondozottak nagyon régen találkoztak egymással, így nagyon sok megbeszélnivalójuk volt, illetve van.         

Megbeszéltük mi történt a zárás óta, hiszen a karácsonyt, húsvétot is külön ünnepeltük.  

  Azóta visszatértünk a megszokott tevékenységekhez. Énekelünk, kézműveskedünk, tornázunk, stb.   

Megpróbálunk kitalálni valami újat, hogy érdekessé tegyük mindennapjainkat.  

  Nagy szeretettel várunk új klubtagokat is. 
Biszak Józsefné, Idősek Klubja vezetője 

Tehetségbarát Önkormányzat 2021 Díj 

 A Tehetségbarát Önkormányzat Díj létrehozásának célja, hogy elismerésben részesüljenek azon helyi 

önkormányzatok, amelyek alapfeladatukon túl, kiemelkedő módon járulnak hozzá a tehetséges fiatalok 

felkutatásához, támogatásához. A díjjal járó támogatás összege nyertesenként 1.500.000 Ft.  A díjjal együtt jár 

a „Tehetségbarát Önkormányzat” cím birtoklása. A díjazott önkormányzatok egyúttal kizárólagos jogosultságot 

szereznek a „Tehetségbarát Önkormányzat 2021” logó használatára. A pályázat 2021. április 9-én került 

beadásra.  

 

Magyar Falu Program 2021:  

 

Magyar Falu Program Falusi Civil Alap „Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” (2021.) – 

Pályázatot nyújtott be az Önkormányzat támogatásával a Hidasi Egységes Sportegyesület. A pályázat célja, olyan 

eszközök beszerzése, amelyek elősegítik az egyesület céljainak, feladatainak elérését. Az igényelt eszközök: 1 

db teqballasztal, 2 db pingpongasztal és 5 db sörpad garnitúra. A program megvalósításának költsége összesen: 

2 000 000 Ft. A pályázat benyújtása 2021. május 6-án történt. 

 

MFP-KOEB/2021 „Kommunális eszköz beszerzése” - A projekt keretében a közterület fenntartását, 

karbantartását biztosító eszköz beszerzésére nyújtottunk be támogatási kérelmet. Beszerzésre kerülne egy 

traktor és a hozzá használható tartozékai is: hótolólap, sószóró, padkakasza és ágaprító. Az igényelt támogatás 

összege: 14 813 435 Ft. A pályázat benyújtása 2021.06.01-én történt meg. 
 

MFP-AEE/2021 „Orvosi eszközök beszerzése” - A fejlesztéssel érintett orvosi rendelő házi gyermekorvosi 

egészségügyi, valamint védőnői alapellátási feladatokat látnak el a településen. A fejlesztés keretében az 

egészségügyi alapellátási feladatok biztosításához szükséges orvosi és informatikai eszközök beszerzése 

valósulhatna meg. Az igényelt támogatás összege: 1 355 405 Ft. A pályázat benyújtása 2021.06.11-én történt 

meg. 

 

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Pályázati híreink 

Idősek Klubja hírei 



X. évfolyam 3. szám Hirdetési és információs lap 2021. május - június 

6 
 

 

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:  

augusztus 13., szeptember 10. 

Mezőföldvíz Kft. 
 

A Mezőföldvíz Kft. 2021. június 3-tól 
megnyitotta valamennyi 
ügyfélszolgálati irodáját. 

 
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 

Email: ugyfel@mezofoldviz.hu 
 
 
 
 

 
 

 

Hidasi háziorvosi rendelő 

telefonszáma: 

06 / 21 / 200 - 21 -  22 

Dr. Csákármis Ilona 

Háziorvos 

06 70 773 2785, 06 20 571 7009 

 

 

Rejtvény 

Pécsváradi Járási Hivatal 
 

(72) 795-083 

Kormányablakbusz ügyfélfogadása 
 

2021. 07. 29. (csütörtök) 
 

2021. 08. 26. (csütörtök) 
 

8.30 – 10.30 óra között 
Helyszín: Hidasi Polgármesteri Hivatal 

előtti parkoló 

 

 

 Az előző lapszámban megjelent rejtvény helyes megfejtői közül 

kisorsolásra kerültek a nyertesek:  
 

1. Kapoli Dorina, 

2. Berényi Nóra, 

3. Végváriné Kiss Anita 

 

A 2021. II. 

lapszámunk 

nyerteseinek 

nyereménye: 

Ez alkalommal 
valamennyi 
nyertesünk 

ajándékcsomagban 
részesül.  

 

Nyereményükhöz 

gratulálok, melyet 

2021. július 13-án (15 

óráig) tudnak átvenni 

a Polgármesteri Hiva-

talban. Ezen lapszá-

munkban megjelent 

rejtvényünk helyes 

megfejtéseit  

2021. augusztus 6-ig 

várjuk a Hivatal 

postaládájába.  
 

Tisztelettel: 

Berg Csaba, Hidas 

község polgármestere 
 

 

 

http://www.watt-eta.hu/
http://www.watt-eta.hu/
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Májustól újra zajlanak a táncpróbák a különböző korosztályú csoportjainkban, a járványügyi előírásoknak 

megfelelően.  Kicsik és nagyok örömmel találkoznak újra minden héten.  

Tavasszal új gyermekruháink is elkészültek, amelyre sikeres pályázatunk adott lehetőséget. Köszönjük az 

igényes munkát Forray Mártinak! (A ruhák képei a cikk végén.) 
 

Június 4-én Egyesületünk is csatlakozott az 

Összetartozásunk Tüze elnevezésű rendezvényhez, 

mellyel a trianoni békediktátum évfordulójáról és 

következményeiről emlékeztünk meg. A hidasi 

dombtetőn meggyújtott máglya mellett 

beszélgettünk a 101 évvel ezelőtti eseményekről, 

azok hatásairól, a jelenlegi határainkon kívül élő rokonainkról és 

barátainkról. 
Ömböliné Bacher Anna 

A július elejétől augusztus végéig tartó nyári diákmunka programra jelentkezhettek június hónapban a 16-25 év 
közötti diákok, hallgatók. A diákoknak regisztráltatniuk kellett magukat az illetékes járási hivatalnál, majd ezt 
követően július 1-től 6 órás időtartamban kerülnek majd foglalkoztatásra. Az első turnusra 9 fő jelentkezett.  

Bízom benne, hogy ez a lehetőség a fiatalkori inaktivitás csökkentését, a korai munkatapasztalat és 
munkajövedelem megszerzését segíti majd elő. 

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

„A számok valósága,  melyet fölülírt  egy közösség”  
 

2020 év végén jelent meg Bihari Zoltán tollából a Mi, svábok – 

történetek a magyarországi németekről – című nagyszabású kötet. A 

gazdagon illusztrált könyvben számos más település mellett helyet 

kapott a hidasi német nemzetiségi közösség történetét, 

tevékenységét, valamint Tájházunkon keresztül a tárgyi kultúráját összefoglaló írás is, 

minek elkészültéhez Mózesné Németi Rita a Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

elnök asszonya nyújtott segítséget. A megjelent szép és igényes kiadványt ajánljuk 

mindenkinek, aki érdeklődik a nemzetiségek, jelesül a német nemzetiség magyarországi élete iránt. A kötetet 

az érdeklődők a Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat felajánlásából a helyi könyvtárunkban tekinthetik 

meg. Ezúton is nagyon szépen köszönjük a felajánlást.  
Hidas Könyvtár, Információs és Közösségi Hely könyvtárosa 

Településünk is szerepel a „Mi, Svábok” című kötetben 

Hidasi Néptánc Egyesület hírei 

Nyári diákmunka Hidas Község Önkormányzatánál 
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Magyarországon Stefánia belga hercegnő védnökségével alakult meg az Országos 

Stefánia Szövetség 1915. június 13-án. A kezdeményezés része a Védőnői Szolgálat 

megalakulása, 1916-tól pedig Heim Pál jóvoltából elindult a magyar védőnőképzés is. A 

védőnők feladatellátásuknak köszönhetően a jövő nemzedék és a magyar családok legfontosabb szövetségesei. 

Június 13-án egy olyan hivatást ünnepeltünk az idei évben is, mely Európa-szerte egyedülállónak tekinthető. A 

védőnők több mint 100 esztendeje támogatják szakértelmükkel, tanácsaikkal a családokat a gyermekvállalás és 

-nevelés során felmerülő kérdésekben. A védőnők oltalmat, biztonságot nyújtanak, emellett részt vesznek az 

oktatási-nevelési intézmények mindennapjaiban, az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok ellátásában is. 

Ezúton is köszönjük védőnőnk, Schmieder  Valér ia  áldozatos munkáját. 

   Szerk. (Forrás: internet) 
 

Tisztelt Lakosság! 
 

Ismét nagy hőséggel, szinte a tavaszt kihagyva köszöntött ránk a nyár. Elballagtak a bölcsiseink, ovisaink és az iskolától is 

elköszöntek a nyolcadikosaink. Véget ért a tanév, a nevelési év és itt a megérdemelt pihenés ideje Hidas község tanuló 

ifjúságának és pedagógusainak. Ezúton is tisztelettel köszönöm az iskolai és az óvodai pedagógusok munkáját. 

A települési munkák természetesen nem álltak meg a közterületek, játszóterek (már három) és a temető rendbe tétele is 

folyamatos. Az idei évben bővült és szépült a virágos területek nagysága és jó érzés a szomszédos településekről is érkező 

elismerő dicséretek sokasága is. Legyünk büszkék az elért eredményekre és óvjuk településünk értékeit. 

Több beadott pályázatunk is elbírálás alatt van. Bízom benne, hogy a pályázatok beadásával járó munka nem lesz 

hiábavaló. Ezúton is köszönöm a hivatali kollektíva kiemelkedő és lelkes munkáját, amivel segítenek az elképzeléseim 

megvalósításában. 

Június 24-én Dr. Hargitai János úr a 

választókerületünk parlamenti 

képviselője és Dunai Péter úr a megyei 

közgyűlés alelnöke tett látogatást a 

településünkön. Átadásra került az új 

játszóterünk, (Széchenyi utca végén) 

valamint a felújított házi-és 

gyermekorvosi rendelők, a védőnői szoba és váró. Továbbiakban a nap 

folyamán a Polgármesteri Hivatal épületének falán - Kardoss Kálmán 

tiszteletére - elhelyezett emléktáblát koszorúztuk meg közösen képviselő úrral, így is megemlékezve a dicsőséges múltról. 

Ezen a napon hosszas tárgyalást folytattam a képviselő úrral és az alelnök úrral a Hidas községet érintő pályázatokról. 

Vendégeink nagy örömömre biztosítottak a támogatásukról, ami reményeim szerint a sikeres pályázatokban fog 

visszaköszönni, amit Önök is figyelemmel kísérhetnek a Hidasi Hírmondó időről - időre megjelenő lapszámaiban és a 

Polgármesteri Hivatal facebook oldalán. Az új bölcsődénk kialakításán is dolgozunk már. A napokban kerül aláírásra a 

Megyei Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodásunk, mely a projektszintű műszaki dokumentációk 

elkészítését fogja biztosítani.  

A napokban a kultúrparkban található játszóterünk homokozója fölé napvitorla lett 

felszerelve, ezzel is óvni szeretnénk a gyerekeket a káros napsugárzás hatásaitól. A 

közvilágítás bővítése is folyamatos, amit napelemes lámpatestekkel valósítunk meg. 

Tisztelettel köszönöm a hivatali szakmai stáb és a közmunkások munkáját, amit a 

hőségben, Hidas község javára dolgoznak. 

A Bányásznap szervezése folyamatban van és reményeim szerint sok és látványos 

újdonsággal tudok szolgálni, a Lakosság megelégedésére. 

 Kívánok Hidas község Lakóinak termésben és jókedvben bővelkedő nyarat és 

kívánom Önöknek, hogy a nap sugarai adjanak mindenkinek jó egészséget és sok 

mosolyt:  

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Június 13. - A magyar védőnők napja 


