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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 

 

Helyszín: Hidasi Sportpálya és Művelődési Ház környéke 

Ingyenes programok szombat – vasárnap 10 - 18 óráig 

Kreatív sátor gyermekeknek, csillámtetoválás, arcfestés, lufi hajtogatás, célba rúgás és dobás, szumó, 
mászófalas csúszdás légvár, Shrek légvár és rodeó bika. 

2021. szeptember 4. (szombat)  
10:00  Fatüzeléses főzés tűzgyújtása (Asztalfoglalás munkaidőben: 2021. augusztus 16-tól 

augusztus 27-ig Hitter Istvánnál a +36 20 521 7972-es telefonszámon) 
15:00–17:00 Gólyalábas bohócműsor két felvonásban (2*30 perc) 

Pantomimes produkció  
17:30   ABS Zenekar / kis színpad 

19:00   Sláger Tibó / kis színpad 

20:00   Lord Zenekar / nagy színpad 

22:00   Vízjáték és láng show 

22:30  Hofi retro diszkó 

2021. szeptember 5. (vasárnap) 

09:30  Térzene – Pécsváradi Rezesfúvós Kamara Együttes (Helyszín: Bányászemlékmű) 

10:00 Bányászemlékmű koszorúzása (Emlékpark): Ünnepi beszédet mond Berg Csaba Hidas 
község polgármestere 

14:00 Sakk szimultán 

14:00–15:00 Gyermek motoroztatás 

14:00–17:00  Katonai járművek bemutatója 

15:00   Kultúr műsorok: 
  Nadascher Musikanten – Mecseknádasd 

  Bátai Vadvirág Roma Nemzetiségi Tánccsoport 

  Hidas Néptánc Egyesület  

17:00   Labdarúgó mérkőzés 

 

Sláger Tibó  

 

Rendezvénnyel kapcsolatos további 
információk: Berg Csaba, Hidas község 

polgármestere   +36 20 345 4913 

 

A műsorváltoztatás jogát a szervezők 
fenntartják, a rendezvény megtartása 

a mindenkor hatályos Kormány 
rendelkezések tekintetében történik! 

http://www.hidas.hu/
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TANÉVKEZDÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

Tanévnyitó ünnepély, első tanítási nap és tankönyvosztás: 

2021. szeptember 01., szerda 7:45. Ezen a napon a tanítás 11:35-ig tart. 

A napközi és az étkeztetés 2021. szeptember 02-án indul.  

Szülői értekezlet az első évfolyamon: 2021. szeptember 01., szerda. 

Elérhetőségeink: Tel.: +36 30 831 3687, E-mail: iskola-hidas@zeneisk-hidas.edu.hu 

Borsosné Schwáb Rita, igazgató 

Az óvodában ugyan nyári szünet van, de már készülünk a következő 
évre, amiben számos újdonság is lesz: 
 

Kerítésünk megújult és nevünket promotálva szivárvány színekben 
várja vissza a gyermekeket! 

 

Tehetséggondozási ponttá válásunk felé az első lépést megtettük, regisztrációnk befogadásra került, a próbaév 
után akár hivatalos Tehetségponként is működhetünk! 
 

4 területen fog zajlani a tehetséggondozás az intézményben (óvodai 
nevelési időben, az intézmény pedagógusai által kidolgozott tervek alapján: 

- Dalárda (Ének-zene) 

- Manó tesi (Mozgás, Gyermektánc, mozgáskoordinációt támogató 
tevékenységek) 

- KreaKuckó (Vizuális nevelés, ábrázolás, kézimunka) 
- MókaMatek (Matematikai tartalmú foglalkozás nagycsoportosoknak) 

 

Továbbá nagy örömmel mondhatom el, hogy nemrégiben érkezett az Országos Rendőrfőkapitányságtól a levél, 
hogy pályázatunk sikeres volt és bekerültünk a Biztonságos Óvoda programba, melynek keretein belül az 
intézmény gyermekei számos programon fognak részt venni, két pedagógusunk pedig ingyenes akkreditált 
képzésen vehet részt, annak érdekében, hogy a biztonság már óvodás korban az első legyen gyermek és felnőtt 
részére egyaránt.  
 

A nevelési év kezdetéig, de legkésőbb a testnevelés foglalkozások megkezdéséig (októberig szabadtéri 
foglalkozások vannak) kialakításra kerül az épület alagsorában egy tornaszoba, amíg egyéb lehetőségünk nem 
lesz.  
 

A tornaszoba elkészülte után gyermekjóga foglalkozásokat is szervezünk majd a délutáni órákban.  
Izgalmas, mozgalmas évnek nézünk elébe.  

 

Orosházi Szandra, intézményvezető 

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde: Óvodai élet 

A Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola hírei 

Július-augusztus  

mailto:iskola-hidas@zeneisk-hidas.edu.hu
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Kedves hidasi Szülők!   

Egyesületünk – a Hidas Néptánc és Hagyományőrző Egyesület 

– célja a bukovinai székelység hagyományainak ápolása és 
továbbadása a következő generációknak. Az identitástudat 
kialakítását és megerősítését elsősorban a bukovinai táncok 
tanításával szeretnénk biztosítani, de ezen kívül számtalan 
olyan programunk van, ami szintén ezt a törekvésünket erősíti. 
A hozzánk tartozó gyermekeket megismertetjük a székelység 

viseleteivel, szokásaival, néprajzával. Az elmúlt években tartottunk 
mesedélutánt, hagyományos tojásíró és kézműves foglalkozást, a nyári 
táborban nagy sikere volt a kincskereső túrának. Többször kirándulunk a 
környéken, ezzel is bemutatva a helyi szépségeket, értékeket. Gyermekük 
nálunk egy olyan megtartó közösség tagja lehet, amely a mai világban nagyon 
fontos. 

A tánc – beleértve a néptáncot is – 

fejleszti a fizikai állóképességet, a 
koncentrációs készséget, 
csökkenti az iskolai stresszt, 
önbizalomnövelő és remek 
csapatépítő. A csoportos táncok 
közösségformáló ereje révén a 
gyermekek sokkal 

együttműködőbbek és 
toleránsabbak lesznek a 
környezetük irányába. 

Fekete Etelka és Radák János 
táncoktatóink hetente tartanak a 

gyerekeknek próbát, a helyi 
művelődési házban. 

A táncoktatás a gyermekek 
számára ingyenes. 

Kérjük, ha Önök is egyetértenek törekvéseinkkel, és szeretnék 
gyermeküket tánccsoportunkban tudni, jelezzék alábbi 
elérhetőségeinken: 

e-mail címünkön: 
neptancegyesulethidas@gmail.com 

vagy a 06-20/548-0215-ös telefon-

számon. 
 

Szeretettel várunk minden kisebb és nagyobb gyermeket! 

Hidas Néptánc és Hagyományőrző Egyesület 

Hidas Néptánc és Hagyományőrző Egyesület hírei 

mailto:neptancegyesulethidas@gmail.com
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A tanévzárást követően tábort szerveztek az iskolában. Június 25-én táborzáró keretében megmutatták a 
gyerekek, hogy mit tanultak, mit készítettek ez idő alatt. Erre a táborzáró rendezvényre kaptak 
meghívást az Idősek Klubja tagjai, amit természetesen el is fogadtunk. Nagyon ügyesek voltak a 
gyerekek. Jutalmazásukhoz mi is hozzájárultunk. Horgolt baglyot, cicát ajándékoztunk nekik.  

A hétköznapjainkon különböző tárgyakat kötünk, 
horgolunk, barkácsolunk. Ezekhez alapanyagokra van szükségünk. 
A levendulát is többféleképpen fel tudjuk használni. Ezért éltünk azzal a 
lehetőséggel, amit Takácsné Győrfi Mónika ajánlott fel. 
Klubtagjaink a Tiki-Taki előtti levendulaágyásból gyűjtöttek virágokat. 
Ezúton is köszönjük a lehetőséget. 
2021. augusztus 14-én a Mecseknádasdi Gondozási Központban 
Családi napot tartottak, amire minket is meghívtak. 18-an 

mentünk Mecseknádasdra. 
Lehetőség nyílt ismerkedésre a lakókkal, dolgozókkal. Időseink 
találkozhattak volt hidasiakkal, volt munkatársakkal. A Nadascher 

Musikanten zenélt nekünk gyönyörű szépen. A babgulyás és a 
sütemények is nagyon finomak voltak. Nagyon jól éreztük 
magunkat. Kellenek az ilyen kirándulások. 
 

A különböző programok lehetőséget adnak arra, hogy utána is 
beszélgethessünk róla, elmondhassuk élményeinket.  

Biszak Józsefné, Idősek Klubja vezetője 

Nyertes pályázataink: 
TOP-2.1.3-16-BA1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések pályázata 

Az Önkormányzat „Belterületi vízrendezés Hidas községben” néven benyújtott támogatási kérelme pozitív 
elbírálásban részesült. Ezen pályázat keretében valósul meg a települési csapadékvíz elvezető rendszerének 
felújítása, korszerűsítése, a csapadékvizek befogadóba rendezett módon történő elvezetése. Az elnyert 

támogatás összege: 99 850 392 Ft.  

 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021 

A Belügyminisztérium által kiírt pályázati lehetőségre járdafelújítási alcélra beadott pályázatunk támogatásra 
jogosult, így az alábbi járdaszakaszok felújítása történik meg a jövő év tavaszáig: 

Lakóházak közötti járdaburkolat aszfalttal történő felújítása, 37 fm hosszban rézsű megtámasztás építése: 

Hidas, Bartók B. u. 4-28. sz.  

Lakóházak közötti járdaburkolat felújítása aszfalttal: Hidas, Kodály utca 20-34 sz., Hidas, Kossuth utca 60-72 sz. 

és 79- 109 sz., Hidas, Petőfi utca 3-5. sz.  

Igényelt támogatás: 13 984 029 Ft, vállalt önerő összege: 2 467 771 Ft, teljes projektköltség: 16 451 800 Ft. 

 

A Településfásítási Program keretében is sikeres igénylést nyújtott be Hidas Község Önkormányzata. A pályázat 
célja, megőrizni a természetes és egészséges környezetet, védekezni a klímaváltozás hatásai ellen, valamint 
egészséges kikapcsolódásra adni lehetőséget. Az igénylés 19 fafaj összesen 24 ezer darab fájából történt, a 
maximálisan igényelhető 30 db fát sikerült elnyernünk. Az igényelt gömb szivarfák szeptember első felében 
kerülnek elültetésre.  

Pályázati híreink 

Hírek az Idősek Klubjából 
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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 valósul meg. A támogatás összege: 1 355 405 Ft.  
 

Benyújtott pályázataink: 
 

Pályázatot nyújtott be Önkormányzatunk „Az Év Digitális Faluja” díjra, innovatív társadalmi és közösségi jólét 
kategóriában. Itt a díjazott Önkormányzatok az eredményt szimbolizáló jelzőtáblát kapják meg, melyet egy évig 
birtokolhatnak. A pályázat 2021. augusztus 16-án került megküldésre. 
 

VP6-7.2.1.1-20 kódszámú Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése – 

Helyi termékértékesítést szolgáló piac fejlesztése Hidason elnevezésű támogatási kérelmet nyújtott be 
Önkormányzatunk. A projekt keretében Hidas községben helyi termelői piac létrehozását tervezzük. Ennek 
keretében épülne egy fedett-nyitott elárusítóhely korszerű mosdókkal, szociális helyiséggel, a hozzá kapcsolódó 
- kamerarendszerrel figyelt - parkolóval, járdarendszerrel és kerékpár tárolóval. Napelemes rendszer biztosítaná 

a költséghatékonyságot és a környezeti fenntarthatóságot. Hűtők, molnárkocsi, információs tábla, padok, 
kézfertőtlenítő, szelektív hulladéktárolók kerülnének még beszerzésre. A projekt összes költsége 41.098.517,- 
Ft, ebből az igényelt támogatás összege 36.988.665,- Ft, a projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati 
önerő összege 4.109.852,- Ft. A pályázat 2021. augusztus 17-én került benyújtásra.  
 

A Magyar Falu Program részeként meghirdetett „Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása” 
elnevezésű felhívás keretében is nyújtott be támogatási igényt Önkormányzatunk. A támogatás célja, hogy a 

koronavírus világjárványt követően legyenek közösségi események, amely alkalmak az egészségbiztonsági 
előírások betartásával biztosítják a találkozások, közös programok színvonalas megvalósulását. A támogatás 
keretében az 5000 fő vagy ennél kevesebb állandó lakosságszámmal rendelkező települések pályázhattak 
önkormányzati rendezvényeik megvalósítására. Az odaítélhető támogatás: igénylőnként maximum bruttó 1 000 
000 Ft, mely vissza nem térítendő támogatás. Támogatási igényünk: 1 000 000 Ft. A pályázat benyújtása 2021. 
augusztus 18-án történt meg.  

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Hirdetés 

 

„A fotózás az életem, a hobbym, 
és a munkám is egyben”  

 

Fotózással, fényképezéssel 
foglalkozom. Vállalom esküvők 

egyházi, és polgári 
szertartásának, lakodalmaknak a 
fotózását. Rendezvények, családi 
események fotózását, és minden 

fotózással kapcsolatos 
tevékenységet. 

 

Budapesten végeztem, mint 
alkalmazott fotográfus 2011-ben. 

Azóta sok esküvőn, és 
rendezvényen részt vettem már. 

Az esküvői fotózáson kívül, a 
munkáim közül a baba fotózás az 

egyik legnagyobb kedvencem.  
 

lajlaphoto@gmail.com 
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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:  
október 8., november 12. 

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 

 

E.ON ügyfélszolgálati iroda Bonyhád 

7150 Bonyhád, Széchenyi tér 4. 
H: 14-18, Cs: 9-13 

Dél-Kom Bonyhádi ügyfélképviselet 

7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. 
H 800-1530, K: 800-1800, Sz, P: 800-1400, 

Cs: 800-1500 

Rejtvény 

Dr. Torma Csilla 

állatorvos 

+36 20 384 47 87 

Kormányablakbusz ügyfélfogadása 
 

2021. 09. 23. (csütörtök) 
 

2021. 10. 21. (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. Végváriné Kiss Anita, 

2. Haramia Balázs, 

3. Balogh Beatrix Bettina. 

 

A 2021. III. 

lapszámunk 
nyerteseinek 

nyereménye: 
 

Nyerteseink 

ajándékcsomagban 
részesülnek. 

 

Nyereményükhöz 
gratulálok, melyet 

2021. szeptember 16-

án (15 óráig) tudnak 

átvenni a 
Polgármesteri Hiva-

talban. Ezen lapszá-

munkban megjelent 

rejtvényünk helyes 
megfejtéseit  

2021. október 8-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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A Hidasi Tájházért Egyesület 2021. első félévi tevékenysége, programjai: 
 

Az idei évünk is a koronavírus járvánnyal kapcsolatos 
szigorítások árnyékában kezdődött, minek 
következtében Egyesületünknek ismét át kellett 
gondolni tervezett programjai megvalósíthatóságát, 
kockázatát. Az év első hónapjai ezért nem is a 
programokról szóltak, hanem a tavaly év végén a 
Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében 
elnyert pályázatunkban tervezett eszközök 
beszerzéséről. Ennek keretében megvásároltunk 
kombi tűzhelyet, hűtőt, gázzsámolyokat, sörpad 
garnitúrákat, számitástechnikai eszközöket és a 
tájházi gyűjteményi anyagok kiállítását segítő 
eszközöket. Május végén a Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal együtt koszorúztunk a Hősi 
emlékműnél és a bányatelepi német emlékműnél. A 

hagyományos Kardoss Fesztivált sajnos idén sem 
tudtuk megtartani, bár akkorra a járványügyi 
szabályokban bizonyos fokú enyhítések következtek 
be, de úgy ítéltük meg, hogy az esemény 
megrendezése kockázatokkal járhat. Ugyan a 
rendezvény elmaradt, de az Egyesület tagjai 
megkoszorúzták Kardoss Kálmán emlékére 
kihelyezett emléktáblát a polgármesteri hivatalnál, 

majd síremlékénél is rövid látogatást tettek. 
 

Időközben a járványügyi helyzet is javult, ezért 
júniusban mi is csatlakoztunk (2019. évhez 
hasonlóan) a „Tájházak Napja” programhoz, és 
június 26-án szombaton Tájházunk udvarán és 

épületében meg is tartottuk ezt a rendezvényt. Az 

esemény napján 10 órától Tájházunk díjmentesen 
látogatható volt, délután kézműves foglakozáson 
és közös főzésen is részt vehettek az érdeklődők, 

illetve szakvezetéssel bejárhatták a Tájházat. 15 

órakor fellépett a Hidasi Néptánc Együttes 

színvonalas műsorával, melyet az időközben 
egyesületünk tagjai által készített hagyományos étel 
kóstolója követett, melyből a látogatók is 
fogyasztottak. Kapuzárást követően az Egyesület 
tagjai közös vacsorával (és előtte egy rövid 
közgyűléssel) zárták a napot, ahol további közös 
programok lehetőségét, terveit beszélték meg. 

Terveink között – és amennyiben nem lesznek újabb 
járványügyi szigoritások - az ősz folyamán közös 
kirándulás és nyilvános bemutató főzés szerepel 
még. 

 

Hitter István 

elnök 

Hidasi Tájházért Egyesület 
 

Hidasi Tájházért Egyesület hírei 



X. évfolyam 4. szám Hirdetési és információs lap 2021. július - augusztus 

8 

 

2021. augusztus 13-án 17 órai kezdettel került megrendezésre 
Művelődési Házunkban a Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 
szervezett „Roma kultúra napja Hidason” elnevezésű rendezvény. Az 
eseményt beszédek nyitották meg, beszédet mondott Borsosné Schwáb 
Rita alpolgármester asszony, Orsós János országos roma képviselő és 
Balogh László tolnai roma képviselő. A megnyitó után hagyományos 
ételekből álló ételkóstoló várta az érdeklődőket, ezután következtek a 
kulturális műsorok. Fellépett a Véméndi Tambura Zenekar, valamint a 

Bátai Tambura Zenekar és Tánccsoport, kiknek színvonalas műsora után 
bál várta az est folyamán a megjelenteket, itt a zenéről a Kétújfalusi 
Hagyományőrző Zenekar gondoskodott. 

  Szerk. 

Július 9-én pénteken az esti órákban sajnálatos időjárási katasztrófa történt az Ormánságban, Sellyét és 

környékét hatalmas jégeső sújtotta. Másnap szombaton már hívtam is a sellyei polgármester kollégát és 
segítségemről, Hidas község segítségéről biztosítottam, amit hálásan és megtörve fogadott. Hétfőn már 
felhívást is közzétettem a Polgármesteri Hivatal facebook oldalán, amire rengeteg cserép, ásványvíz és szörp 
felajánlás érkezett és 12-én hétfőn már indultunk is Sellyére az első rakománnyal. Szörnyű érzés volt látni a 
kilátástalan, a gondban elfáradt emberi tekinteteket, de egyben felemelő érzés volt Hidas község Lakóinak a 

jószándékú felajánlásait eljuttatni a rászoruló embereknek. Hétfőn reggel az első cserép felajánlás után, ami 
telefonon érkezett hozzám már éreztem, hogy nagyon jó érzésű és jószándékú emberek lakják a településünket. 

A legtöbb felajánlásnál elhangzott, hogy név szerinti említést nem kérnek, mivel ők csak szívből segítenek. 
Ezekkel a nagyszerű gondolatokkal indultam egy hétig minden nap Sellyére. Nagyon jó érzés volt Hidas község 
polgármestereként célba juttatni az adományokat, melyeket legtöbbször a vöröskereszt gyűjtőpontra 
szállítottunk, de volt részünk rászoruló családok házához is cserepet vinni. Ezúton is szeretném ismételten 
megköszönni a sok felajánlást és tolmácsolni szeretném Sellye város polgármestere, alpolgármestere és főleg a 
lakók könnyes köszönetet. Ismét megmutattuk, hogy újra össze tudunk fogni a bajban és akár „csak” egy zsugor 
ásványvízzel is, de segítünk a rászorulókon. 
Tiszteletteljes szeretetem minden felajánlásért, ez a nagyszerű hozzáállás kísérje életünket még hosszú-hosszú 
évekig és ehhez kívánok mindenkinek jó egészséget és sok mosolyt: 

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat: „Roma kultúra napja Hidason” 

Gondolatok az utolsó oldalra 


