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Hidas község hirdetési és információs lapja 

 

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde felújítása:   
Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. júniusában 

megtartott ülésén határozott a „Foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 

fejlesztésével” című pályázat benyújtásáról.  

A TOP-1.4.1.-16 kódszám alatt benyújtott pályázat a KEOP támogatással 

a Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde épület felújítását célozta meg. A 

KEOP pályázat jelenleg fenntartási időszakban van. 

 Az új pályázattal a cél a meglévő tálalókonyha és a kiszolgáló 

helyiségek felújítása, az épületen belüli funkciók kapcsolatának 

optimalizálása, hiányzó helyiségek pótlása.  

 

Polgármesteri Hivatal épületének külső és belső 

felújítási munkálatai: 
 

Az adósságkonszolidációban nem részesült települési 

önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása céljából kiírt 

pályázaton Hidas település is részt vett. Településünk a 

nyertes pályázók között szerepelt, így 2016. évben ismét 

(25.815.701,-Ft) támogatásban részesült.  

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 

évi C. törvény 3. melléklet II. 8. pont szerinti előirányzat 

szolgál az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési támogatásának 

forrásául.  

Az elnyert támogatásokból még előző évben elkezdődtek a hivatal épületének külső felújítási munkálatai. 

Megújult az épület tetőszerkezete, ez évben pedig új színt kapott a homlokzat, illetve a külső falak. A belső 

felújítások során az épület lépcsőháza, az alsó és felső szinten lévő folyosók mészkő járólapot kaptak, 

illeszkedve a kúriaszerű épület stílusához. Kicserélődtek a nyílászárók (ajtók, ablakok), az irodákban és a 

díszteremben új parketta került letételre.  

A felújított épület hivatalos átadására Bányásznapon, 2017. szeptember 3-án (vasárnap) délután 10:30 órakor 

kerül sor, a hivatal épületében. Meghívott vendég többek közt, Dr. Hargitai János Országgyűlési képviselő.  
Berg Csaba polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

Hírmondó

 

Hidasi   

 

Hidasi Hírmondó 

Lap tulajdonságai: ingyenes kézbesítés 

hagyományos külalak (A3, papír) 

fekete-fehér nyomtatás, sokszorosított 

Szerkesztés: Fekete Sándorné 

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, 0672/457-117 

fax: 06 72 457-101 Mobil: 

06 20/3454913 
 E-mail: hidasonkormanyzat@gmail.com 

 

Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási ideje: 

Hétfő:   de. 7.30-15        

kedd:  de. 7.30-15  

Szerda:     ügyfélfogadás    szünetel 
Csütörtök:  de. 7.30-15 
Péntek:   de. 7.30-12  

Ebédidő: minden nap     12-12.30 

 

A bonyhádi 

ügyelet  

elérhetősége:  

(74) 318-104 
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Természetesen anyatejjel 

 

Augusztus elseje minden évben az Anyatej Világnapja, és ezzel a nappal veszi kezdetét a Szoptatás 

Világhete is! Az idén a jelmondat:  

"Szoptatás-támogatás – Közel az anyákhoz”. 

 

Az anyatejes táplálás és a szoptatás egyre nagyobb teret hódít a 90-es évek óta, hála a szoptatást népszerűsítő 

programoknak, a bababarát szülészeteknek és a szoptatástámogató civil kezdeményezéseknek. A három 

hónapos korukig kizárólag anyatejjel táplált babák aránya 1997-ben már 49. 6 % volt - a 70-es években még 

csak a babák 30%-a élvezhette 3 hónapos koráig a csak anyatejes táplálás előnyeit -, 2003-ra pedig az arány 

65,3 %-ra emelkedett. 

Szülés után, a kórházakban jelenleg az anyukák 90%-a kezdi el szoptatni gyermekét, ami jóval magasabb, 

mint az EU 60%-os átlaga! Eközben a kizárólag mesterségesen táplált csecsemők aránya évek óta csupán 7% 

körül van. WHO és az UNICEF  ajánlása szerint a babáknak kizárólag anyatejet kellene kapniuk 6 

hónapos korukig. Magyarországon pedig az ennek megfelelően táplált kisbabák aránya emelkedett az elmúlt 

évek során. A Védőnői Szolgálat, La Leche Liga és A „Szoptatásért” Magyar Egyesület azért dolgozik, hogy 

ez az arány minél magasabb legyen.  

Évezredes gyakorlat, hogy az anyák szoptatják saját csecsemőjüket. Ezt a táplálási módot jól megalkotta a 

természet, mert minden szempontból ez az optimális a baba számára. A testi és lelki egészség számos 

területére jótékony hatással van, olcsó és környezetbarát. Ezért a szoptatás védelme, népszerűsítése és 

támogatása olyan cél, amivel a társadalom minden tagja nyer. Az anyatej összetétele változik, attól függően, 

hogy a gyermeknek mire van szüksége. Kutatások bizonyítják, hogy a csecsemők számára a legmegfelelőbb 

táplálási mód a születést követő egy órán belül megkezdett szoptatás, amelyet lehetőség szerint kizárólagosan 

kell folytatni a baba féléves koráig, sőt azután is. A WHO 2 éves korig tartó szoptatást javasol. Az anyatejben 

olyan, semmivel sem pótolható anyagok találhatók, amelyek védettséget nyújtanak a fertőzésekkel szemben, 

erősítik az immunrendszert, csökkentik a bölcsőhalál és a II. típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát, 

különösen akkor, ha a babákat kizárólag anyatejjel táplálják. A szoptatott csecsemők ritkábban és rövidebb 

ideig betegek, a szoptatás segíti elő legjobban a baba megfelelő fejlődését, növeli a csecsemő IQ-ját, csökkenti 

az elhízás, a magas vérnyomás, az allergiás betegségek kialakulásának kockázatát. 

Emellett a szoptatás az anyának is jót tesz, mert csökkenti a mellrák és a csontritkulás kialakulásának 

kockázatát, illetve javítja énképét, így a szoptató anyák között kevésbé lép fel a szülés utáni depresszió. 

A hidasi anyukák erősítik a szoptatók táborát. 2016 évben 21 gyermek született a faluban. Közülük 3 hónapos 

korig 15-en kaptak kizárólag anyatejet. 6 hónapos korig a csak szoptatott csecsemők száma 11. 1 éves koruk 

után is kapnak anyatejet jelenleg 3-an.  

Köszönöm az édesanyáknak, hogy a kezdeti nehézségek után is kitartottak és a szoptatás mellett döntöttek. 

A tápszeres táplálásnak több oka van, de a legtöbb baba élete kezdetén kapott valamennyi anyatejet is. 
Schmieder Valéria védőnő 

 

Nemzeti Ünnepünk 

 

Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király napja, a keresztény magyar 

államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Uralkodása idején I. István még 

augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, ekkorra hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot 

és tartott törvénynapot.  Az ünnepi dátumot Szent László király tette át augusztus 20-ra, mert 1083-ban ezen a 

napon, VII. Gergely pápa hozzájárulásával oltárra emeltette I. István (illetve még abban az évben fia, Imre, 

valamint Gellért püspök) relikviáit a székesfehérvári Bazilikában, ami szentté avatásával volt egyenértékű.  

Az Országgyűlés 1991. március 5-i döntése a nemzeti ünnepek - március 15. augusztus 20. október 23. - közül 

Szent István napját emelte a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe rangjára. 
Szerk. 
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Nyári napközis tábor 

A helyi Művelődési Házban 2017.08.04-től – 2017.08.31-ig 

hétköznapokon 9:00-től-13:00-ig Orsós Anna a Hidasi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat elnök-helyettese, mint a gyermekek 

csoportvezetője várta a gyerekeket sokféle, tartalmas játékkal, 

foglalkozással, ötlettel.  

Orsós Anna feladatát társadalmi munkában vállalta. A 

foglalkozások létszáma 

9 főtől, 30 főig terjedt.  

A foglalkozásokon volt 

focizás, számháborúzás, 

krétával rajzolás, póni 

lovaglás, társas játékozás. A gyermekek közösen megtekintették 

Videz Ferencné vezetésével a hivatal épületében lévő Kardos 

Emlékszobát, és ismereteket szerezhettek Hidas egykori 

földesurának, Kardos Kálmánnak az életéről, aki 1839. június 1-én 

született Hidason és 

élete 77. évében 

1916-ban hunyt el, 

és a mai napig az általa oly szeretett hidasi fölben nyugszik. A 

gyerekek a csoportfoglalkozás keretében meglátogatták a 

Kardoss sírt is.  

A Tájház épületéről, mint közérdekű muzeális kiállítóhelyről, a 

benne lévő tárgyi eszközökről, a német és székely szoba 

berendezéseiről 

szintén Videz 

Ferencné mesélt a 

gyerekeknek.  

Különleges nap 

volt a mézeskalács díszítés, melynek rejtelmeibe Szító Gyuláné 

(Magdi néni) vezette be a gyerekeket. A foglalkozás végére 

szebbnél szebb 

süteménydíszítések 

készültek el.  

Mesedélután 

keretében Orsós Anna 

olvasta fel a 

gyermekek által 

választott meséket 

(volt, aki délidőben 

szundikálhatott).  

A Művelődési Házban 

lévő könyvtár 

megtekintését, használatát sem lehetett kihagyni a programok 

közül. Több gyermek könyvet is kölcsönzött. Természetesen az 

épület melletti játszótér is beépült a programok közé és nem 

maradhatott ki a fagylaltozás sem.  

A nyári táborozás foglalkozásai lehetőséget teremtettek a gyermekek számára is hasznos közösségteremtésre, 

értékformálódásra.                                                                                                    
                                                                                                           Szerk. 
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A települési önkormányzat szociális bizottsága ez évben is 50.000-50.000,-

Ft összeg erejéig hozzájárult a hidasi katolikus és református gyermekek 

nyári táboroztatásához.  E táborozások lehetőséget adnak a gyerekeknek a 

szabadidő hasznos eltöltésére, a napi elfoglaltságokra, különböző kreatív 

tevékenységek igénybe vételére.  

A támogatásokat a katolikus és református egyházközösség köszöni az 

önkormányzatnak, szülőknek, segítőknek.  
Szerk. 

 

Védőoltások az iskolában 

 

Kötelező védőoltások  

 

Oltás neve Oltás ideje 

MMR újraoltás 6. osztály október hónap 

dTap emlékeztető oltás 6. osztály október hónap 

Hepatitis B elleni oltás 7. osztály szeptember és március hónap 

 

Választható oltás  
 

Oltás neve Oltás ideje 

HPV elleni oltás 7. osztályos lányok október és április hónap 

 

6. osztályban, októberben két védőoltást kapnak egy időben a tanulók. 

Diftéria és tetanusz elleni oltás (dTap): Az oltóanyag neve: Boostrix. Ez diphteria (torokgyík) és tetanusz 

ellen nyújt védettséget. Ilyen komponensű oltást gyermekeink már több alkalommal kaptak, ez az oltás az 

immunrendszer memóriájának emlékeztetésére szolgál. Az oltást a felkar izomzatába kapják. Az oltás után 

helyi fájdalom, duzzanat, illetve enyhe láz, hőemelkedés fordulhat elő főleg az esti, délutáni órákban. Ezért 

azt szokták javasolni, hogy a gyermek az oltás napján ne tornázzon, ne ússzon. A felkar fájdalmát otthon 

vizes ruhával, illetve a lázat lázcsillapító adásával lehet csillapítani.  

MMR újraoltás : Az oltóanyag neve: MMRvaxPro. Ez a mumpsz és morbilli (kanyaró) és rubeola 

(rózsahimlő) ellen nyújt védettséget. Ezt az oltást a felkar bőre alá kapják, így sokkal kevesebb fájdalommal, 

helyi reakcióval jár általában. A tünetek az oltás beadását követő 7-10 nap múlva jelentkezhetnek, mint 

hőemelkedés, esetleg láz, apró pontszerű kiütések főleg a nyakon és a törzs felső részén, a nyakon 

nyirokcsomó megnagyobbodás léphet fel. 

 

7. osztályban szeptemberben kapnak a tanulók védőoltást 

Hepatitis B elleni oltás : Az oltóanyag neve: Engerix-B . Ez a fertőző májgyulladás B típusa ellen nyújt 

védelmet. Az oltást szeptemberben és márciusban kapják meg a gyerekek. A B típusú hepatitis vírus ellen 

adott oltóanyagot is a felkar-izomzatba kapják a gyerekek. Ugyanúgy láz, helyi duzzanat, fájdalom alakulhat 

ki az oltás napján, mint a dTap oltás kapcsán.  

 

7. osztályos lányok választhatják, tehát nem kötelező oltás: 

HPV elleni oltás: Az oltóanyag neve: Cervarix. A humán papillomavírus bizonyos típusai olyan 

elváltozásokat hoznak létre, amelyek rákká fejlődhetnek. Az oltási programhoz az állam a kétkomponensű, a 

méhnyakrák megelőzését szolgáló Cervarix oltóanyagot biztosítja. Mellékhatásként levertség, 

étvágytalanság, aluszékonyság, esetenként láz, valamint az oltás helyén bőrpír, fájdalom jelentkezhet. 

 
Schmieder Valéria védőnő 
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A színek születése  

Egyszer a színek elkezdtek vitatkozni. Mindegyik szín azt állította magáról, hogy ő a legjobb, a legfontosabb, 

a leghasznosabb és a legkedveltebb.  

Azt mondta a zöld:  

„Nyilvánvalóan én vagyok a legfontosabb. Én az élet és a reménység színe vagyok. Engem a füvek, a fák és a 

levelek számára választottak ki. Nélkülem minden állat elpusztulna. Nézz körül és látni fogod, hogy én 

uralom a természetet!” 

A kék közbeszólt: 

„Te csak a Földre gondolsz, de nézd az eget és a tengert! A víz az élet alapja, amely a mélységes tengertől 

egészen a felhőkig terjed. Az ég teret biztosít, nyugalmat és derűt sugároz. Az én nyugalmam nélkül ti nem 

érnétek semmit!”  

A sárga kuncogott:  

„Ti túl komolyak vagytok! Én kacagást, vidámságot és melegséget hozok a világba. A Nap, a Hold, a 

csillagok mind sárgák. Valahányszor ránézel egy napraforgóra, az egész világ mosolyogni kezd. Nélkülem 

nem lenne jókedv.” 

Erre a narancssárga is elkezdett kérkedni:  

„Én az egészség és az erő színe vagyok. Lehet, hogy ritka, de értékes vagyok, mert az emberi élet számára 

szükséges vitaminokat hordozom. Gondoljatok csak a sárgarépára, sütőtökre, narancsra, mangóra, vagy a 

papayára. Habár én nem vagyok mindig jelen közöttetek, de hajnalban, vagy napnyugtakor, amikor betöltöm 

az eget, olyan csodálatos a szépségem, hogy az mindenkit magával ragad.”  

A piros nem bírta tovább, és felkiáltott:  

„Én szabályozlak mindnyájatokat Én vagyok a vér és a vér az élet! A veszély és bátorság színe vagyok. Ha 

harcolni akarok valamiért, akkor képes vagyok lángra lobbantani a szenvedélyt. Nélkülem a Föld olyan 

kietlen lenne, mint a Hold. A szenvedély és a szerelem színe vagyok: a piros rózsáé, a mikulásvirágé és a 

pipacsé.” 

Erre a bíbor is felegyenesedett: 

Miután jól kihúzta magát, vehemensen rákezdett: „Én a királyság és az erő színe vagyok. A királyok, vezérek, 

püspökök mindig engem választottak, mert én vagyok a hatalom és a bölcsesség színe. Az emberek ezt meg 

sem kérdőjelezik: figyelnek rám és engedelmeskednek nekem.” 

Végül az indigó beszélt, sokkal halkabban, mint a többiek, de ugyanolyan határozottan: 
„Vegyetek számba engem is! Én vagyok a csend színe. Habár szinte észre sem vesztek, mégis nélkülem 

minden olyan felszínes. Én formálom a gondolatot és elmélkedést, az alkonyt és a mély vizet. Szükséged van 

rám, hogy egyensúlyban légy és meglásd a kontrasztokat, megtaláld az imához és a belső békéhez vezető 

utat.” 

És így folytatták a színek a dicsekvést, miközben mindegyik győzködte a többit az ő felsőbbrendűsége felől. 

A veszekedésük egyre hangosabbá vált. Hirtelen egy éles villám csapott le a magasból és hangos dörgés  

hallatszott, majd zuhogni kezdett az eső.  

A színek félelmükben összekuporodtak és közel húzódtak egymáshoz. 

A zaj közepette megszólalt egy hang:  

„Ostoba színek! Harcoltok egymással és mindegyikőtök uralkodni próbál a többieken! Nem tudjátok, hogy  

egyediek vagytok és mindnyájan különleges célra lettetek teremtve? Fogjátok meg egymás kezét és gyertek  

hozzám!” 

A színek engedelmeskedtek, egymás mellé álltak, és megfogták egymás kezét.  

A hang folytatta:  

„Ezentúl ha esik az eső, együtt fogtok átnyúlni az égbolton egy nagy színes ívet alkotva, ami arra fog 

emlékeztetni benneteket, hogy békében élhettek egymással. A Szivárvány a holnap felőli reménységet 

jelképezi.”  

Ezért valahányszor egy kiadós eső esik, és megjelenik az égen a Szivárvány, jusson eszünkbe, hogy nekünk is  

értékelnünk kell egymást.  
(ismeretlen szerző)Szerk. 
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Hírek, információk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztályának, és a BAMKH Társadalombiztosítási és 

Foglalkoztatási Főosztályának elérhetőségei: 

 

ügyfélszolgálatai – Pécs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bursa Hungarica 

 
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

Oktatási Támogatások Osztálya a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer keretében, Hidas község 

Önkormányzata által támogatásban 

részesített pályázók tekintetében teljesítette 

az önkormányzati ösztöndíjak továbbutalását 

a felsőoktatási intézmények felé a jogosult 

hallgatók részére a 2016/2017. tanév 

második félévében. A 2016/2017. tanév 

második félévére vonatkozóan az 

önkormányzat által a Támogatáskezelő 

részére átutalt önkormányzati támogatások 

összege: 400.000,-Ft. Ezen összeg teljes 

egészében továbbutalásra került a kifizető 

felsőoktatási intézmények központi 

számlájára. 

 

 

 
 

Tudjuk –e? 

Július hó, székely naptár szerint: Áldás hava 

július 1.  Építészeti Világnap 

  Anyatej Világnap 

július 2.  Móricz Zsigmond születésnapja (1879) 

  Sportújságírók Napja  

Augusztus hó, székely naptár szerint: Új kenyér hava 

augusztus 1. A forint bevezetésének napja (1946) 
 

Cím: 7623 Pécs Mártírok 

útja 12. 

Levelezési cím: 1916 

Budapest 

Telefon: +36-72-505-800  

Fax: +36-72-505-805  

Fax: +36-72-505-810  

Ügyfélfogadás  

Hétfő: 8:00-17:00 

Kedd: 8:00-13:00 

Szerda: 8:00-13:00 

Csütörtök: 8:00-13:00 

Péntek: 8:00-12:00 

 

Adategyeztetési és Nyugdíj-megállapítási Ügyfélszolgálat 
Telefon: 06-72-505-801 
Fax: 06-72-505-810 
E-mail: pecs.nyugdijbizt@baranya.gov.hu 
 
Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Ügyfélszolgálat 
Telefon: 06-72-512-080 
Fax: 06-72-505-847 
E-mail: pecs.csaladtamogatas@baranya.gov.hu 
 
 

Augusztusi hullócsillagok……….. 
 

Már az időszámítás kezdete óta az augusztusi éjszakák egyik legnagyobb 

látványossága az átlagosnál sűrűbb meteorhullás. Ez több meteorrajnak is köszönhető, 

de leginkább a Perseidáknak. 

Az első pontosabb megfigyelést a rajjal kapcsolatban 1839-ben végezték, az ezt követő 

években már rendszeresen figyelték a Perseidák visszatérését.                             Szerk. 
 

ÉVNYITÓ NYÍLT TÁNCPRÓBA 
Indítsuk együtt a 2017/2018-as táncos évet! 

 

Az eklső foglalkozás időpontja:  

felnőttek (15 éves kortól): 2017. szeptember 8.  19 óra  

gyerekek: 2017. szeptember 9. 10 óra  

 

Foglalkozás helye:  

Művelődési Ház  

7696 Hidas,  

Erkel Ferenc utca 8.  

Bővebb információ:  

Hidas Néptánc Egyesület  

Facebook oldalán… 

Tisztelt Lakosság! 
A helyi kábel tévét az önkormányzat saját 

költségvetése terhére működteti. Jelenleg a 

hivatal felújítási munkálatai miatt – 

önhibánkon kívül- nem működik.  

Továbbra is kérjük a lakosság türelmét, a 

kábel tévé hamarosan ismét működni fog.  
 

Hidas Község Önkormányzata 

 
 

 

mailto:pecs.nyugdijbizt@baranya.gov.hu
mailto:pecs.csaladtamogatas@baranya.gov.hu


 

VI. évfolyam 4. szám              Hirdetési és információs lap               2017.  július-augusztus 

7 

 

Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. tájékoztatója 

a lakossági és a KKV felhasználók részére történő ivóvíz és szennyvíz csatlakozások díjmentességéről 

A díjmentes szolgáltatások körét a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55/H. §. szabályozza.  

Ennek értelmében térítésmentessé vált 2017. július 1-től a víziközmű-társaságok szolgáltatási területén a legfeljebb 32 

mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték új bekötése esetén: 

- az igénybejelentés elbírálása, 

- a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás,  

- a rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra és annak felszerelése,  

- a nyomáspróba, a fertőtlenítés, és a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás.  

A fent jelzett jogszabályi mentesség kizárólag a 2017. július 1. után létrejövő új bekötésekre vonatkozik, a 

mellékvízmérővel történő csatlakozásokra viszont nem érvényes.  

Az ivóvíz- és szennyvízbekötésnél a kedvezmény az újépítésű ingatlanokra érvényesíthető, illetve lakóingatlan és 

üzlethelyiség átalakításakor is igénybe vehető.  

A felhasználók elégedettségének növelés érdekében az esetleges jogorvoslati eljárások is díjmentessé váltak.  

Fontos tudnivaló a felhasználók számára, hogy az ivóvíz bekötővezeték fővezetékre való rákötését kizárólag a 

viziközmű-szolgáltató végezheti, díjköteles eljárás keretében.  

Az építtető köteles gondoskodni a kivitelezéshez szükséges más közmű üzemeltetők által előírt szakfelügyeletről, 

melynek költsége az építtetőt terheli.  

A továbbra is díjköteles szolgáltatásokról (például a bekötővezeték kiépítése és a geodéziai felmérése) és azok díjáról, 

tájékoztatást adnak a területileg illetékes Főmérnökségek (Bonyhád Főmérnökség 7150 Bonyhád, Gyár u. 26.  

Aktuális információk elérhetőek a Mezőföldvíz Kft. honlapján: www.mezofodviz.hu. 

Egyéb kéréssel kapcsolatban az ugyfel@mezofoldviz.hu e-mail címen állunk felhasználóink rendelkezésére.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesztergom Andrea: Hát hajrá, új tanév 
Itt állunk most újra, diáktársak, együtt. 

Kézen fogva kísér a nyár íze még. 

Szünetünk véghez ért, a szeptembert köszöntjük, 

Kíváncsian állunk elé: hát hajrá, új tanév! 

 

Tanároknak százai készen állnak újra hát, 

Szárnyuk alá kerül megint a sok csintalan diák, 

Lehet furcsa, mégis így van: vártam már az iskolát, 

S érzem az új tankönyveknek komoly, tudás-illatát. 

 

A régi arcok ismerősen mosolyognak vissza, 

Minden megváltoztunk, felnőttünk egy kissé. 

A sok-sok kis diáktárs egymást is tanítja: 

Hogyan tegyük együtt a kötelezőt széppé! 

 

Feljebb lépünk mától, tanárok s diákok! 

Tudás-szerző csatánk most veszi kezdetét, 

Büszkén szembenézek s várakozva állok: 

Biztassuk csak bátran: hát hajrá, új tanév! Fel. 

Párakapu! 
Berg Csaba polgármester a nyári kánikulára való 

tekintettel párakaput szereltetett fel a hivatal épülete 

elé, hogy felfrissüljenek az arra járók. A párakapu 
reggeltől estig működött/működik a kánikulai 
időszakokban. Párakaput kapott a Hidas Szivárvány 

Óvoda és Bölcsőde is.  

 

 

 

 

Nemzetiségi Önkormányzataink 
 

A 2016. évi XC. törvény 9. melléklet III. 1. d) pontja 
alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
közzétettei a nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi 
feladatalapú támogatásának megállapításához a 
testületi ülések dátumának listáját és az I. és II. 

körös értékelés pontszámait. 
 
Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat: 52 pont 
elnyert támogatás: 1.392.352,-Ft 
 
Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat: 51 pont 
elnyert támogatás: 1.365.576,-.Ft  
 

Jó tudni… Ulrich Ferenc hidasi lakos, mint a sport 

tisztelője tekintélyes adatgyűjteménnyel rendelkezik a 

megyei, főként a Baranya megyei bajnoki eredményekről. 

A bajnoki tabellákat az 1970-es évektől, közel 50 éve 

önzetlenül gyűjti, rendszerezi. Természetesen Hidas 

labdarugó bajnoki eredményei is megtalálhatók nála. 

Tanévnyitó a Hidasi Benedek Elek Német 

Nemzetiségi Általános Iskolában! 

 2017. augusztus 31. délután 17 óra 

Igazgató: Steiner Krisztián  

Tel: 72/457-109 

 

 

Dél-Com Nonprofit Kft. 

Szelektív hulladékgyűjtés 2017. évi szállítási menetrend 

 július augusztus szept. október nov. dec. 

II.félév 14 11 8 13 10 8 

 

http://www.mezofodviz.hu/
mailto:ugyfel@mezofoldviz.hu
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Bányásznapi programok, információk! 
 

Hidas község Önkormányzata a bányásznapi (esti) tűzijátékkal kapcsolatban  az alábbi 

tájékoztatási kötelezettségének tesz eleget: 

2017. szeptember 3. napján a sportpályánál a tűzijáték köré elhelyezett kordonszalagon 

belül a tűzijáték felhasználása közben tilos tartózkodni! 
 

Polgármesterünk az alábbi bányásznapi programokat szervezte: 

Helyszín: Hidasi Sportpálya és Művelődési Ház környéke 

2017. szeptember 2. (szombat)  

 - 10:00 Fatüzeléses főzőverseny tűzgyújtása (asztalfoglalás: Tiki-Taki presszó, Adler presszó) 

 - 10:30 Hidasi Motoros Baráti Kör felvonulása és”lábbal hajtós „motorok felvonulása 

 - 11:00 Népi fajátékok, mászófal, ugrálóvárak, arcfestés (egész nap) 

 - 13:00 Főzőverseny eredmény hírdetése  

 - 15:00 Jumb rock band..(retró élő zene) 16:30-ig  

 - 18:00 tombola sorsolás  

 - 19:30 Lóránt Barna (humorista) 

 - 21:00 Dred és Doris  

 - 22:00 Tűzijáték  

 - 22:30 Hoffi retró discó 04:00-ig  

 

2017. szeptember 3.(vasárnap)  

 - 10:00 Bányászemlékmű koszorúzás (Emlékpark)  

 - 10.30 Felújított Polgármesteri Hivatal épületének átadása  

 - 11:00 Népi fajátékok, mászófal, ugrálóvárak, arcfestés (egész nap) 

 - 13:00 Foltvarrók kiállítása 17 óráig a Művelődési Házban (az első 50 fő, aki a vendégkönyvbe 

    ír, ajándékot kap) 

 - 14:00 Délutáni programok (néptáncosok, német és roma nemzetiségi  önkormányzat műsora)         

 - 14:00 Sakk szimultán Jeszenszky Józseffel  

 - 15:00 Ribizli bohóc (Művelődési Ház) 

 - 17:00 Labdarugó mérkőzés  
  

Gondolatok az utolsó oldalra 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berg Csaba polgármester 


