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 közelgő karácsony alkalmából szeretettel köszöntöm Hidas község 

Lakosságát. Lassan vége az adventi időszaknak és ránk köszön a 

karácsony, hozva advent üzenetét a hitet, a reményt, az örömöt és 

a szeretetet. A negyedik adventi gyertya üzenete a szeretet. 

Milyen egyszerűen és természetesnek hangzik, pedig a mindennapjainkban 

nem jelenik meg minden esetben. Az életünket elfoglalták a szürke 

hétköznapok, a munka, a gondok, az aggódás és sorolhatnám… Ezért is jó, 

hogy a karácsony nem csak ünnep, hanem egy érzés. A közös, mindenki 

által elérhető ajándék, amit mindenki adhat és kaphat, ez a szeretet. Ezt a 

bizonyos ajándékot a szeretetet szeretnénk azokhoz is eljuttatni, akik 

sajnos már nincsenek köztünk. Ők ilyenkor még jobban hiányoznak, de a 

gyertya fényében az ő mosolyuk ad hitet, reményt, örömöt és szeretetet 

nekünk és igen, el - el akad a hangunk, mikor róluk beszélünk, mert az 

ünnepet ülni, megülni nélkülük már nem olyan, mint velük volt. 

A szeretetet és a tiszteletet nem lehet követelni, de a tiszteletet 

kötelességünk megadni mindenkinek. Hidas község az idei évben is jó évet 

zárt, amire büszke is vagyok, hiszen sokat dolgozunk és ez évben is 152 

milliós pályázati forrás érkezett Hidas községbe. Ezúton is tisztelettel 

köszönöm a Polgármesteri Hivatal minden dolgozójának az ember feletti 

munkavégzését, külön köszönöm a közfoglalkoztatottak és a szakmai 

segítők munkáját. Ezúton is szeretném megköszönni Hidas község 

egészségügyi dolgozóinak a járványhelyzetben nyújtott kiemelkedő 

munkáját. 
 

Kívánok Hidas község Lakóinak szeretetben és 

békességben eltöltött karácsonyt és egészségben 

gazdag boldog új évet. 

 

Berg Csaba 

Hidas község polgármestere  

A 

 

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 

 

Bornemissza Endre 
 

Karácsony 
 

Fenyőágon, madárszárnyon, 

megérkezett a Karácsony. 

Messziről jött, meleg Délről, 

napsütötte földtekéről, 

jött Északról, fagy honából, 

rénszarvasos, havas tájról. 

 

Jött Keletről, jött Nyugatról, 

nyomában kolomp s harang szól. 

Sok napon át jött, sok éjjel, 

jött szelekkel, hópihékkel, 

kocsin is jött, jött repülőn, 

köves úton, havas dűlőn, 

könnyű szánon, csengettyűzve, 

a szíveket egybefűzve. 

 

Hozott hírt a pásztorokról, 

csillagokról, jászolokról, 

kis Jézusról, Máriáról, 

a híres három királyról. 

 

Szelek szárnyán, fenyőágon, 

megérkezett a Karácsony. 

Fogadjuk meleg szobával, 

friss sültekből vacsorával, 

ünnepeljük, marasztaljuk, 

énekszóval magasztaljuk! 

 

http://www.hidas.hu/
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Az ősz sok izgalmat hozott az iskola életében. Október 16-án hagyományteremtő 
jótékonysági szülői retro disco-t rendeztünk. A jó hangulathoz a zenéket Videcz Tibor 
szolgáltatta. A helyi közösségek, cégek, egyéni támogatók és a szülők jóvoltából sikeres 
volt a rendezvény. Köszönjük a példaértékű összefogást és a rengeteg tombolafelajánlást 
a gyerekek nevében. A bevételt egy udvari játszótér kialakítására fordítjuk.  
Október 22-én színvonalas műsorral emlékeztünk az 1956-os eseményekre. Az 5. és 
6. osztályos diákok felkészítő tanára Fekete-Győrfi Tímea volt.  
Iskolánk diákjai a Lázár Ervin Program keretében ebben a tanévben színházi előadásokon 
vehettek részt. Elsőseink bábelőadáson voltak Pécsett, a nyolcadik évfolyam pedig a 
pesti Erkel Színházban nézhette meg a Puskás című musicalt. Élményekkel telve tértek 
haza. A program célja, hogy minden tanuló eljusson kulturális rendezvényekre. Sajnos a 

járványhelyzet miatt több osztályunk esetében meghiúsult ez a program, de bízunk benne, hogy az elmaradt 
előadások pótlásra kerülnek.  

November második hetében a német projektnapok keretében a magyarországi 
németség történelmével és szimbólumaival foglalkoztunk. Megépült két 
úgynevezett ulmi dereglye és elkészült a címer is. A művek az aulában való 
kiállításuk után a nemzetiségi szobánk díszei lettek. A gyerekeket Klemné Szabó 
Zsanett tanárnő készítette fel.  
December első napjai a nyolcadikosok számára már izgalommal teliek, hiszen 
eljött a központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezés határideje. Ezt 
megelőzően a döntésük megkönnyítése érdekében iskolánk által szervezett 
továbbtanulási tájékoztatókon és Pécsett az iparkamara pályaválasztási börzéjén 
vettek részt diákjaink. Többen elutaztak középiskolai nyílt napokra is. 
2021. december 14-én fogadó órát tartottunk az érdeklődő szülők számára. 

Az első adventi gyertya kissé elűzte a 
novemberi szürkeséget. Hagyományainkhoz 
híven minden hétfőn kis műsorral kísérve 
újabb gyertyát lobbantunk lángra, így 
készülve a karácsonyra. Egy alsós és egy 
felsős osztályt kérünk meg minden héten a 
szereplésre.  December 6-án a Mikulás is 
ellátogatott hozzánk. Alsósaink nagy 
izgalommal várták, és a felsőseink számára is 
rejtegetett egy apróságot a zsák. A nap 
végén az 1-4. évfolyamosok 
osztályfőnökeikkel Mikulás partyt tartottak.  
A szülők támogatásával nagy lelkesedéssel 
készülünk a községi karácsonyi vásárra. A szervezési munkálatokat és az 
előkészületeket Kérő Mária végezte. A vásár bevételét szintén az udvari 
játékokra fordítjuk. 

A téli szünet időtartama: 2021. december 22. – 2022. január 02. 
Elérhetőségeink:  
Cím: 7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 31. 
Telefonszám: 06 72 457-109 / +36 30 831 3687 
E-mail cím: iskola@zeneisk-hidas.edu.hu 
Honlapunk: www.hidasiskola.hu 
 

Az általános iskola közössége nevében békés készülődést 

és meghitt, áldott Karácsonyt kívánunk Mindenkinek! 

Borsosné Schwáb Rita, igazgató 

A Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola hírei 2021. november - december 
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November 5.-én a Süni csoport megrendezte a 

Rémségek bálját. Nagyon vidáman telt a 

délelőtt, sokat táncoltak, szörny sütit ettek, bogár 

levest készítettek a gyerekek ☺ 
 

November 29.-én a Süni csoportosok meglátogatták 

a község karácsonyfáját és a csodálatos 

adventi koszorút.  

 

December 1. Az ovisok idén is adventi 

ablakkalendáriumot készítenek, a családok 

egy-egy napot kiválasztanak, amikor ők díszítik 

fel az ablakukat, úgy, hogy a dátum száma 

látszódjon rajta. Ez nem egy verseny, csupán az 

ünnepekre hangolódás, a közös élmény és 

összetartozás jelképe! 
 

December 6.-án Mikulás járt az óvodában.  A 

gyerekek izgatottan várták, és nagyon bátrak voltak.  

Minden csoport énekkel fogadta. A Mikulás minden 

gyermeknek csomaggal kedveskedett. 
 

November végén Fogadóórákat tartottunk az 

Óvodában, a szülők nagy létszámban vettek részt. A 

Nagy csoportban elkezdtük az iskolaérettségi 

vizsgálatokat, és ezt követően a szülők 

megtekinthetik az eredményeket. 
 

December 15.-én, szerdán német nemzetiségi 

napot tartottunk az óvodában, melyet a 

gyermekek már nagyon vártak, köszönjük az idei 

évben is a Német Nemzetiségi önkormányzat 

támogatását.  

 

December 18.-án délután a Polgármesteri Hivatal 

előtt tartjuk Adventi vásárunkat. Az óvodás 

szülők segítségével tudjuk ezt megvalósítani, ahol 

közösen elkészített kézműves termékeinket fogjuk 

eladni. 
  
Az óvodai téli szünet ideje: 2021.12.22.- 

2022.01.02. 

Utolsó nevelési nap: 2021.12.21. (kedd) 

Első nevelési nap: 2022.01.03. (hétfő) 

  Steiner-Orosházi Szandra, intézményvezető 

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde: Óvodai élet november - december 
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Közérdekű információk, hirdetések, 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 14., február 11. 

Mezőföldvíz Kft. 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 

 
 

 

BONYHÁDI KÖZPONTI 

HÁZIORVOSI ÜGYELET 

Hétköznap: 16:00 – 08:00 
Hétvége: Péntek 16:00 – Hétfő 08:00 

Telefon: 74 / 318 – 104 

7150 Bonyhád, Bajcsy-Zs. u. 27. 

 

Rejtvény 

Kéményseprő 

Telefonos ügyfélszolgálat 

1818  /  9.1 menü 

A Kormányablakbusz ügyfélfogadása 
a decemberi hónaptól – a 

járványveszély miatt - határozatlan 
ideig szünetel. 

A szolgáltatás újraindulásáról, 
természetesen tájékoztatjuk Önöket.  

Hidasi Polgármesteri Hivatal 
 

 

 

Előző lapszámunk nyertesei: 

1. Bulla Jánosné, 

2. Beilert István, 

3. Agátz Györgyné. 
Nyereményük egy-egy ajándékcsomag. 

 

Nyereményükhöz gratulálok, 

melyet 2022. január 17-én (15 

óráig) tudnak átvenni a 

Polgármesteri Hivatalban. Ezen 

lapszámunkban megjelent 

rejtvényünk helyes megfejtéseit  

2022. február 7-ig várjuk a Hivatal 

postaládájába.  
 

Tisztelettel: 

Berg Csaba 

Hidas község polgármestere 

A Pécsváradi Járási Hivatal ügysegédi 

szolgáltatása elérhető minden csütörtökön 8:30 

- 10 óráig a Hidasi Polgármesteri Hivatalban. 

Fodrász Üzlet nyílt Hidason! 

Szolgáltatások: 

• Női, férfi és gyermek hajvágás  

• Alkalmi frizurák  

• Extra fonások 

• Szempilla építés és lifting 

• Szempilla és szemöldök festés 

Bejelentkezés telefonon: 20/568-2323 

Ömböliné Koller Kinga 
Hidas, Kossuth Lajos u. 121. (volt Hókristály Cukrászda) 

 

Hidasi 

háziorvosi 

rendelő 

telefonszáma: 

06 / 21 / 200 - 21 -  22 

Dr. Csákármis Ilona 

Háziorvos 

06 70 773 2785 

 06 20 571 7009 

 

Takarék Mobil 

Bankfiók 

menetrendváltozás 
 

2021.12.27-én és 29-én 

nem lesz ügyfélfogadás 

településünkön, a busz 

legközelebb  

2022. 01. 03-án 

közlekedik újra 

menetrend szerint. 

Bonyhádi ügyfélszolgálati fiókiroda

(7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.) 

Hétfő: 8-12 óra

Kedd: 14-18 óra

Szerda: Zárva

Csütörtök: Zárva

Péntek: 8-12 óra

http://www.watt-eta.hu/
http://www.watt-eta.hu/
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Az idősek klubjában a hétköznapokat igyekszünk különböző programokkal színesíteni.  
 

Október 20-án a Bonyhádi Művelődési Központban ismét részt vettünk a Demenciabarát Klub újabb 
programján. Lászlóné Gergely Regina elmondta, hogy mit tehetünk, ha a demenciával élő családtagunk nem tud 
a saját ügyeiben eljárni. Hasznos információt kaptunk a témában.  
 

November 11-én a klubban is Márton - napoztunk. Felelevenítettük Márton legendáját. Énekeltünk és a 
libazsíros kenyér sem maradhatott el. Egyikünk sem szeretett volna elszegényedni a jövőben.  

 

Idén is meghívást kaptunk az ovis terményfesztiválra, ami a 
járványhelyzet miatt elmaradt. Az ötletet, amit a gyerekekkel 
készítettünk volna, eltesszük jövőre. Reméljük akkor sikerül 
megvalósítani a fesztivált. 
 

Időseink nagyon szorgalmasak. Mindig készítenek valami szépet. Ezt 
a Mikulás is láthatta, hiszen meglátogatott bennünket és meg is 
ajándékozott. Énekkel köszöntük meg neki.  
 

Idén is szeretnénk részt venni a karácsonyi vásáron. A klubtagok sok 
szép dísszel, ajándéktárggyal készülnek rá. Szeretettel várunk 
minden érdeklődőt.  
 

Mi is hangolódunk a karácsonyra. Közösen tervezzük a megünneplését. Sajnos a járványhelyzet miatt csak 
magunkban ünnepelünk. Próbáljuk meghitté tenni. Hiszen megérdemeljük. 
 

Szeretnénk mindenkinek áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánni!  

Biszak Józsefné, Idősek Klubja vezetője 

Megemlékezéseket tartottunk és vettünk részt: kitelepítettek napja, Hősök napja, Kardoss nap, Hidasról 

kitelepítettekre emlékeztünk, bányásznapi megemlékezés, halottak napja, elhurcoltak napja, melyeken 

koszorút és mécseseket helyeztünk el. 
 

Megrendezésre került  a Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskolában a német versmondó verseny 

2 kategóriában. A zsűri mindkét korcsoportban első, második, harmadik helyezettet hirdetett, valamint külön 

díjakat adott át. Minden résztvevő és felkészítő tanár az Idősek klubja által készített ajándékot kapott. 
 

A 2021 évre tervezett hagyományos nemzetiségi napot nem volt lehetőség megtartani, a nyár  folyamán a cso-

portok nem tudták vállalni a fellépést. 
 

2021. május végén gyermeknapot szervezett az önkormányzat, melyet a nemzetiségi önkormányzat is 

támogatott, a gyerekeknek légvárat bérelt, melyet ingyen használhattak a nap során. 
 

Június 1-én gyertyás megemlékezést tartottunk a Hidasra betelepített, Hidasról kitelepítettek 

emlékművénél. Ez a megemlékezés azokhoz a napokhoz van közel, melyen Hidasról kitelepítetteket vitték 

Németországba a vonatok. 
 

A ballagó diákok könyvutalvány ajándékot kaptak, valamint egy tanuló a nemzetiségi önkormányzat díját - 

Legjobb németes – vehette át (könyvutalvány). 
 

Bányásznap keretében – vasárnap - a mecseknádasdi Nadascher Musikanten együttes műsorát hallhatták a 

résztvevők.  
  

Szeptember hónapban megtartottuk a közmeghallgatást. 
 

Október elsején az idősek napja keretében ünnepi műsorral, vendéglátással vártuk a szépkorú lakosságot. 
 

2021. évben a hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde kapott nemzetiségi célokra támogatást, mely összeg 

felhasználásával 2022. augusztusáig számolnak el. 

Idősek Klubja történései 

Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi működéséről 
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A Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola is részesült támogatásban, melyet nyelvoktató 

tevékenység fejlesztésére, versenyeztetésre, jutalmazásra a német nemzetiségi terem felújítására,  valamint 

a német nemzetiségi tematikájú tábor finanszírozására fordíthatják. 
 

Az idei évben is megtartottuk a gyertyagyújtásokat. Minden vasárnap más-más vendég énekelt. Az első 

gyertyagyújtáson a Nyárádi családtól halottunk karácsonyi, adventi énekeket, a második gyertyagyújtáson a 

Hidasi Néptáncegyesület tagjai közül vállalták néhányan, hogy énekelnek a műsor keretében. A harmadik 

gyertyagyújtáson a metodista fiatalok rövid koncertjét hallhatták, a negyedik gyertya gyújtásán a hidasi 

református kórus működött közre. Köszönjük a fellépőknek az énekszámokat, verseket. 
 

A 14 év alatti német nemzetiségi szülök gyermekei karácsonyi ajándékban 

részesültek (25 gyermek). 

A 70 év feletti német nemzetiségi lakosok is karácsonyi ajándékban 

részesültek. A csomagokat december első hetében juttattuk el az érintetteknek. 
 

A Bonnharder Nachrichtung c. negyedévente megjelenő újság kiadását támogatjuk 

az idei évben is. 
 

Ezúton szeretnék minden hidasi lakosnak Kellemes karácsonyi ünnepeket és 

egészségben, eredményekben gazdag új esztendőt kívánni. 

Mózesné Németi Rita, elnök 

Engedjék meg, hogy pár sorban 

ismertessem a 2021. júliusától 

eltelt időszak történéseit a 

Hidasi Tájházért Egyesület 

vonatkozásában. 

Az idei nyár eseménytelenül telt 

el, mivel jelentős 

rendezvényeinken már túl 

voltunk (amennyire a 

járványhelyzet engedte), így a 

tervezett őszi kirándulásunkat 

tervezgettük és a szintén 

megvalósításra váró gasztro 

bemutatónkat. Sajnos a tavalyi 

évhez hasonlóan az ősz a 

járványhelyzettel járó 

bizonytalanságot is elhozta, így át 

kellett értékelnünk hátralevő 

programjaink 

megvalósíthatóságát is. A 

kirándulásunkat azért még 

időben, október közepén 

megvalósítottuk. Egyesületünk 

tagjai a pécsi Zsolnai 

Kulturális Negyedben tettek 

látogatást, ahol is 

idegenvezetéssel megtekintettük 

„Az eozin nyomában” című 

kiállítást.  

Utána szintén a Negyedben 

található Nosztalgia 

Cukorkakészítő Manufaktúrába 

látogattunk, ahol élő bemutató 

keretében megismerhettük a 

cukorka készítés fortélyait.  

A délutánt szabadprogrammal 

zártuk a Negyed területén.  

November 2-án a halottak napja 

alkalmából részt vettünk és 

koszorúztunk a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat által 

szervezett megemlékezésen a 

Hidasi Tájházért Egyesület 2021. II. félévi tevékenysége 
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Hősi emlékműnél. A fokozódó 

járványügyi helyzetre tekintettel 

és az Általános Iskola 

igazgatójával egyeztetve arra 

jutottunk, hogy idén is elmarad az 

Egyesületünk által tartott, szintén 

hagyományosnak mondható 

„Luca-napi” hagyományok 

felelevenítéséről szóló 

előadásunk az iskolában.  

Az ősz folyamán befejeztük a 

Magyar Falu Program Falusi 

Civil Alap keretében elnyert 

pályázatunkban tervezett 

eszközök beszerzését. Ezen 

2020.év végén 967.700 forintot 

nyertünk, mely keretében idén 

megvásároltunk kombi tűzhelyet 

(villany-gáz), kombi hűtőt, 

gázzsámolyokat, sörpad 

garnitúrákat, laptopot operációs 

rendszerrel, kivetítő eszközt 

(projektor) és hozzá 

vetítővásznat, valamint a tájházi 

gyűjteményi anyagok kiállítását 

segítő múzeumi babákat 

(szabóbaba). Ezek az eszközök 

Egyesületünk munkáját könnyítik 

meg, valamint hasznos segítői 

lesznek rendezvényeink 

lebonyolításában (A 2021.évi 

„Tájházak napja” rendezvényen 

szinte valamennyi beszerzett 

eszköz „bevetésre” került). 

Ez év elején elnyert, a Nemzeti 

Együttműködési Alaphoz 

benyújtott pályázatban 

tervezett eszközöket szintén ez év 

második felében szereztünk be, 

valamint elkészíttettük a hidasi 

Tájházat bemutató, 

ismeretterjesztő és 

értékmegőrző kisfilmünket. 

Az idei évben még (ha a 

járványhelyzet úgy engedi) részt 

veszünk az adventi vásáron, 

ahol az Egyesület tagjai által 

készített süteményekkel várjuk a 

látogatókat. 

Szomorúan vettük-vesszük 

tudomásul, hogy Egyesületünk 

eddigi sikeres programjait nem 

tudta a lakosság széles körével 

megosztani, ez az évünk sem a 

megszokott módon múlik el. 

Természetesen azért tagjainkat 

most is apró ajándékkal lepi 

meg a „Jézuska” megköszönve 

munkájukat, kitartásukat, az 

előző évekhez hasonló lelkes 

támogatásukat az Egyesület 

tevékenységeihez kapcsolódóan. 

Bizakodva abban, hogy 2022-ben 

már valamennyi tervezett 

programunkat ténylegesen 

megtarthatjuk, 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 

„Egy hosszú út végére ért Ráti Gergő. Lassan egy évtizede készült el az a 

saját építésű versenyautó, amellyel a folyamatos fejlesztések mellett a 

2021-es szezonban bajnoki címet szerzett. Az ORC 2WD Kupát húsz pont 

előnnyel nyerte meg úgy, hogy a vezető pozíciót egy pillanatra sem kellett 

feladnia. Erre szokás mondani, hogy magabiztos siker. A riválisok 

alapvetően gyorsak voltak, de ha Rátiék alatt jól működött az Mk2-es Ford, 

akkor mindenkit maguk mögé tudtak utasítani. Erre bizonyíték, hogy csak egy futamon zártak a második helyen, 

a többi versenyt megnyerték, vagy vezető helyről estek ki. Ez is azt mutatja, hogy a kategória bajnoki címe jó 

helyre került. 

- A 2012-ben elkezdett munkának most arattuk le a gyümölcsét - összegzett a bajnokság után Ráti Gergő. - 

Régen építettük ezt a Fordot és mindig fejlesztettünk rajta, talán mostanra érett igazi versenyautóvá. Nekünk is 

sokat kellett tapasztalni, de mérhetetlenül boldog vagyok, hiszen pályafutásom során először zártunk az élen. 

Egyelőre ezt az érzést nem tudom mihez hasonlítani, örülök, hogy sikerült, mert nagyszerűen visszaigazolja az 

elvégzett munkát. 

Rátiék bajnoki elsősége a gyorsasági szakaszokon nem forgott veszélyben. Csupán egyetlen kritikus pont volt a 

2021-es szezon során, mégpedig a Mecsekben. A pécsi viadalon felrobbant a Ford motorja, majd kigyulladt az 

autó. Ebből a helyzetből azonban sikerült gyorsan felállni. Pedig egyáltalán nem volt egyszerű. 

Ráti Motorsport: Ráti Gergő – Gerebitz Márk _ Ford Mk2 - A sikeres év 
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- Az valóban egy kritikus pont volt - tette hozzá Ráti Gergő - Komoly károsodást szenvedett az autó, ráadásul 

csak három hetünk volt a következő versenyig. Szerencsére összeszedtük magunkat, kimozogtuk ezt a helyzetet, 

és gyakorlatilag ott tudtuk folytatni, ahol előtte abbahagytuk. A bajnoki cím szempontjából igazán nem volt 

fordulópont, amikor nem volt műszaki hibánk, akkor kiegyensúlyozott teljesítményre voltunk képesek, ami ehhez 

a szép sikerhez vezetett. Most elértünk egy szintre, ahonnan természetesen igyekszünk továbblépni. A magyar 

bajnokság helyszíneit, pályáit, környezetét már jól ismerem, a 

fejlődésem érdekében szükségem van az újdonságra. Éppen ezért 

szeretnék tapasztalatokat szerezni más rendezvényekkel 

kapcsolatban is, úgy tervezem, hogy 2022-ben a környező 

országokban fogunk versenyezni. Az autónk egyelőre marad, bőven 

van még benne lehetőség. Később elképzelhető, hogy összkerekesre 

fogunk váltani, de ez egyelőre távlati terv. Most az a legfontosabb, 

hogy jól érezzük magunkat az autóban, és sportszakmai szempontból 

is fejlődni tudjunk.” 

Köszönjük az érdeklődést, együttműködő hozzájárulást Hidas Község Önkormányzatának, a szurkolóinknak, és 

támogatóinknak. Ők a Marso Mecsek Kft., Motul Tiszk Kft., Anrofém Kft., Bárczy Mérnöki Kft., Ráti Autószerviz. 
A cikk forrása: Rallye évkönyv 2021, Ráti Motorsport 

A gyermekek örömére idén nem maradt el a találkozás a Mikulással. Igaz, más 

formában látogatott el hozzánk az idei évben, most az otthonukban kereste fel a 
gyermekeket. A járványhelyzet miatt a csoportos zárt térbeni rendezvények kockázatát 
elkerülve, idén Ő ment el minden gyermekhez. 
December 6-án már korán megérkezett településünkre a Télapó, hiszen sok – sok 
teendője volt nálunk. Először ellátogatott az óvodánkba, majd ezután pihennie és 
készülődnie kellett az esti látogatásaira. 
Délután 4 óra után indult - segítőjével Berg Csaba Polgármester 
Úrral - hó, szán és rénszarvas híján a település feldíszített 
„Mikulásbuszával”, közel 130 gyermekhez. Bejárták együtt a 
település minden zugát és mindenhol boldog gyermekekkel 
találkoztak, kik nagy izgalommal várták és  nagyon örültek a 
Mikulásnak. A kicsik több helyen énekekkel, versekkel, 
rajzokkal lepték meg a Nagyszakállút, ki cserébe 
ajándékcsomaggal ajándékozta meg Őket. Persze voltak 
helyek, ahol csak az ablakból integettek a várva várt 
látogatónak, Nekik a kerítésre akasztotta a meglepetést. A 
látogatások végül estébe nyúltak, hiszen mire a végére ért a 
címeknek már korom sötét volt, így az est zárásaként - 
Mecseknádasdon is - megcsodálhatta az ünnepi fényeket. 
Köszönjük szépen a szülőknek is, hogy gondoltak a fáradt 
Mikulásra és segítőjére és finom itallal, harapni valóval kínálták 
Őket. Ezúton is köszönjük a nagyszámú jelentkezést, a segítő 
együttműködést. 
 

A Mikulás után újabb ünnepre készülünk, a karácsonyra. Ezzel kapcsolatban került 
ismét meghirdetésre immár 4. alkalommal a cipősdoboz gyűjtési akciónk. Még 

érkeznek a csomagok a Polgármesteri Hivatalba, ahonnan 2021. december 22–én 
kerülnek kiszállításra a gyermekeknek. 
 

Lapzártánk után kerül megrendezésre az adventi vásár községünkben, erről az 

eseményről következő lapszámunkban adunk hírt.           Szerk. 

Házhoz ment a Mikulás – ünnepi készülődés Hidason 


