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Ukrajnai segélyszállítmány Rát településnek  

Sokszor mondjuk, hogy bizonytalan világban élünk. Valahogy most tényleg 
beigazolódni látszik ez az emberi gondolat. Még teljesen ki sem keveredtünk a 
nehezen viselt világjárványból, de már itt a szomszédunkban a szörnyű és soha 
nem gondolt háború. Mikor a híradásokból értesültem a szörnyű valóságról első 
gondolatom az volt, hogy segíteni kell a rászorult embereken. Eszembe jutott, 

Hidasnémeti testvértelepülésünkön már találkoztam Kárpátaljai küldöttséggel, 
mivel Hidasnémeti testvértelepülése az Ukrajnai Rát település. Hívtam is polgármester kollégámat, aki idő közben 
már adománygyűjtést szervezett a településén. Ekkor már meghirdetésre került településünkön is a gyűjtés, ezért 
biztosított róla, hogy segítségemre lesz az adományok eljuttatásában. Így jutottam el április 23-án szombaton a 

Kárpátaljai Rát településre, ahol közvetlen a háborús övezetből vannak menekültek, közel ötvenen. Egy darabig 
csak átutazó, pár éjszakás vendégek voltak, kik más országokba utaztak tovább, de a jelenlegi ötven fő állandósulni 
látszik, hiszen nincs hová menniük és sajnos a háború után sem lesz, hiszen a házaik már az értelmetlen támadások 
romjai. Aki ismer (sokan vannak így Hidason) az tudja, hogy elég érzékeny ember vagyok, nem tagadom nagyon 
megviselt a kint töltött idő, pedig háborús országként még így is érződött a hatalmas vendégszeretet. Fogadott a 

jelenlegi polgármester (elöljáró) és a korábbi polgármester asszony (elöljáró) és családja is. Látni az üres utcákat 
és szembesülni azzal, hogy alig maradt férfi a településen és bezártak az intézmények szörnyű érzés volt. A 

menekültek abban az óvodában vannak elhelyezve, ahol máskor a helybéli és környékbéli gyermekek szoktak 
gond nélkül játszani és nevetni. Az ötven fős létszám nagyon vegyes, a kicsi gyermektől a 90 éves néniig minden 
korosztály van és látni a reményt vesztett tekinteteket az bizony nagyon elszomorító volt. A Kárpátaljára 
menekültek köszönetét és hálájukat szeretném átadni azoknak, akik hozzájárultak adományukkal ehhez a 
hosszú úthoz. Személy szerint kiemelten köszönöm a Református Egyház 
gyűjtését és tisztelettel köszönöm Gyenge Károly lelkész úrnak, hogy rám bízta 
adományuk célba juttatását. Köszönöm mindenkinek a felajánlást. Nagyon 

érdekes, hogy többségében nyugdíjasok hoztak adományt, ami megint szívhez 
szóló volt és nehezen találtam a köszönő szavakon kívül mást, mikor az irodámban 

átvettem a csomagokat. Komoly többszöri beléptetésen mentünk keresztül míg 
átléptünk a határon és a két nyelven (ukrán és magyar) írt hatalmas lista 

átvizsgálása után léptünk Ukrán földre. Köszönöm a Hidasnémeti Polgármester Úrnak és az ottani tolmácsnak, 
hogy elkísértek erre a szokatlan útra. Több nappal hazaérkezésem után is nagyon sokat gondolok az ott élő 
emberekre. Itthon vagyok, remélhetőleg biztonságban vagyunk. De mi lesz a fedél nélkül maradt százezrekkel 
milliókkal? Bízunk benne, hogy egyszer az ő életük is rendbe jön. Magam részéről tudom, hogy én még visszatérek 
Kárpátaljára, mert Önökkel vagy egyedül, de segíteni szeretnék és fogok is ezeknek az embereknek. Mi, akik itt 

vagyunk a békében becsüljük meg egymást és fogadjuk el egymást, akár a hibáinkkal is. 
Ebben bízva kívánok mindenkinek jó egészséget és békét:             Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

 

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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A vírushelyzet enyhülése után nem késlekedtünk 
a programok sokaságának megszervezésében. 
Nagyon vártuk már ezt az időszakot! ☺ 

Március 8.  Nőnap az óvodában 

Ezen a napon a fiúk Nőnapi verssel és egy kis 
ajándékkal kedveskedtek a lányoknak. 
Viszonzásképp a lányok édességgel kínálták meg a 
fiúkat. 

Március 15. 

 Óvodánk gyermekei nagyon készültek a Március 
15.-ei ünnepségre. A kicsik nemzeti színű 
virágaikat vitték el a lovas szoborhoz, a 
középsősök nemzeti színű szíveket készítettek és 
egy kis tánccal készültek. A nagycsoportosok egy 
műsorral készültek Március 15. alkalmából. 

Rendőri és pénzügyőri intézkedés az 
oviban 

Flash kutyával, és 
gazdájával Guba Sándor 
pénzügyőr zászlóssal és 
civilben Szabó-Lukács 
Szilveszter nyomozóval! 
A gyerekek nagyon 

élvezték a különböző 
feladatokat. 

Csoportjaink klímaberendezésekkel gazdagodtak 

az egészségvédelmi szabályok betartása mellett. 
Ezúton is köszönjük a Hidasi Önkormányzat 

támogatását! 

A nagycsoportos gyerekek betekinthettek az 

Iskola életébe, ahol egy tanítási órán vehettek 
részt. Nagyon jól éreztük magunkat! Köszönjük 
szépen a leendő elsős tanító néninek! 

Április 12. Tojáskeresés az óvoda 
udvarán 

A gyerekek szebbnél szebb csokitojásokat 
kereshettek meg az udvaron.  Ezúton is köszönjük 
szépen Berg Csaba polgármester úrnak a 
támogatást. 

Április 13.-án Húsvét alkalmából a Ribizli 

bohóc látogatott el a gyerekekhez, már nagyon 
várták. Csodás hangulatot varázsolt az ovisoknak.  

Április 26.-án különleges 
programunk volt az óvodában. 

ÓRIÁS BUBORÉK 
SHOW-n vehettek 

részt a hidasi ovisok! 
Minden csoportnak 

volt ideje a 

szórakozásra, hiszen 
egész délelőtt velünk 
voltak a 

bubimesterek.  

Steiner-Orosházi Szandra, intézményvezető 

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde hírei 2022. március - április 
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A tavasz rendkívül mozgalmas időszak iskolánk életében. A hatodik évfolyamosok Budapesten jártak a 
Fővárosi Nagycirkusz „Tavaszváró” előadásán. A színvonalas, élvezetes műsor előtt sétát tettek a 
Városligetben és ellátogattak a Hősök terére is. Negyedik évfolyamos diákjaink a Pécsi Nemzeti Színházban 

tekintették meg az Árgyélus királyfi című darabot, a második osztály a Halász és a felesége című művet, a 
hetedikesek pedig a Diótörőt nézhették meg. A programok a Lázár Ervin Program keretében valósultak meg. 
 

Március elején lezárult a német versmondó verseny. 42 diákunk nevezett német 
nyelvű versekkel. Örvendetes, hogy ilyen sok tanulónk vállalkozott erre a feladatra, 
hiszen idegen nyelven megnyilvánulni nehéz dolog.  

A verseny eredményei:  

I. korcsoport (1-3. osztály) 
1. Zalavári Donát  
2. Kiss Jázmin  
3. László Kiara 
 

II. korcsoport (4-5. osztály) 
1. Videcz Dusán 

2. Vajda Szabolcs  

3. Nagy Noel 

 

III. korcsoport (6-8. osztály) 
1. Nyárádi Kincső  
2. Balogh Patrícia 

3. Fényes Hunor

Különdíj: Kérő Benett, Sánta Réka. 
 

Felkészítő pedagógusok: Borsosné Schwáb Rita, Klemné Szabó Zsanett, Palkó Andrea és Streicher-Lázár 
Henrietta. 

Március hónapban több osztályunkba is ellátogatott a közösségi nevelés foglalkozásra iskolánk védőnője, 
Schmieder Valéria, illetve Goldmanné Fehér Hajnalka iskolapszichológus. 

Március 11-én megemlékeztünk az 1848-49-es forradalomról és 
szabadságharcról. A színvonalas műsoron 5., 6. és 7. évfolyamos diákok 
szerepeltek. Felkészítő pedagógusuk Fekete-Győrfi Tímea volt Vendégeink is 
voltak ezen a napon, polgármester úr és az Idősek Klubja is részt vett az 
eseményen.  

Március közepén új kolléganővel bővült tantestületünk Bereczki Beáta 

tanítónő személyében.  

Március 21-én nyílt napot tartottunk, ahol az érdeklődő szülők, nagyszülők vehettek részt a tanórákon. 

Áprilisban a leendő elsősöké volt a főszerep. Az óvónénikkel látogattak 
el negyedikeseinkhez az iskolába, majd egy héttel később szülői fórumot 
tartottunk. A rendezvény a társastáncosok bemutatójával kezdődött és a kis 
ovisok is bekapcsolódtak a táncba. Ezt követően a gyerekek játékos 
foglalkozáson vettek részt, a szülőknek pedig az intézmény vezetője tartott 
tájékoztatót. Mindezek után a Hidas Néptánc Egyesület próbájára is 
ellátogathattak. Az első évfolyamra történő beíratás időpontja: április 21-22.  

(7.30-16.00).  

Április 11-e a Magyar Költészet 
Napja. Iskolánk diákjai nagy izgalommal 
készültek erre a napra hiszen versmondó 
versenyt rendeztünk. Füsti Molnár 

Éva Jászai Mari-díjas színésznő, 
Szabóné László Irén és Berg Csaba 
polgármester úr alkották a zsűrit.  

 

A Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola hírei 2022. március - április 
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Eredmények: 
Alsó tagozat 

1. helyezett: Csóka Bianca (2. osztály) 
2. helyezett: Rózsa Lili (2. osztály) 
3. helyezett: Kiss Jázmin Anna (2. osztály) 

Felső tagozat 

1. helyezett: Nyárádi Mendel (6. osztály) 
2. helyezett: Nyárádi Kincső (7. osztály) 
3. helyezett: Kérő Benett Martin (6. osztály)

 

Különdíj: Derschner Hanna (2. osztály) és Orsós Márton (5. osztály) 
 

Felkészítők: Biszakné Papp Hilda, Geisz Ildikó, Streicher-Lázár Henrietta, Palkó Andrea és Fekete-Győrfi Tímea. 
 

Április 21-én és 22-én zajlik az első évfolyamra történő beíratás. 
 

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 

Borsosné Schwáb Rita, igazgató

A karácsonyi vásárra nagyon sok dologgal készültünk. Horgoltunk, varrtunk, 
kötöttünk. Mindenki azt csinálta, amit szeretett. A végeredmény csodaszép lett. Ezt 
a karácsonyi vásáron jelenlevők is megerősítették.  

Januárban is folytatódott a kreatív munka. Időseink, mint minden évben a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat kérésére ajándékokat készítettek . Idén macis 
kulcstartókat horgoltunk. Ezekkel a kabalákkal jutalmazták az iskolában a német 
szavalóverseny résztvevőit.  

A farsangot régebben még beöltözéssel ünnepeltük meg. Mostanra már nem 
szívesen bújnak jelmezbe az Időseink. Ezért az idén közös fánksütéssel ünnepeltük. 

Egy kis forralt bor is készült hozzá. Jó hangulatú délelőttöt töltöttünk el együtt. 

Március 11-én is közösen ünnepeltünk. Meghívást kaptunk az iskolába. Az iskolásokkal együtt ünnepeltük 

meg a forradalom napját. Egy nagyon szép műsor részesei lehettünk. Köszönjük a lehetőséget.  

A hétköznapokban megpróbálunk segítséget nyújtani egymásnak. Ez nem csak fizikai 

segítséget jelent, hanem lelki segítséget is. Ebben minden héten erősítést is kapunk. 
Gyenge Károly református lelkész minden kedden bibliaórát tart nekünk . Ez sokat 

jelent számunkra, hiszen Időseink többsége nem tud már elmenni a templomba. Így 
hozzájuk is eljut az Ige.  

Március végén a bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda munkatársait  hívtuk meg a 
klubba. A magasvérnyomásról tartottak nekünk előadást. Válaszoltak 

kérdéseinkre. Ezeket az 
ismeretterjesztéseket rendszeresen 

szeretnénk megejteni, különböző témákban.  

A kézimunkázás jellemzi mindennapjainkat. Mi is készültünk a 

húsvétra. Tojásokat, nyuszikat horgoltunk, tavaszi manókat, 
ablakdíszeket készítettünk. Ezeket a szorgos kezeket a húsvéti nyuszi is 
láthatta, hiszen csokinyuszival és tojással lepte meg Időseinket.  

Biszak Józsefné, Idősek Klubja vezetője 

Az Idősek Klubja történései 

Farsangi fánk sütés 

EFI előadás 

Húsvéti díszek, tavaszi manók 

mailto:iskola@zeneisk-hidas.edu.hu
http://www.hidasiskola.hu/
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Február 26-án a II. Majosi Kolbásztöltő Versenyen 

vettünk részt, 39 csapat között. Kétféle kolbászt készítettünk: 
bukovinai hagyományok szerinti borsosat, illetve paprikás 
kolbászt. A zsűri az értékeléskor az ízeken és a 
munkafolyamatokon kívül a csapat egységét, megjelenését, a 
tálalást és az asztal külalakját is figyelembe vette. Ezek alapján az 
idei versenyt a mi csapatunk nyerte meg!  

Táncosaink a színpadon nyárádmenti és mezőségi táncokkal 
emelték a színvonalat. 

 

A”HIDASI FONÓ” rendezvénysorozatunkat idén is folytatjuk. 
 

Idei első vendégünk - február 19-én - Szabóné Gáncs 
Tünde volt, aki által bepillantást nyerhettünk a bukovinai 
népdalok fajtáiba, a különböző élethelyzetekben énekelt 
dalok felelevenítésével. Köszönjük a tartalmas és 
felemelő előadást , és a Cikói Székely Kórus közreműködő 
segítségét! 
Az estét az Adler presszóban folytattuk, ahol fergeteges 
hangulatú Folkkocsmát tartottunk.  
 

Március 18-án Tanai Guzorán Anna textilműves pedagógus segítségével ismerkedtünk meg a nemezelés 
alapjaival. Kicsik és nagyobbak lelkesen készítették gyapjúból a díszeket. 
 

Április 9-én Ömböli Mónika segítségével megismerkedhettünk a hagyományos tojásírással és a Húsvét körüli 
szokásokkal. 
Méhviasszal, írókával próbálkoztunk a hagyományos bukovinai mintákat a tojásokra írni.  
 

Következő programunk vendég előadója Lőrincz Etel lesz, aki a bukovinai 
viseletekről fog ismertetőt tartani. A helyszín a Művelődési Ház, időpontja 
pedig május 7. 17:00 óra.  
Ezután 19:00 órától táncházba várunk mindenkit, a Keptár zenekarral. 
 

Ezen programjainkat a CSSP-TANCHAZ-2021-0266 pályázatunk segítségével 
valósítottuk meg.  
 

Elkészült a közösségi helyiségünk teakonyhája, és a viseleteink tárolására szolgáló helyiségünk berendezése is. 
Régi álmunk vált valóra ezzel, hiszen így már méltó körülmények között tarthatjuk meg rendezvényeinket, 
fogadhatjuk vendégeinket, és megfelelő körülmények között tárolhatjuk az évek alatt készíttetett sok-sok 

viseletünket, kellékeinket. 
A beruházást a Falusi Civil Alap FCA-KP-1-2021/3-000420-as nyertes pályázatunknak köszönhetően tudtuk 
megvalósítani. 

 

 

Ömböliné Bacher Anna, elnök 

Hidas Néptánc és Hagyományőrző Egyesület beszámolója 

Folkkocsma Tojásírás Viselet raktár Teakonyha
000 
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A 2022. április 3-i országgyűlési választások eredményei Hidas községre vonatkozóan: 
Szavazópolgárok száma a községben: 1655 fő 

Szavazáson megjelent: 1083 fő 

Az egyéni választókerületi képviselőjelöltek közül a legtöbb szavazatot (632 db) Dr. Hargitai János (FIDESZ 

KDNP) kapta. 

Az országos listán a legtöbb szavazatot (616 db) a FIDESZ KDNP kapta. 

 

A népszavazás eredménye településünk esetében is érvénytelen volt.  
Dr. Tóth Attila 

Helyi Választási Iroda vezetője 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 
 

 

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:  
május 13., június 10. 

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 

 

Rejtvény 

Előző lapszámunk nyertesei: 
1. Meződi Petra, 

2. Kasziba Istvánné, 

3. Mózes-Ömböli Zsóka. 

Nyereményük egy-egy ajándékcsomag. 
 

Nyereményükhöz gratulálok, 
melyet 2022. május  16-án (15 

óráig) tudnak átvenni a 
Polgármesteri Hivatalban. Ezen 

lapszámunkban megjelent 
rejtvényünk helyes megfejtéseit  

2022. június 10-ig várjuk a Hivatal 
postaládájába.  

 

Tisztelettel: 

Berg Csaba 

Hidas község polgármestere 

Hidasi háziorvosi 
rendelő telefonszáma: 

06 / 21 / 200 - 21 -  22 

Dr. Csákármis Ilona 

Háziorvos 

06 70 773 2785 

 06 20 571 7009 

Bonyhád ügyelet: 06 74 318 104 

Kormányablakbusz menetrend: 
Június 2. és június 30. 

Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás 2022. április 3. 

http://www.watt-eta.hu/
http://www.watt-eta.hu/
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Engedjék meg, hogy pár sorban ismertessem az év eleje óta eltelt időszak történéseit a Hidasi Tájházért 
Egyesület vonatkozásában. 

Az év eleje pályázat írással és beadással kezdődött, a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap, valamint a Nemzeti 

Együttműködési Alap által kiírt pályázatokat adtuk be. Február elején siker koronázta a Nemzeti 

Együttműködési Alaphoz (1. kép) 2022-ben benyújtott pályázatunkat, melyben elsősorban az Egyesület 
működéséhez szükséges költségeket (pl.: adminisztrációs, kommunikációs, utazási stb.), valamint eszközök 
beszerzését (rendezvénysátor, porszívó) céloztuk meg. Az idei pályázatban is terveztük ismeretterjesztő videó 
anyag elkészítését, méghozzá a „Kardoss Emlékszobáról”. A másik pályázatunk – bár formailag és szakmailag is 
megfelelt – forráshiány miatt tartalék listára került, melyről április közepén kaptunk értesítést. 

Április elején a bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda által szervezett medvehagyma túrán vettek részt 
Egyesületünk tagjai, ahol a hasznos növény szedésén kívül az egészséges életmóddal kapcsolatos tudnivalókkal 
gazdagodtak.  

Szintén április elején tartottunk közös összejövetelt, melyen – két év kihagyás után - az idei Kardoss-Fesztivál 
megszervezésével kapcsolatos teendőkről beszéltünk, és amit a május elején tartandó családi összejövetelen 
véglegesítünk. 

Ezúton szeretnénk mindenkit meghívni a június 4-én (szombat) tartandó, hagyományos Kardoss-Fesztiválra, 
ahol a szokásos töltött káposztán kívül színes programokkal igyekszünk a látogatók kedvére tenni. 

Április közepén a Pécsi Tudomány Egyetem Néprajzi Tanszékének oktatói tettek látogatást Tájházunkban, 

majd a hónap végén a pécsváradi gimnázium volt diákjai az 52.éves osztálytalálkozójuk alkalmából tekintették 
meg kiállításainkat. Az épületet mindkét csoportnak Videcz Ferencné Marika néni idegenvezetéssel egybekötve 
mutatta be, ezzel is öregbítve Tájházunk hírnevét. 

    1.kép 

 

 

 

Hitter István, Hidasi Tájházért Egyesület elnöke 

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Lakossági igényeket figyelembe véve 
március 9-én kihelyezésre került egy Z-BOX csomag ki- és feladását szolgáló Packeta 

csomagautomata, mely a Polgármesteri Hivatal épülete mellett található. 

Előnyei: 

- A csomagkiadó automaták sorban állás nélküli 0-24 órás csomagátvételt és 
csomagfeladást tesznek elérhetővé. 

- Érintésmentes, mobil applikáción keresztüli egyszerű hozzáférés, érintőképernyő 
nélkül, utánvét fizetés is a mobilappban. 

Bízom benne, hogy a Lakosság örömmel fogja használni ezt a plusz kényelmi 
szolgáltatást. 

Tisztelettel: 

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

A Hidasi Tájházért Egyesület 

Z-BOX csomagautomata Hidason 
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Értesítjük a lakosságot, hogy Hidason 2022. május 7.-én szombaton veszettség elleni kötelező eb oltás lesz az 
alábbi helyszíneken: 
8:00-8:30 Kishidas telefonfülke, 8:30-9:00 Széchenyi u. telefonfülke, 9:00-10:00 Petőfi u. Kultúrpark, 10:00-

10:30 Magyarfalu kút, 10:30-11:00 Vörösmarty u. 41., Rabenschwanzra hívás esetén megyek, 11:00-11:30 Erkel 

F. u. 35., 11:30-12:00  Erkel F. u. focipálya 

Az oltás és a féregtelenítő tabletta együttes ára 5000 Ft/eb a helyszínen, háznál történő oltás esetén 5500 
Ft/eb. Az ebek féreghajtása a 81/2002. (IX. 04.) FVM rendelet értelmében kötelező. Az oltásra minden 3 
hónaposnál idősebb ebet kötelező elhozni. Az oltás elmulasztása szabálysértésnek minősül és pénzbírságot 
von maga után. 

Az oltásra feltétlenül hozzák el az oltási könyvet. Új kisállat egészségügyi könyv vásárlása 1000Ft/db áron 
lehetséges. 

Pótoltás május 12.-én csütörtökön 17:00-18:00 a Petőfi u. Kultúrparkban. 

Csak mikrochippel megjelölt eb oltható (melynek költsége 5000 Ft/eb). 

Köszönettel: Dr. Torma Csilla 

Tisztelt Lakosság, kedves Érdeklődők! 

Az idei évben sem marad el településünkön a gyermeknap megünneplése, hiszen az idei 

évben is színes programokkal teli napra várjuk Önöket új helyszínen, a hidasi sportpályán. 

A rendezvény 2022. május 28-án szombaton 10 órától 18 óráig tart. 

A részletes programokról a későbbiekben tájékoztatom Önöket. 

A programon való részvétel ingyenes lesz. 

Tisztelettel: 

Berg Csaba  

Hidas község polgármestere 

Március 16-án Budapestre voltam hivatalos a Magyarországi Bányásztelepülések Országos 

Szövetségének tisztújító gyűlésére. Ez az országos szövetség több, mint negyven magyarországi települést 
foglal magába, köztük több megyei jogú várost is, mint Tatabánya, Salgótarján. Ezen tisztújító ülésen átbeszéltük 
a lehetőségeket, a terveket és a rendelkezésünkre álló források felhasználását is. Többek között szeretnénk 
továbbra is ápolni a bányászmúlt emlékeit és értékeit. Az ülésen először a 12 fős elnökségbe választottak 

be. Utána pedig az elnökségi tagok alelnöknek választottak meg, ami nagy megtiszteltetés számomra. Ez 
persze plusz munkával, nem kevés plusz munkával is fog járni, de ez nem befolyásolja településvezetői 
munkámat. Büszkén fogom országosan is hirdetni településünk bányász múltját és próbálom összetartani a 
bányásztelepülések népes csapatát. 

Tisztelettel:  

Berg Csaba  

Hidas község polgármestere 

MABOSZ tisztújító gyűlés 

Értesítés veszettség elleni védőoltásról 


