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Testvértelepülési kapcsolatok 
 

Június 17-e és 19-e között Hidasnémeti 

testvértelepülésünkön tartották a 

hagyományos „Hidasi napok” rendezvény-

sorozatot. Erre a rendezvényre a vendéglátók 

kérésének megfelelően óvónők kísértek el. A 

nagy hőség ellenére is szinte egész napos 

munkájuk volt a kreatív sátrunkban 

csillámtetoválás, arcfestés és gyermek aerobik 

foglalkozást is tartottak. Ezúton is köszönjük a meghívást és külön köszönöm 

Kiss Tímeának és Gyenis Patríciának, hogy a szabadidejükben vállalták ezt a 

plusz hétvégi munkát. 

Június 24-től 26-ig a németországi Diedelsheim település szűk küldöttsége járt 

településünkön. Megtekintettük többek között a Polgármesteri Hivatalt, a 

református és az evangélikus templomainkat, iskolánkat, Művelődési Házunkat 

és vendégházunkat. A szombati nap közösen helyeztük el a megemlékezés 

koszorúit a Hősök emlékművénél.  

Ezúton is köszönöm a Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Hidasi 

Asztalitenisz szakosztály vendéglátását. A vendégeink nagyon szép emlékekkel és 

megelégedve indultak haza vasárnap az evangélikus mise után. 

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 Föld Napja alkalmából iskolánk diákjai Mecseknádasdra túráztak. Megtekintettük a Schlossberg kilátót és 

a várromot. A felsősök ellátogattak Gradwohl Zsolt fazekasműhelyébe, az alsósok pedig fagyiztak. Kicsik és 

nagyok egyaránt hősiesen teljesítették a közel 15 000 lépést. 

Május első hétvégéjén szülők, tanulók és pedagógusok összefogásának köszönhetően a gyerekek nagy örömére 

megújult a hátsó udvarunk. Köszönjük Derschner Tamásnak, aki a munka oroszlánrészét végezte el és 

az aktív szülőknek és kollégáknak a segítséget. 

A 2021/2022-es tanévtől megújult az országos mérési rendszer. Digitális platformra kerültek a meglévő 
szövegértési, matematikai és idegen nyelvi mérési területek, továbbá két, részben új területtel bővült az 
Országos kompetenciamérés. A projektben létrehozták a természettudomány műveltségterületi mérést, 
valamint továbbfejlesztették a jelenlegi papíralapú, az  Országos kompetenciaméréstől (OKM) eltérően 
működő idegennyelvi mérést. 2022-től mindegyik mérés digitális lesz és így egy komplex, immár négy területről 
(matematika, szövegértés, természettudomány, idegen nyelv) visszajelzést adó, korszerű digitális méréssé válik. 
6. és 8. évfolyamos tanulóink 2-2 mérési napon teljestették ezt a feladatot. 

Május 11-én hetedikeseink két pedagógus és egy idegenvezető kíséretével a 
Határtalanul országos program keretében Felvidéken töltöttek 5 napot. 
Várakat, kastélyokat látogattak meg, túráztak és ismerkedtek a felvidék népzenei 
kincseivel. A tapasztaltakról és élményeikről fényképes beszámolót tartottak az 
iskolai diákjainak és pedagógusainak. 

Május 27-én iskolai gyerek- és sportnapot tartottunk. A reggeli órákban a 
Deutsche Bühne Ungarn művésznője, Frank Ildikó tartott interaktív előadásokat. Az alsó 
évfolyamosok Csipkerózsika bőröndmeséjébe csöppentek, a felsősök pedig Till 
Eulenspiegellel bolondozhattak. A délelőtt második részében a kisebbek élvezetes 
akadálypályákon ügyeskedtek Biró Alida tanító néni vezényletével, felsőseink pedig Gál 
Petra tanárnővel barátságos mérkőzéseken mérték össze 
erejüket.  

Május 31-én az 1-4. évfolyam a Veszprémi 

Állatkertbe kirándultak. Az 5-8. évfolyam Budapestre utazott, ahol 
megtekintették a Parlamentet és az Olimpia Parkot. Sétahajóval a Dunáról 
láthatták fővárosunk nevezetességeit. Köszönjük Hidas Község 
Önkormányzatának a buszköltséghez való hozzájárulást.  

A Hidasi Tájházért Egyesület Kardoss fesztiváljára iskolánk diákjai Kardoss Kálmánhoz kötődő 
rajzokkal készültek. Tanulóink és pedagógusaink két dallal is kedveskedtek a közönségnek.  

2. és 3. évfolyamos diákjaink a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtárban 
megtekintették a Négyszögletű Kerek Erdő mesekiállítást. 

A tanév végére még egy nagyon szép versenyeredménnyel is gazdagabbak lettünk. 
A Hebe Kft. által megrendezett Play and Win! országos levelező angol 
versenyen Emődik Gergő Attila 5. osztályos tanulónk 3., Köbli Kristóf 6. osztályos 
tanulónk pedig 4. helyezést ért el. Felkészítő 

tanáruk Pánovicsné Balogh Eszter.  

Utolsó tanítási napunkon a végzősök szerenáddal búcsúztak pedagógusaiktól és 
rózsafát ültettek iskolánk előkertjében. A ballagással egybekötött tanévzáró 
ünnepségünket június 17-én rendeztük meg. Ballagóinknak sok sikert kívánunk 
a középiskolában. 

A Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola hírei 2022. május – június 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/alt_leiras
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A nyári szünidő első hetében színes programokkal tarkított napközis táborban vettek részt alsós tanulóink. 
Kézműves foglalkozások, sütés-főzés, kirándulás, strand, rendőrségi bemutató, vizes party és sok-sok 
meglepetés várta a gyerekeket, Vendégünk volt a Komlói Rendőrkapitányág és az Idősek Klubja és a Hidas 
Néptánc és Hagyományőrző Egyesület. 

Június 27-én tanévzáró értekezlet zárta a pedagógiai munkát és átadtuk a terepet a karbantartásnak és 
nagytakarításnak. 

Nyári ügyelet: Június 29. 9:00-13:00 óra,  Július 23. 9:00-13:00 óra,  Július 27. 9:00-13:00 óra,  Augusztus 
10. 9:00-13:00 óra,  Augusztus 24. 9:00-13:00 óra 

Szép, tartalmas nyári napokat kívánunk mindenkinek! 

„Félre irka, sutba táska, 

vidám szemünk ne is lássa, 

vigyük gyorsan a padlásra, 

őszig legyen ott lakása.” 

/Csukás István/ 

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

Az Idősek klubjában vannak rendszeres programjaink. Ezekre előre lehet készülni. Ilyen a Bibl iaóra . Minden 

kedden 10 órakor tartja Gyenge Károly református lelkész.  

A Bonyhádi  Egész ségfej l esz té s i  I roda  is rendszeresen tart előadást  nálunk. Májusban két előadás is volt. Az egyik 

témája a lelki egészség volt. A másiké az elesésbiztos környezet biztosítása. Hogyan tehetjük biztonságossá 

otthonunkat, mivel csökkenthetjük az elesés veszélyét. Mindkét előadás hasznos tanácsokat adott időseinknek.  

A klubban sokszor emlegetjük az eddigi kirándulásainkat. Sok helyen jártunk az évek alatt. Csak néhány: Grábóc, 

Szálka, Krisna völgy, Zengővárkony, Óbánya stb. Klubtagjaink egészségi állapota nem engedi már meg, hogy 

ilyen messzire menjünk. Most alkalmunk nyílt mégis egy kis kiruccanásra. 

Május 21-én ellátogattunk 15 fővel a 

kismányoki Tündérker t  p iacra . 

(Képeinken.) Itt biztosítottak voltak a 

kedvező körülmények (ülőhely, mosdó). 

Megnéztük a kézművesek portékáit, 

bejártuk a csodaszép helyszínt, 

ismerősökkel beszélgettünk, finom 

kenyérlángost ettünk, még zenét is 

hallgathattunk. Szeretettel fogadtak bennünket. Szép délutánt töltöttünk el együtt. Nyitott szemmel járunk, 

hátha adódik még olyan lehetőség, ahová az idősek többsége el tud menni.  

Június 17-re meghívást kaptunk az Általános  Iskolai  bal lagásra . Az iskolával jó kapcsolatot ápolunk. Néhányan 

részt vettünk ezen a rendezvényen. Köszönjük a meghívást.  

Biszak Józsefné, Idősek Klubja vezetője 

Hírek az Idősek Klubjából 

 

mailto:iskola@zeneisk-hidas.edu.hu
http://www.hidasiskola.hu/
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Január hónapban megemlékeztünk a kitelepített németekről, koszorút helyeztünk el és mécsest 

gyújtottunk az emlékműnél. A Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskolában megrendezésre került a 

német versmondó verseny melyről korábban az iskola beszámolt. 

A „bakancsos ház”-ra felkerültek a zsalugáterek (Kivitelező Herner Faipari Kft). Készültünk a gyereknapra – 
sajnos az időjárás közbe szólt. Május 30-án az I. és II. világháborús emlékműnél Hősök napi megemlékezést 
tartottunk. Köszönjük Aradi András evangélikus esperes és Gyenge Károly református lelkész közreműködését. 
A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek helyezték el emlékező koszorúikat, és 
hajtottak fejet a hősök előtt. 

Május 30-án a Hidasról kitelepített németekre emlékeztünk  a „Hidasra betelepített, Hidasról kitelepített 
németek” emlékművénél. Részt vettünk Kardoss-napi koszorúzáson. 

Május 19-én a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde gyermekei a Theater Jetzt előadásában a bőröndmesékből a Béka 
király mesét láthatták az óvodában. 

A Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola alsó tagozatos tanulói 
május 27-én szintén a Theater Jetzt előadását láthatták az iskolában, a felsősök 
interaktív előadáson vettek részt. 

Június 11-én Frank Ildikó előadásában Marlene Diettrich életébe nyertek 
bepillantást, akik részt vettek az esten. 

Az idei évben is elérkezett a nyolcadik osztályos tanulók várva várt napja: a 
ballagás. Minden ballagó diák könyvutalványban részesült. Az idei ében a 
„Legjobb ballagó németes” címet és az ezzel járó jutalmat Bognár Benedek 
kapta. 
Június 24-én a Hidasra érkező testvértelepülés – Diedelsheim – küldötteit 
látjuk vendégül. 
Az idei évre nemzetiségi napot tervezünk, és kirándulást. 

Mózesné Németi Rita, Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

2022. április 30-án a délutáni órákban májusfaállítást szervezett Nemzetiségi Önkormányzatunk. Először 

közösen, kicsik és nagyok együtt feldíszítettük színes szalagokkal a felállítandó fát, majd sok-sok segítő kéz 
segítségével sikeresen a helyére állítottuk a település májusfáját. Az esemény jó hangulatban zajlott, a finom 
falatok és üdítők mellett nagy baráti beszélgetések is kerekedtek. 

 

2022. május 9-én pozitív döntés született két benyújtott pályázatunk 

esetében is: 

- A ROMA-NEMZ-KUL-22-0006 azonosítószámú „Roma szokások felelevenítése Hidason” című projekt célja egy 

olyan hagyományteremtő rendezvény megszervezése, mely feleleveníti a roma hagyományokat és kultúrát, 

segíti a roma nyelv használatát és megismerését is. A tervezett programok közt szerepel kézműves foglalkozás, 

arcfestés, tánccsoportok és zenekarok fellépései, hagyományos roma ízvilág szerinti ételek fogyasztása, a napot 

cigány bállal zárnánk. A megítélt összeg: 300.000 Ft. 

- A ROMA-NEMZ-TAB-22-0003 azonosítószámú „Táborozzunk együtt Hidason” című projekt célkitűzése a roma 

gyermekek megismertetése múltuk egy szeletével.  Terveink szerint az 5 napos tábor alkalmával megismerhetik 

majd kultúrájuk hagyományos mesterségeit, népzenei hagyományait. A programokat tekintve elképzeléseink 

közt szerepelnek a következő lehetőségek: népdalok, néptáncok tanulása, hagyományos cigány ételek 

készítése, kóstolása, cigány népdalok, népmesék, balladák beás nyelven történő előadása, nyelvi játékok, 

gyöngyfűzés és a kosárfonással való ismerkedés is. Hisszük, hogy az a fiatal, aki tisztában van eredetével, 

népének történetével, kultúrájával képes egyenlő félként, társként kezelni a más (többségi) társadalom tagjait. 

A megítélt összeg: 700.000 Ft.                                               Orsós Zoltán, Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat első féléve 

 

Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat hírei 
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Április 30-án Kismányokon a Népviselet Napján mutathattuk be a székelyföldi és a 

mezőségi viseleteket. Egy-egy táncospárunk ismertette a felöltött ruhadarabokat, ezután 

pedig az adott tájegység egy rövid táncával színesítették a bemutatót.  

Május 7-én Lőrincz Etel Életfa-díjas textilművész volt a vendégünk a Közösségi Házban. 

Vetítéssel színesített előadását tekinthettük meg a bukovinai székelyek viseleteiről, 

szokásaikról. 

Szintén május 7-én a Keptár zenekar közreműködésével moldvai-gyimesi táncházat tartottunk a Művelődési 

Házban. Öröm volt látni a sok táncoslábú érdeklődőt, akikkel megtelt a ház. E két programunk a sikeres 

táncházpályázatunknak köszönhetően került megrendezésre. 

Május 29-én gyermekcsoportunk a Bukovinai Székely Gyermekcsoportok Találkozóján 

vett rész Izményben, ahol Arany Tulipán 

minősítést szereztek. Gratulálunk nekik! 

„Izgatottan vártuk a néptáncosok 

gyermektalálkozóját, amire új koreográfiát 

állítottunk össze Jani bácsival és Eti nénivel. Nagyon 

szép ruhákat kaptunk a fellépésre. Néhányan izgultak, 

hogy hogyan fogunk szerepelni, de ahogy megszólalt a 

muzsika, csak a tánc számított. Önfeledten, nevetve, 

boldogan táncoltunk! Meg is lett az eredménye a sok gyakorlásnak, Arany Tulipán díjban részesültünk. 

Köszönjük mindenkinek a sok segítséget, bíztatást, támogatást, amit évek óta kapunk!” Fényes Hunor 
 

Június 4-én Hidason léptek fel gyermek és felnőtt 

táncosaink, a Kardoss-napon. A felnőttek nyárádmenti 

és mezőségi táncokkal, a gyermekek pedig a „Vonatra 

várva” című koreográfiával szerepeltek. 

A délutáni műsorfolyam zárásaként táncpedagógusaink 

élőzenés gyermek táncházat tartottak a Tájház Udvarán, 

amin a bölcsődés korúaktól az iskolásokig szép számmal 

vettek részt a gyerekek.  
 

Ezt a napot este tűzgyújtással zártuk, az 1920-as 

trianoni békediktátumra emlékezve . Egyesületünk 

második alkalommal csatlakozik az „Összetartozásunk 

Tüze” elnevezésű kárpát-medencei programhoz, ami 

szerint minden év június 4-én este egyidőben gyúlnak 

őrtüzek, az összetartozásunkat szimbolizálva. Idén a 

helyszínünk a Tájház hátsó udvara volt, ahol sok helyi és 

vidéki érdeklődő tiszteletét tette és velünk együtt 

emlékezett, énekelt. 

„Nem vagyok sem madéfalvi származású, sem egyéb székely, az én családomban nem volt 
hangsúlyos megemlékezni Trianonról, így csak az iskolákban, majd később felnőttként találkoztam 

ennek az eseménynek a magyar történelemre és a gondolkodásunkra gyakorolt hatásával. Ez a 3. tűzgyújtás 
volt, amin részt veszek; úgy tűnik egyre többen vagyunk itt. Ami igazán jó érzés, hogy az egészen kicsi gyerekektől 
a nagyszülőkig itt voltunk és kicsit együtt emlékeztünk meg arról, hogy mi történt. Fontosnak tartom, hogy a 
gyerekeink úgy találkozzanak ezzel a megemlékezéssel, hogy lássanak és halljanak olyan történeteket, hitelesen 
elmesélve, ami szemléltetni tudja számukra, hogy mit is jelent még ma is, miért bosszankodnak, szomorkodnak 

Hidas Néptánc és Hagyományőrző Egyesület beszámolója 
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idősebb és hazafias érzelmekkel fűtött embertársaink a trianoni szerződés miatt. Nekik ez már csak egy 
tananyag a törikönyben (miként nekem is az volt), viszont mint minden megemlékezésnek, ennek is úgy van 
értelme és érétke, ha átélhetően tudnak részt venni rajta. Talán most még fogócskáznak és a tűz után maradt 
parázson sült szalonnáznak, és a közös éneklésnek jobban örülnek, mint annak, hogy 80-100 ember összegyűlt 
egy ekkorka községben, de bízom benne, hogy ha ez hagyománnyá válik, akkor idővel ők is átérzik, átélik ennek 
a tűznek a jelentését, és bárhol is járnak majd a világban, tudni fogják, hogy mire kell emlékezni június 4-én.” 
Nyárádi Balázs 
 

Felnőtt táncosaink táncpróbái a nyári időszakban is folyamatosak, a miniknek és a gyermekeknek a nyári 

szünetet követően augusztus végén kezdődnek újra a próbák. 
Ömböliné Bacher Anna, elnök 

 

Tisztelettel köszöntöm az olvasókat! 

Előző lapszámban az áprilisig tartó időszakról 

számoltam be a Hidasi Tájházért Egyesület ez évi 

tevékenységeivel kapcsolatban, most az elmúlt két 

hónap eseményeit idézném fel.  

A május hónap teljes egészében a Kardoss Fesztivál 

előkészületeivel telt el: egyeztettünk, pontosítottunk a 

fellépőkkel; beszereztük a szükséges alapanyagokat 

rendezvényünk gasztronómiai eseményéhez, 

programjaihoz; megvásároltuk a Nemzeti 

Együttműködési Alap által 2022.évre biztosított 

pályázati forrásból a betervezett eszközöket 

(rendezvénysátor, porszívó); csinosítottuk a Tájház 

épületét, annak környe-

zetét. 

Természetesen ezen felül 

ápoltuk kapcsolatainkat, 

hagyományainkat is: részt 

vettünk a Német 

Nemzetiségi Önkor-

mányzat által május végén szervezett 

megemlékezésen a Hősök szobránál, valamint a 

bányatelepi német emlékműnél. kép 0.  

Hamar elröppent a május, és célegyenesbe érkeztünk 

a két éve várt rendezvényük megvalósításához. Az 

utolsó napokban az egyesület tagjainak rengeteg 

önkéntes munkájával – többek között a 

rendezvénysátor felállításával – minden készen állt, 

hogy ismét megtartsuk a hagyományos Kardoss 

Fesztivált.  

Június 4-én szombaton 10 órakor 

a Polgármesteri Hivatalnál 

található emléktáblánál először 

Videcz Ferencné Marika néni 

méltatta Kardoss Kálmán 

személyét, munkássággát, majd 

a megemlékezés koszorúit 

helyezték el a Tájházért 

Egyesület, a helyi Önkormányzat, 

a pécsi Mecsek Egyesület, és a Hidasi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat képviselői. kép 1.  

A Hidasi Tájházért Egyesület beszámolója 

 



XI. évfolyam 3. szám Hirdetési és információs lap 2022. május - június 

7 
 

Ezután a Tájháznál folytatódtak az események, ahol 11 

órakor szintén Videcz Ferencné nyitotta meg Dr. 

Ömböli Orsolya alkotásaiból rendezett kiállítást, 

majd ezután elkezdődtek délelőtti programjaink, 

melyek elsősorban a gyerekeknek szóltak. kép 2. A 

kezdő bábelőadás után az apróságokat arcfestés, 

csillámtetoválás, készműves foglalkozások (fajáték 

készítés, agyagozás), ügyességi játékok, ugrálóvár 

várta rendezvényünk végéig. kép 3. 

 

 

  

 

 

 

A Tájház hátsó kertjében a vállalkozó kedvű látogatók 

íjászkodhattak és lovagolhattak késő délutánig. 

Napközben látogatóink megtekinthették még a helyi 

általános iskolások által készített és díjazott „Kardoss 

rajzversenyre” érkezett alkotásokat is. Délben a 

hagyományos töltött káposztával és desszertnek 

palacsintával vártuk az idelátogatókat, valamint büfé 

is növelte a kínálatot. kép 4.  

 

 

 

 
14 órakor kezdődtek kulturális programjaink. Először a 

Hidasi Roma Önkormányzat támogatásának 

köszönhetően a pécsi Khelipeske Rom táncegyüttes 

műsora alapozta meg a jó hangulatot, majd a helyi 

általános iskolások és óvodások csillogtatták meg 

tudásukat, rátermettségüket előadásaikkal. A Hidasi 

Néptánc és Hagyományőrző Egyesület 

tánccsoportjainak műsora bizonyította, hogy 

kihagyhatatlan részvevői fesztiválunknak. kép 5. 

 

 

 

 

 

 

A pörgő ritmusú táncelőadások között a kakasdi 

Sebestyén István anekdotái, vicces történetei 

nevettették meg a közönséget. Idén is tombola 

tárggyal jutalmaztunk egy szerencsés részvevőt, aki 

fogyasztott az általunk készített (és állítólag finom) 

töltött káposztából. Zárásként a Mecseknádasdi 

Német Néptánc Egyesület színvonalas táncműsora 

foglalta keretbe programjainkat. Reméljük az 

idelátogató helyi és vidéki vendégeknek tartalmas 

egész napos szórakozást tudtunk biztosítani, bízva 

abban, hogy jövőre ismét vendégül láthatunk minden 

kedves érdeklődőt. 

Szeretnénk köszönetet mondani minden 

támogatónak, aki hozzájárult rendezvényünk 

színvonalas megrendezéséhez: Hidas Község 

Önkormányzat, Balog Bálint ev., Benkő Gábor ev., 

Fábián Izabella, Ferencz Zsolt ev., Sági Miklós ev., 

Varga Ferenc, Hidasi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat, MBM Sport és Szabadidő Egyesület 

(Bonyhád), R+R Renova Kft. (Bonyhád). 

Köszönet a hidasi fellépőnek: Benedek Elek Német 

Nemzetiségi Általános Iskola tanulói és felkészítőik; 

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde gyerekei, nevelői; 

Hidasi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület.  

Természetesen külön köszönet és elismerés az 

Egyesület tagjainak az elvégzett önkéntes munkáért, 

amivel megvalósulhatott Fesztiválunk.   

Rendezvényünk után sem fogunk tétlenkedni: a nyár 

folyamán a Tájház berendezéseinek, kiállítási 

tárgyainak karbantartását, takarítását tervezzünk, 

valamint június végén közös összejövetel során 

összegezzük a Fesztivál eredményeit, hiányosságait, 

tervezzük az elkövetkezendő hónapok programjait. 

 Hitter István, Hidasi Tájházért Egyesület elnöke 
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Igazi kánikulai idővel köszöntött ránk a nyár és vele együtt az óvodai és iskolai szünet is. 

Eredményes óvodai nevelési éven és iskolai tanítási éven vannak túl intézményeink, ezúton is 

gratulálok diákjainknak a különböző versenyeken elért kiemelkedő eredményeikhez. Diákjaink és lassan 

pedagógusaink is jól megérdemelt pihenőjüket töltik. Hidas község tanuló ifjúságának és minden gyermeknek 

kívánok emlékekben gazdag nyarat és jó pihenést. A gondtalan nyárhoz kívánok minden hidasi Lakosnak jó 

egészséget és sok mosolyt.  

Tisztelettel:  

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Közérdekű információk, hirdetések, tájékoztatások, elérhetőségek 

 E-On Dél-Dunántúli 
régió hibabejelentés 

(szakaszos közvilágítási 
lámpa hibáknál és lakossági 

hibaelhárítás)  
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:  

július 8., augusztus 12. 

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 

 
 
 
 

 
 

 
 

Előző lapszámunk nyertese: 
 

Fekete Ernőné 
 

Nyereménye egy ajándékcsomag. 
 

Nyereményéhez gratulálok, 

melyet 2022. július 14-én (15 

óráig) tud átvenni a Polgármesteri 

Hivatalban. Ezen lapszámunkban 

megjelent rejtvényünk helyes 

megfejtéseit  

2022. augusztus 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: 

Július 28. és augusztus 25. 

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Takarék Busz szolgáltatás 2022. augusztus 1. napjától a 

Polgármesteri Hivatal épülete előtt lesz elérhető, változatlan formában. 

Tisztelettel: Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Gondolatok az utolsó oldalra 

http://www.watt-eta.hu/

