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www.hidas.hu 

 
www.facebook.

com/Hidasi
 

Polgármesteri 

Hivatal 

Hidasi Polgármesteri Hivatal  
ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő:  08:00-15:00 
Kedd:  08:00-15:00 
Szerda:  ügyfélfogadás szünetel 
Csütörtök: 08:00-15:00 
Péntek:  ügyfélfogadás szünetel 
Ebédidő:  minden nap 12:00-12:30 
 

Hidasi Hírmondó 

Lap tulajdonságai: ingyenes kézbesítés 
hagyományos külalak (A3, papír) 
színes nyomtatás, sokszorosított 

Szerkesztés: Szőke Boglárka 
Felelős kiadó: 

Berg Csaba 
Hidas község polgármestere 

 

Berg Csaba polgármester 
elérhetőségei: 

7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 50/II. 
Telefon: 06 72/457-101, 

06 72/457-117 
Fax: 06 72 457-101 

Mobil: 06 20/345-4913 
E-mail: hidasonkormanyzat@gmail.com 

 

http://www.hidas.hu/
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Iskolánk a 2021/2022-es tanévben sikeresen pályázott a nyári Erzsébet táborra , így július 31-től 

augusztus 05-ig 34 diák tölthetett el élménydús napokat 4 pedagógus kíséretében a Balaton partján. Kalandos 

indulás és átszállásokkal tarkított vonatos utazást követően érkeztek meg Zánkára.  

A zánkai táborhely festői környezetben, a Káli-medencében, Tihany és 
Badacsony között helyezkedik el. A több mint 150 hektáros komplexum 
saját balatoni partszakasszal, hatalmas zöldterülettel, sportpályákkal 
és számos, a táborozók számára ingyenes szolgáltatással, valamint 
2021-től már megújult szállásokkal, sportcsarnokkal, színházteremmel, 
vadonatúj étteremmel és multifunkcionális nyitott-fedett közösségi 
épülettel, továbbá a felújított, Zánka-Erzsébettábor  
vasútállomással várja a táborozókat. Diákjaink ki is próbáltak mindent, 
ami rendelkezésükre állt.  

A minden pontján teljesen új 
Zánkai Erzsébet-táborban több 
mint 2000 gyermek nyaralhatott 
együtt egy a 21. századi, modern és 
nyüzsgő, kultúrfesztivál hangulatú 
gyermektáborban. 

Változatos programokon vehettek 
részt a gyerekek, jó idő esetén 

pedig egy autóktól elzárt gyalogos sétányon tudták megközelíteni a 
Balaton-partot.  

A teljesség igénye nélkül néhány E-
táboros program: Haditechnikai park 
látogatás; Digitális tudatosság – 
előadás; „Kódolj a mobilodra!” – 
digitális program; „Indián tollak 
nyomában” – éjszakai akadálypálya; 
Hősök napja; sárkányhajózás; 
kalandpark; tábortűz; csapatépítő játékok; komoly- és könnyűzenei 
foglalkozások; cirkuszlátogatás; érzékenyítő foglalkozás sérült emberekkel; 
kalandfalu; reggeli torna, nyitó és záróparty. És persze sok-sok strandolás. 

A gyerekek, a kollégák és a szülők nagy elégedettséggel nyilatkoztak a táborról. Reméljük a jövő tanévben ismét 
lesz lehetőségünk pályázni.  

A  tanévkezdésse l  kapcsolatos információk:  

Első tanítási nap, tanévnyitó és tankönyvosztás: 2022. szeptember 1., 
csütörtök. Ezen a napon 11:30-kor véget ér a tanítás, napközi és étkeztetés 
nem lesz.  

Szeretettel várunk minden diákot, kollégát és hozzátartozót! 

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 Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola hírei 2022. július-augusztus 

 

mailto:iskola@zeneisk-hidas.edu.hu
http://www.hidasiskola.hu/
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Június közepétől az óvodában összevont csoportok 
működtek és megkezdődött a nyári élet. A jó időben 
igyekeztünk annyit lenni a levegőn, amennyit csak 
tudtunk. Szerencsére az óvoda tágas, füves udvara erre 
lehetőséget is biztosított.  
Többször jártunk a község játszóterein is. Szülői 

felajánlások jóvoltából a gyermekek szinte minden nap 

friss gyümölcsöt, gyümölcslevet és fagyit, jégkrémet 

kaphattak. Ezúton is köszönjük a támogatásukat! 

Az óvodai nyári szünet ideje alatt sem áll meg az élet az óvoda és bölcsőde épületében. 

Számos felújítási és karbantartási munkálatot végzünk a fenntartó segítségével:  

• Az óvodai és bölcsődei csoportok festése, mosdók felújítása, wc kagyló csere 

• fejlesztő szoba padlózatának elkészítése, díszítése 

• sötétítő rolók felhelyezése 

•  új textíliák vásárlása az intézmény gyermekei számára  

• Játszótéri eszközeink hivatalos felülvizsgálata 

Az óvoda nyitása: 2022. szeptember 1. (csütörtök) 
 

2022.09.05.-én (hétfőn) 16:30-kor tartunk először közös, majd 
csoportos szülői értekezletet. 

 
VÁRUNK MINDENKIT SZERETETTEL A 2022/2023-as nevelési évben is! 

Steiner-Orosházi Szandra, intézményvezető 

Beszámoló (táboroztatás):  

• Hétfő: roma tánc táncoktatás 

• Kedd: Gunaras fürdőzés 

• Szerda: cigány mesék, mozizás (Polgármester apró 

ajándékokkal lepte meg a gyermekeket)  

• Csütörtök: pécsi állatkertbe látogatás, ebéd (McDonald's)  

• Péntek: Véméndi tambura zenekar fellépése, azután a 

hangszerek bemutatása, ismertetése  

 

Romanap:  

• 100-150 fő vett részt, az országos képviselő is részt vett 

• Különböző ételek főzése, ebéd 

• Fellépők: roma táncosok, tamburások 

• Esti bál: Decsi Robesz és zenekara  
 

Koszorúzás: 

2022. augusztus 12–én emlékeztünk meg a roma holokauszt áldozatairól. Az eseményen koszút helyeztünk 

el közösen a Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat és Hidas Község Önkormányzat vezetőjével. 

                                               Orsós Veronika, Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője 

Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat hírei 2022. július - augusztus 

 

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2022. július - augusztus 
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Istennek hála, a 2022. évben is megrendezhettük a Református Hittantábort. 

A Hidasi Református Egyházközség templomának udvara június 27. és július 1. között ismét megtelt 
gyerekekkel, felhangzott a vidám nevetés és éneklés.  

Mint minden évben, nagy örömmel hívtuk és fogadtuk a hidasi gyermekeket táborunkban. Külön hálásak 
vagyunk azért is, hogy rendezvényünk idén is túllépte gyülekezetünk határait, hiszen más felekezetű és más 
településen lakó gyermekek is jelentkeztek és jöttek el táborozni.  

A tábor mindennapjainak elengedhetetlen programjai közé tartoztak az áhítatok, a Biblia üzenetével való 
ismerkedés, az ifjúsági énekek tanulása és éneklése. Ezenfelül természetesen a sport gyakorlása, a kreativitás 
bátorítása, a kézügyesség fejlesztése és az együtt gondolkodás/munkálkodásra való bátorítás is táborunk nem 
titkolt céljai között szerepelt.  

Idén nem csak iskolások, hanem óvódás gyermekek is részt vehettek a programokban. A tábor vezetésének 
és szervezésének terheit pedig, nagy örömömre, megoszthattam azokkal a 
fiatalokkal, akik néhány éve maguk is részt vettek az akkori táborokban. 

Köszönetet mondok minden segítőkész fiatalnak, akik idejüket ránk 
szánták. Megköszönök minden anyagi támogatást, minden adományt és 
ajándékot, melyekkel segítették táborunkat. Köszönet a gyülekezet 
tagjainak, akik a tábor ideje alatt rengeteget segítettek. Köszönjük a Hargita 
Étterem dolgozóinak, akik naponként finom ebéddel vártak bennünket. 
Mindannyiunk nevében köszönöm Berg Csaba polgármester úrnak és a 
Hidas Község elöljáróságának az anyagi támogatást, valamint a nagylelkűen 
felajánlott párakaput, melynek nagy hasznát vettük a kánikula idején.  

Hálás vagyok a szülőknek, akik bizalmukkal megajándékozva minket, ránk bízták gyermekeiket.  
Tudom, hogy még sok mindenkinek tartozunk köszönettel, és hálásak is vagyunk mindenkinek a nekünk 

nyújtott segítségért.  
Mindenek felett azonban, hálásak vagyunk kegyelmes Istenünknek, hogy minden bajtól, balesettől, gondtól 

megóvott minket a tábor ideje alatt. 
Kedves táborozók! Remélem jól éreztétek magatokat a Református Hittantáborban és remélem jövőre is 

eltölthetünk együtt egy ilyen hetet.  
Isten áldjon mindnyájunkat.  

Tisztelettel, Gyenge Károly ref. lelkész. 

Református Hittantábor 2022 

Július 11-én délután ismét 90. 

születésnapján köszönthettem egy 

helyi Lakosunkat, Marhauser 

Henrik személyében.  

Ajándékul miniszterelnöki 

köszöntőlevelet és a település 

ajándékait adhattam át az 

ünnepeltünknek.  

Nagyon szépen köszönöm a 

fogadtatást, köszönöm a sok 

szeretetet és a szép gondolatokat, 

ami ismét óriási erővel töltött fel a 

további munkámhoz. 

Hatalmas nagy öröm volt számomra, hogy az ünneplő család 

körébe hívtak meg.  

Az ünnepeltnek és családjának további hosszú boldog életet 

és jó egészséget kívánok!  

 

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 
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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:  

szeptember 9., október 14. 
1414. 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 

 
 
 
 

 
 

 

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: 

szeptember 22. és október 20. 

Galamb kiállítás 

Fiatal galamb bemutató kerül megrendezésre 2022. szeptember 10-én szombaton 10 órától 16 óráig a 

hidasi Művelődési Házban. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők. 

LOMTALANÍTÁS 

2022. szeptember 29. 

csütörtök 

2022. szeptember 30.  

péntek 

 

2022.08.01-től megszűnt a Járási Hivatal ügysegéd programja. 
Szeptembertől a kormányablak-feladatok ellátására kialakított mobilizált 

ügyfélszolgálatok viszik közelebb a kormányablakok által nyújtott 
szolgáltatásokat a lakossághoz. A Baranya megyei kormányablakbusz 

négy hetente várja az ügyfeleket településünkön a Polgármesteri Hivatal 
épülete előtt. Legközelebb a fenti időpontokban lesz elérhető: 

 

Rejtvény 

Előző lapszámunk nyertesei: 

1. Forray Györgyné, 

2. Farkas Róbertné, 

3. Vargyas Jánosné. 
Nyereményük egy-egy ajándékcsomag. 

 

Nyereményükhöz gratulálok, 

melyet 2022. szeptember 15-én 

(15 óráig) tudnak átvenni a 

Polgármesteri Hivatalban. Ezen 

lapszámunkban megjelent 

rejtvényünk helyes megfejtéseit  

2022. október 10-ig várjuk a 

Hivatal postaládájába.  
 

Tisztelettel: 

Berg Csaba 

Hidas község polgármestere 

http://www.watt-eta.hu/
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Tisztelt Lakosság! 

Ígéretemnek megfelelően 2022. június 8. napján üzembehelyezésre került egy ATM 

automata a Polgármesteri Hivatal épülete előtt.  

"Forint felvétele minden magyar bankszámlával rendelkező ügyfél számára ingyenes 

a törvényben meghatározott kereteken belül. (Havonta 2 alkalommal, maximum 

összesen 150.000 Ft-ig). Ezt a keretet túllépve sem történik terhelés az Euronet részéről, 

de az egyéb esetlegesen felmerülő költségekről az ügyfeleknek a saját számlavezető 

bankjuknál szükséges érdeklődni. Ezen automata szinte az összes kártyatípust elfogadja, valamint egyedülálló 

módon euro felvételére is lehetőség nyílik."  Ezúton is köszönöm türelmüket.  

Tisztelettel: Berg Csaba Hidas község polgármestere 

 Tisztelt Lakosság! 

Vírus, háború, megszorítás, áremelkedés, nagy áremelkedés, gondterhelt emberek (ami érthető) bizonytalan 

anyagi és munkahelyi jelen és jövő. Igen, ez a valóság már elég régóta. Tőlem is sokan kérdezik hogyan tovább? 

Hogyan tovább a biztonságos megélhetésért a köz és az anyagi biztonságért. A megszorításokat valóban érezzük, 

nagyon is érezzük, hiszen elég elmenni a boltokba vásárolni. Ahogy szűk családi körben érezzük a 

megszorításokkal járó anyagi problémákat, úgy természetesen Önkormányzati szinten is érezzük ennek a 

hatását. Várjuk mi is a következő rezsiszámlákat és mi is próbálunk spórolni. Az utolsó testületi ülésen már ki is 

hirdettem, hogy első lépésben a Művelődési Házunkat zárjuk be a fűtési időre, kivéve a könyvtárat, mivel annak 

működtetése kötelező Önkormányzati feladat.  

Természetesen az eddig ott tevékenykedő egyesületeknek igény szerint az iskolai tornateremben biztosítunk 

helyet, amit már az intézményvezető asszonnyal meg is beszéltem. A Hidasi Hírmondónál is változás, ésszerű 

változás, mégpedig az hogy maximum egy oldal áll rendelkezésre az egyesületeknek, civil szervezeteknek és az 

intézményeknek. Ez már a mostani lapszámban is látszik, köszönöm a többség szó nélküli megértését, 

egyetértését. Az idei évben értékelhető pályázat az Önkormányzat számára nem volt és a Magyar Falu Program 

is teljesen szünetel sajnos. Az elnyert pályázatokon a hivatali kollégákkal és a tervezői stábbal sokat dolgozunk, 

hisz a hatalmas áremelkedés miatt az elnyert pályázati összegekből közel sem lehet megvalósítani a pályázat 

célkitűzését. 

A településkép sajnos sok esetben nem olyan, amihez hozzászoktunk az évek során, ennek igen egyszerű és 

elgondolkodtató oka van, mégpedig a hatalmas munkaerőhiány. Míg korábban 25-30 közfoglalkoztatott is 

dolgozott a településen most jó esetben 5 fő, de több alkalommal, rendszerességgel egy, illetve két munkára 

fogható közfoglalkoztatottunk van, férfi pedig csak egy fő. Ezúton is köszönöm a megértő és sok esetben segítő 

hozzáállását a Lakosságnak, mivel a munkát igénylő terület nem fogyott arányosan a közfoglalkoztatottak 

létszámával, próbálunk megfelelni a megszokott elvárásoknak és tesszük a dolgunkat továbbra is. 

Igaz még bőven tart napjainkban is a kánikula, amit sokunk nehezen visel, de azért érezhető már a nyár vége is. 

Szeptember elsején ismét gyermekzsivajtól lesz hangos az iskolánk és az óvodánk. Kérném a Lakosságot, hogy 

fokozott figyelemmel közlekedjenek és vigyázzanak az útjainkon a megnövekedett gyermek mozgás miatt. 

Ezúton is kívánok a pedagógusoknak és gyermekeknek eredményes iskolai tanévet, a bölcsiseknek és ovisoknak 

pedig sikeres nevelési évet. 

Szeptember első vasárnapján ismét kiemelt tisztelettel és szeretettel köszöntjük a köztünk élő bányászokat és 

családtagjaikat, valamint méltón emlékezünk az elhunyt bányászainkra. A bányászok összetartása és egymás 

segítése adjon erőt és példamutatást a mindennapjainkhoz, 

ehhez kívánok mindenkinek jó egészséget és sok mosolyt: 

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Gondolatok az utolsó oldalra 

ATM automata üzemelése Hidas községben 


