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Hidas község hirdetési és információs lapja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Német testvérkapcsolat létesítése! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az önkormányzat régi terve, hogy minél több testvértelepüléssel álljon kapcsolatba. Meghívásra településünkre 

látogatott ez ügyben 2017. február 23-án a németországi Bretten város polgármestere Michael Nöltner és Diedelsheim 

polgármestere Martin Kern. 
A német küldöttséget Berg Csaba polgármester fogadta, majd látta vendégül a hivatal épületében. A polgármester 

röviden bemutatta a települést, tájékoztatta a vendégeket a község nevezetességeiről, melyet meg is látogattak. Ezt 

követően a képviselő-testülettel közös bemutatkozás volt a hivatal dísztermében. A testvér települési megállapodás 

még ez év júniusában, Németországban aláírásra is kerül.                                                                                     
Szerk. 

 

 

 

 

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 

 

Tavaszváró 

A lelkem is beleremeg 

Oly cudar, zord a tél, 

Csontig ható hideg szele 

mindenhová odaér. 

Számolgatom a napokat, 

Meddig tarthat vajon? 

Hiszen akárhogy tombol is, 

a tavasz csak ideér. 
Szabó Antalné (László Irén, Hidas) 

 

A bonyhádi 

ügyelet  

elérhetősége:  

(74) 318-104 

 

Hidas -Diedelsheim 
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Visszatekintő! 

 

Karácsonyi Ünnepség a Művelődési Házban! 
2016. év decemberében is zsúfolásig megtelt a Művelődési 

Ház, a karácsonyi műsor iránt érdeklődőkkel. Győrfi Tímea 

kulturális felelős fogta össze a műsor közvetítését, melyen 

jelen volt a 

bonyhádi 

városi 

televízió 

is. A 

kulturális 

eseményt Berg Csaba polgármester nyitotta meg ünnepi 

köszöntőjével, majd következtek a kultúrműsorok. A 

karácsonyi ünnepségen felléptek: Pécs-Gyárvárosi 

Templom 

Silencium 

Kórusa, Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

nagycsoportosai, Hidasi Benedek Elek Német Nemzetiségi 

Általános Iskola tanulói, Hidas Néptánc Egyesület. 

A Művelődési Ház adott helyet az év utolsó eseményének, a 

SZILVESZTERI BÁL-nak, a zenét a DELFIN zenekar 

biztosította. 

 

 

Karácsonyi Ünnepség az Idősek 

Klubjában! 
Az Idősek Klubjában meghitt, 

bensőséges hangulatban telt el a 

karácsonyi ünnepség.  Biszak Józsefné 

a klub vezetője fogta össze a műsoros 

rendezvényt, melyen Berg Csaba 

polgármester is köszöntötte a 

megjelenteket. A rendezvény fellépői a helyi általános iskolás gyermekek, akik 

karácsonyi verssel örvendeztették meg a hallgatóságot, illetve kellemes 

zeneszámokkal, gitárjátékkal kedveskedtek. Az adventista gyülekezet egyéni és közös 

előadása tovább színesítette a meghitt rendezvényt. A műsor végén 

ajándékosztásra és vendéglátásra is sor került. Az ünnepségen részt vett Gyenge 

Károly református lelkész 

is.  

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

óvodásai ez évben is 

„kotyolásukkal” lepték 

meg az időseket, illetve 

karácsony előtt 

Betlehemes játékukkal 

örvendeztették meg a szép 

korúakat.                   Szerk. 
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Könyvtárellátási szolgáltatás nyújtása a településen 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 

alapján a települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzatok kötelező feladata, mely kötelezettségét 

Hidas Község Önkormányzata a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti. A Csorba Győző 

Könyvtárral (Pécs) 2012. december 31-ig megkötött alapszerződés évenkénti kiegészítése, bővítése folyamatos. Az 

önkormányzat a helyi Művelődési Házban adott helyet a könyvtári szolgáltatásoknak, egy megújult, a Csorba Győző 

Könyvtár által új polcrendszerrel bővült helyiségben, mely korábban is könyvtárként működött. Cél, Hidas község 

lakossága számára biztosítani a kulturális esélyegyenlőség lehetőségét. A lakosság számára többek közt az alábbi 

könyvtári szolgáltatások érhetők majd el:  

- könyvtári dokumentumok helyben történő használata (könyvek, újságok, folyóiratok stb.) 

- számítógép és internet használat 

közösségi foglalkozások 

- gyermekfoglalkozások 

- szabadidő kulturális eltöltésének lehetősége   

- könyvtári közösségi, közművelődési rendezvények, programok  

 
 

 

 

 

 

 

 

(a képen: régi falusi Művelődési Otthon és könyvtár) 

„A bányatelepei Művelődési Házban 1968-től igen sok szakkör működött (honismereti, modellező, báb, 

irodalmi színpad, nyelvtanfolyamok, gyermekfoglalkozások). Társadalmi munkában sokat segített az akkori 

Brikett üzem. A községben ez idő tájt még mindkét Művelődési Ház működött, egyik a bányatelepen, másik 

a falu központi részén, a mai ÁBC bolt épületében. Környezetük parkosítva volt. 1969-ben elkészült járási 

és megyei támogatással a bányatelepi klubkönyvtár, mely szabadpolcos klubkönyvtár volt, s minden igényt 

kielégített.” ( Major Mátyás volt Művelődési Otthon igazgatójának feljegyzéséből) 

A művelődési házak azért jelentős részei a művelődésnek, kultúraterjesztésnek, mert földrajzilag átfogják az 

ország egész területét és lényegében mindenki számára hozzáférhetők korra, nemre, társadalmi 

hovatartozásra való tekintet nélkül. 

Hatókörüket, tömeghatásukat tekintve csak az elektronikus és az írott sajtó múlja felül. 

Az ország települései közül alig van néhány száz, ahol ne lenne művelődési ház néven nyilvántartott 

valamilyen közösségi létesítmény. 

Mindenképpen meg kell találni a művelődési házak, otthonok, a „közösségek otthonaként” történő 

hasznosításának legjobb formáit.  

A település ismerete, az azonos településen lakók közötti együttműködés, a hagyományápolás, a helyi 

érdekeknek megfelelő képzési alternatívák, a kikapcsolódás, a szórakozás feltételeinek megteremtése 

otthonosságot adhat a településeken élőknek, perspektívát jelenthet az adott közösség legkülönbözőbb 

rétegeinek, csoportjainak. Használjuk hát ki a település által nyújtott lehetőségeket, hisz mindannyiunk 

számára fontos a közösségfejlesztés, vagy közösségszervezés korhatártól függetlenül, amelyben 

kulcsszerepe van a polgároknak, a közösségeiknek és azok hálózatainak, valamint a helyi szükségletek 

mértékében a közösségfejlesztőknek is, akiknek bátorító, ösztönző, informáló, kapcsolatszervező munkája 

életre segítheti vagy kiegészítheti a meglévő faluközösség erőforrásait.  
Szerk. 

 

 

 

 

 

Könyvtáros munkakör betöltésére álláshirdetés! 
Munkavégzés helye: Művelődési Ház (Hidas, Erkel Ferenc utca 8.) 

Jelentkezés és bővebb felvilágosítás 2017. március 15-ig Berg Csaba polgármesternél! 
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Egyházi hírek! 
Madéfalvi veszedelem emlékére! A szomorú eseményre 

2017. január 15-én a délelőtti református istentisztelet 

után, koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott a 

Hidasi Református Gyülekezet. A református templom 

udvarában felállított emlékmű előtt a hidasi református 

gyülekezet nevében Gyenge Károly református lelkész és 

Ömböli Zoltán 

gondnok, a 

Hidasi Néptánc 

Egyesület 

nevében 

Daradics 

Erzsébet és Fényes Zsuzsanna, Hidas Község Önkormányzata 

képviseletében Berg Csaba polgármester helyezte el az emlékezés 

koszorúját. 

Ezt követően került sor a református templom, belső előterében 

elhelyezett, Bognóczky Géza, hidasi református lelkész 

tiszteletére készíttetett Emléktábla leleplezésére. Az Emléktábla készítője: Ömböli Zoltán helyi 

vállalkozó. 
Szerk. 

A magyarországi németek elhurcolásának emléknapja 
hivatalos magyar állami 

emléknap, melynek 

létesítéséről 2012-ben 

hozott határozatot az 

Országgyűlés. Az emléknap 

dátuma január 19., utalva 

arra, hogy 1946-ban ezen a 

napon hagyta el 

Magyarországot az 

elüldözött német lakosokat 

szállító első 

vonatszerelvény. A Hidasi 

Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 2017. január 

19-én a Művelődési Ház parkjában megemlékezést szervezett a 

németek elhurcolásának emlékére épített emlékműnél. Mózesné 

Németi Rita a német nemzetiségi önkormányzat elnöke rövid 

ismertetőt adott a hajdani eseményekről, majd a koszorúzásokat 

követően, az evangélikus lelkésznő mondott áldást. 

(Koszorúzott: Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat, Hidas 

Község Önkormányzata, Evangélikus gyülekezet.)                                                       
Szerk. 

 

 

 

 

 

E-On Dél-dunántúli régió hibabejelentés 

(szakaszos közvilágítási 

lámpa hibáknál) 06-8020-50-20 

 

(1-2 lámpatest hibájának esetén vagy 

egyedi hibák esetén) 72/511-599 

 

 

Kéményseprő! 
Telefonos ügyfélszolgálat: 

1818/9 mellék 

 

Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet 

Laboratórium elérhetőség: 

74/550-988 
munkanapokon 

10.30 óra és 14.30 óra között 
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Közérdekű 

 
A településen 2016. évben elvégzett főbb munkálatok: 

 

Lakosság régi igénye teljesült a Tamási Áron utca 

felújításával.  

Kiemelt, méltó képet mutat a ravatalozóig történő 

útaszfaltozás. 

Elkészült a Dózsa utca egy részének térburkolása, 

padokkal, virágosítással. 

Megújult a Polgármesteri Hivatal tetőszerkezete, az 

épület belső lapozást kapott, mindez az 

adósságkonszolidációs pályázat keretében. 

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tetőszerkezete is 

felújult. 

Művelődési Házunkban két ajtócsere is történt, továbbá 

felújult a könyvtárnak helyet adó helyiség is, mely 

laminált parkettát kapott. Felszerelésre került az új 

polcrendszer, a falak új festést kaptak.  

Az általános iskola előtti árok lefedésre került, biztosítva 

a parkolási lehetőséget.  

Eötvös utca 100 méter hosszan betonutat kapott, így az 

utca elkészült. 

Bartók utca útburkolata is megújulhatott egy sikeres 

pályázatnak köszönhetően.  

 

Folyamatos volt a karbantartás mindkét játszótérnél, 

közterületeken. A játékok szabványosítása is megtörtént.  

A település összképét növelte a sok virágosítás.  

A zsálya ültetvény idén is folyatódott, sőt bővült a 

terület nagysága. 

A nemzetiségi önkormányzatok is kiemelkedő munkát 

végeztek, hisz az emlékparkban áll a német és a roma 

emlékmű. 

Megtörtént az Erkel Ferenc utca és Petőfi utca 

padkabővítése. 

Idén ősszel az Íz őrzők stábja forgatott a településen, 

köszönet minden segítőnek. A felvett műsor január 

hóban levetítésre került. 

A kishidasi buszmegállóknál a lámpák elhelyezése 

megtörtént. 

Hidas alsónál folytatódott a buszmegállóhoz vezető 

járda a 6-os főúttól a falu felé. 

Pinceomlásra a vis maior pályázat beadva. 

Elkészült a Polgármesteri Hivatal előtt a Betlehemi 

jászol, valamint a díszvilágítások.  

Megemlékeztünk nemzeti ünnepeinkről, megrendezésre 

kerültek az éves rendezvények, s leróttuk tiszteletünket 

az emlékhelyeknél.   
Berg Csaba polgármester  

Községben anyakönyvezett események  

 2013 2014 2015 2016 
házasságkötések száma 12 13 18 18 

halálesetek száma 13 13 15 11 

Helyben anyakönyvezett születés nem volt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magánszemélyek kommunális adója 

2017. évben 
Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetve 
lakásbérleti jogviszonyként: 

a.) lakás, és nem lakás céljára szóló 

épület és épület rész        5.500,-Ft 
b.) lakásbérleti jog       5.500,-Ft 

c.) üzlet, műhely, amennyiben 

magánszemély-vállalkozó 
tulajdonában van, és önálló 

helyrajzi számmal rendelkezik        5.500,-Ft 

d.) telek               0,-Ft 
Az adómentességet, adókedvezményt  

Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2015.(X.01.) számú rendelete részletesen tartalmazza 
(hidas.hu). 

 

Kéményseprő! 

Telefonos ügyfélszolgálat: 1818/9 mellék 

 
Dél-Com Nonprofit Kft. 

Szelektív hulladékgyűjtés 2017. évi szállítási menetrend 

 

 január  február március április május június  

I. félév 13 10 10 14 12 9 

 július augusztus szept. október nov. dec. 

II.félév 14 11 8 13 10 8 

 

 

"PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI 

PROBLÉMÁKRA? 

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési 

rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, 

hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy 

rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az 

Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes 

tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában. 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384  

E-mail: info@cchr.hu 

Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!" 

 

"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN 

Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a 

pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken. 

Alapítványunk több mint 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok 

számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során. 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány  

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384  

E-mail: panasz@cchr.hu  

Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!" 

 

javascript:fm.eMailClicked.raise('info@cchr.hu');
http://www.emberijogok.hu/
javascript:fm.eMailClicked.raise('panasz@cchr.hu');
http://www.emberijogok.hu/
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Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde hírei! 

 

Az újesztendőt, kipihenve, tele ötletekkel kezdte el az intézmény 

minden dolgozója. Január végén, a már hagyományossá vált 

farsangi bállal kezdődtek a színes programok. A bálba majdnem 

200-an látogattak el ahol remek hangulat, tánc, jelmezes 

felvonulás és tombola is színesítette az estét. A rendezvény 

nemes célt szolgált. Az este teljes bevételét a közeljövőben a 

Hidasi Szivárvány 

Óvoda és bölcsőde 

udvari játékainak 

megújítására fordítja az 

intézmény. 

  Köszönjük a bálba 

beöltöző csapatoknak a részvételt, hisz ők is hozzájárultak a 

hangulat fokozásához. Szeretnénk köszönetet mondani a tombola 

felajánlásokért és a jótékonysági jegyvásárlásokért is. Az év elejétől 

megkezdődött a gyermekek mikro csoportos tehetséggondozása 4 

tevékenységterület keretében: matematika, báb- és dramatizálás, 

ének és vizuális nevelés. Februárban a gyerekek farsangi mulatsággal, jelmezes beöltözéssel ünnepeltek. 

Farsangi fánkkal, maszkkészítéssel, kiszézéssel űzték el a telet. A jó hangulathoz hozzájárult Ribizli bohóc 

vidám műsora is, mely még hangosabbá tette a gyermekek kacaját. A környezettudatosság, 

energiatakarékosság jegyében zárult a február. A színes programok mellett a gyerekek ellátogattak a 

községben található napkollektoros épületekhez is. 

Néhány gondolat erejéig szeretnénk a leendő bölcsődéseket, óvodásokat invitálni: 

Március minden keddjén szeretettel várjuk a leendő óvodásokat 10:30-11-30-ig megrendezésre kerülő 

óvodai nyílt napjainkra. (márc.7; márc. 14; márc.21; márc.28) 

Óvodai beíratás: Április 24-26.  

Április 12-én kerül megrendezésre a bölcsőde nyílt napja 15:00-17:00-ig, 

Bölcsődei beíratás Április 19. 
 

A nyílt napon színes programokkal, barkácsolással és bábozással várjuk Önöket. Esetleges kérdéseiket is fel 

tudják tenni, valamint információkat kaphatnak a bölcsődei, óvodai beiratkozáshoz szükséges feltételekről és 

az azt követő folyamatokról. 
Czimermanné Sztraka Tímea intézményvezető  

 

Hidasi Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola hírei! 
 

Lohner Nikolett megbízott igazgató-helyettes a képviselő-

testület 2017. január 31-én megtartott ülésén számolt be a 

jövőbeni elképzelésekről, tervekről. Szóbeli beszámolójában 

hangsúlyozta, hogy 

 „ semmilyen nagy iskola nem képes versenyezni a kis 

iskolákkal. E helyzeti előnyt kellene kihasználni Hidason is. 
Ha a gyermekek megfelelő alapozást kapnak, az apróbb 

kimaradások behozhatóak. Helyettesítéssel indított. Jelenleg 

170 iskolaköteles gyermek van a településen, ebből 97 
gyermek jár Hidasra iskolába. Bonyhád és Mecseknádasd 

elszippantja a többi gyermeket. A felmérési eredmény a 

2016. –os évben volt a mélyponton. Ennek lett 

következménye a jelenlegi változás is.”  

 

Tisztelt Szülők! – Tisztelt Lakosság! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Benedek Elek Német 

Nemzetiségi Általános Iskolában intézmény-vezető 

váltás történt, az új megbízott igazgató-helyettes: 

Lohner Nikolett. 

Az intézményben történt változások miatt 2017. 

január 30-án, az iskola testnevelő termében összevont, 

kibővített szülői értekezletet tartottunk, melyen 

megbeszélésre kerültek az intézményi, iskolai élet 

jövőbeni elképzelései, változásai. 

 

Berg Csaba                                   Lohner Nikolett 

polgármester                                       igazgató-helyettes 
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Új félév kezdődött, új tantárgyfelosztás, a szülők felé 

megnyugtató szavak. A kollégákra maximálisan lehet 

számítani. Jó szakember gárda van a hidasi iskolában. 

Csapatban kell dolgozni, az iskola nyitott a település felé. A 

kisiskola halálra van ítélve, ha nem mutatja meg az értékeit. 

Mindenkinek meg kell ismerni Hidas történetét. 

Kezdeményezések történtek a leendő elsős szülők felé.  

Elindult a „Nyitott szívvel, nyitott kapukkal” című 

eseménysorozat, öt programmal. Szükséges a gyerekeket az 

iskola világába beavatni. Inkluzív befogadó iskolát kell 

kialakítani. Kibővítésre került az éves program is, felvették 

a kapcsolatot a civil szervezetekkel, nemzetiségi 

önkormányzatokkal. A középiskolákból történő 

visszajelzések jók, a gyermekek megfelelő színvonalat 

érnek el. Nagy hangsúly van a tehetséggondozáson, a 

felzárkóztatáson. Vannak rendszeres versenyek (környezet, 

matematika, szavaló, mesemondó, szép kiejtési). A 

környező iskolákkal a közös rendezvény a cél, s hogy 

induljon el egy kommunikáció. Ezt képviseli a Tavaszi terv, 

valamint a civil szervezetek felé nyitás. 

Javult az iskola szakos ellátottsága is, továbbá változott a 

napközi rendje is. Terv első osztályban a kéttanáros modell. 

A kéttanáros modellben a tanítási órák  

jelenetős részében két pedagógus áll az osztályban tanuló 

gyermekek rendelkezésére. A két szakember kooperatív 

technikákat alkalmazva együtt tanít. A kéttanáros modell 

közvetlen célcsoportja a tanuló. Megvalósult egy fejlesztő 

terem kialakítása. A hatékony munka elsődleges feltétele, 

hogy minden integrált gyermek számára egyéni fejlesztési 

tervet készít a gyógypedagógus és a tanító, ill. tanárok, 

aminek megvalósítása mindkét (az összes együtt tanító) 

pedagógus közös feladata és felelőssége.  

Továbbá a zeneoktatást lehetne szakköri jelleggel (furulya, 

hegedű) biztosítani. Az énekórákat zongorajátékkal lehetne 

kísérni.  

 

Egy iskola rádió kialakításához megvolt minden feltétel, 

mely már üzemel is. A gyerekek tanulják el, ezáltal a 

médiához való hozzáállást (hírek, információk, zenék). A 

diákönkormányzat vezetőjének a feladata  mindez.  

A farsangi témahét címe „Itt a farsang, áll a bál”. Minden 

gyermek bevonásra került a farsangi mulatságba, minden 

osztály fellépett. Fontos a kohézió, összetartás erősítése.  

Rendszeres a színházlátogatás, melyre igen nagy az 

érdeklődés. Az angol oktatás a 7-8 osztályban folyik, 

bővíteni szeretnék a 4. osztályra is. A néptánc oktatás 

bevezetése az önkormányzat közreműködésével megtörtént. 

A kollégáknak szükséges továbbá a belső továbbképzés. 

Ilyen az iskolakönyvtár jelene és jövője továbbképzés, 

valamint az integritás és képességfejlesztő program. Meg 

kell teremteni a feltételeket. Megemlítésre méltó a 

tanulásmódszertan, Oroszlány Péter Tanulásmódszertan 

című könyve alapján. Az iskolában jelenleg folyó „Nyitott 

szívvel, nyitott kapukkal” program  öt elemből áll.  Ezek az 

interaktív táblán való dolgozás, kézműves foglalkozások, 

testedzés, tornázás, az ötödik pedig májusban lesz, melynek 

témája az iskolaérettség (leülős beszélgetés).  

A „Fit-fut” program keretén belül pedig felkeresik a helyi 

Sport Egyesületet is. Ez egy futás, szabadidős hétvégi 

program . Az iskolaudvarban, folyamatban van a 

„Tündérkert” elkészítése. Idén is lesz német nemzetiségi 

tábor, olvasótábor, valamint cserediák üdültetés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az iskolai változásokat a felsoroltakkal tudjuk fémjelezni. „ 
 

 

Lonher Nikolett igazgató helyettes 

 

Kaposváron, 2017. február 23-án 

megrendezésre került a Bolyai 

Természettudományi Csapatverseny keretén 

belül a környezetismeret verseny, melyen a 

Dél-dunántúli régióban II. helyezést ért el  a 

hidasi általános iskola négy fős, harmadik 

osztályos csapata: 

- Bachesz Csaba 

- Kőhalmi Kevin  

- Biszak Olivér 

- Fehér Bulcsú  

Gratulálunk a helyezésért! 
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Közmunkaprogramok 2016. évben 

 

A közfoglalkoztatottak munkaköre: kommunális feladatok a település közigazgatási területén  

Foglalkoztatott létszám: 5 fő (79.155,-Ft/fő), Foglalkoztatás idő tartama: 2016.03.01. – 2016.11.30.  

Igényelt támogatás: 4.042.845,-Ft. Támogatás mértéke: 100 %  

A közfoglalkoztatottak munkaköre: kommunális feladatok a település közigazgatási területén  

Foglalkoztatott létszám: 10 fő (9x79.155,-Ft/fő és 1x87.090,-Ft/fő), Foglalkoztatás idő tartama: 2016.03.01. – 

2017.02.28. Igényelt támogatás: 10.888.892,-Ft. Támogatás mértéke: 100 %  

A közfoglalkoztatottak munkaköre: kommunális feladatok a település közigazgatási területén 

Foglalkoztatott létszám: 10 fő (9x79.155,-Ft/fő és 1x87.090,-Ft/fő), Foglalkoztatás idő tartama: 2016.12.01. – 

2017.02.28. Igényelt támogatás: 2.722.248,-Ft. Támogatás mértéke: 100 %  

A közfoglalkoztatottak munkaköre: kommunális és ügyviteli feladatok a hivatal és intézményeiben  

Foglalkoztatott létszám: 1 fő (79.155,-Ft/fő ), Foglalkoztatás idő tartama: 2016.12.28. – 2017.02.28.  

Igényelt támogatás: 192.070,-Ft, Támogatás mértéke: 100 %  

Startmunka-program: 

Közfoglalkoztatottak munkaköre: segédmunka. Foglalkoztatott létszám: 10 fő (9x79.155,-Ft/fő, és 1x87.090,-Ft/fő) 

Foglalkoztatás idő tartama: 2016.03.01.- 2016.11.30, Igényelt támogatás: 8.166.744,-Ft. A támogatás mértéke 100 %.  
Szerk. 

Házasság hete…. 

Mint Anyakönyvvezető , úgy érzem, szólnom kell pár szót a Házasság Hetéről, mely évente Valentin-nap 

környékén egyhetes széles körű összefogással ( február 12-19) próbálja felhívni a figyelmet a házasság, a 

család, a feltétel nélküli szeretet fontosságára. Hazánkban 2008 óta rendezik meg, s e rendezvényhez egyre 

több város, település, civil szervezetek is csatlakoznak. Ezáltal létrejöhetnek különféle család-barát 

programok, interjúk, nyilatkozhatnak közéleti személyiségek. Mi anyakönyvvezetők pedig próbálunk bölcs 

tanácsainkkal egy olyan hidat építeni a már összeadott házaspárok felé, amely segítheti további életük 

boldogulását.  
Hisz “Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert, akinek lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk 

titkait, akiben megbízunk, akinek kedves az arca, elűzi lelkünk bánatát, akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak 

és nagyon boldogok legyünk.   ( Hemingway)”  

A 2017-es házassági hét rendezvény jelmondata: „Veled kiteljesedve”. Hisz az élet legnagyobb varázslata, 

amikor két ember megtalálja egymásban azt a társat, akinek az életét gyönyörűvé akarja varázsolni. 
Fekete Sándorné anyakönyvvezető (szerk.) 

 

Gondolatok az utolsó oldalra… 
ves Lányok! 

Kedves Lányok! Tisztelt Hölgyek, Asszonyok! 

Köszönet az anyának ki megszült, köszönet a feleségnek kit édesanyánk 

után is anyának hívhatunk, köszönet minden kedves hölgynek kitől 

mosolyt és bátorítást kapunk az utcán, a hétköznapjainkban.  

Az érzékeny női lélek szeretetet és törődést érdemel, hiszen gondoskodnak 

a családról és (a néha nyűgös férfiakról) mellettünk vannak jóban és 

rosszban egyaránt. Az élet szép pillanatait Önöktől kapjuk, a születést, a 

gyermekeket és unokákat. Nincs is szebb álomkép, mint mikor kezünket 

társunk fogja, boldogságban és betegségben is Önök nyújtanak segítő kezet 

felénk. Nemcsak egy nap, de egy ember élete is kevés, hogy megháláljuk 

azt a sok jót, amit kapunk Önöktől hölgyeim.  

Kívánom a hölgyeknek, hogy a férfiak ne csak ezen a napon igyekezzenek 

kedvükbe járni, hanem az év többi napján is.  

Kívánom, hogy a Nőnap ne csak egy napból, egy szál virágból álljon, 

hanem érezzék a férfitársak egész éves szeretetét és tiszteletét.  

Ehhez kívánok jó egészséget és sok mosolyt! 
Berg Csaba polgármester  

Nőnapi Bál! 

Hidas Község Önkormányzata szeretettel 

meghívja a Hölgyeket, a Művelődési Házban 

szervezett NŐNAPI MULATSÁGRA!  

Időpont: 
2016. március 11. –én, 20.00 óra 

 
Ingyenes  batyus, de a büfé is üzemel a 

rendezvény alatt! 

Berg Csaba 

polgármesterolgármester  


