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anuár, február …
Paluska Jánosné: Tél fia, Február
A nyugati kereszténységben január 6-án van vízkereszt, avagy a
„Hideg tenyerét nyújtotta felém,
három királyok ünnepe. Ez a nap a karácsonyi ünnepek zárónapja.
s gavallérosan bemutatkozott:
Vízkereszt egészen a IV. század végéig a karácsonyt is magában foglalta. Kézcsókom, hölgyem, Február vagyok!
és fogát kimutatva átadott
Ennek elkülönülése után lett jelentése a napkeleti bölcsek eljövetele, Jézus
hírnökként egy csokor hóvirágot.”
megkereszteltetése és Jézus csodatétele a kánai menyegzőn. A
kereszténység ehhez kapcsolódó emlékeinek számos részét őrzik ma is
népszokások. A magyar név a víz megszentelésének egyházi szertartásából származik. A háromkirály-járás ma is élő
népi hagyomány. A szokás részeként a fehér ruhába öltözött gyerekek, fiatalok egy rugós szerkezettel felemelhető
csillagot hordanak magukkal énekelve, a meglátogatott házak lakói pedig kisebb ajándékokkal kedveskedtek nekik.
Régen a házakat vízzel és sóval szentelték meg, a pap pedig krétával a szemöldökfára írta a házszentelés évét és a
G, M, B betűket (Gáspár, Menyhért és Boldizsár). Számos régebben épült ház a mai napig
magán viseli a házszentelés ezen jeleit. Vízkereszt napján szokták leszedni manapság is a
karácsonyfát.
A farsang Magyarországon vízkereszttől a húsvét vasárnapot megelőző 40
napos böjt kezdetéig tart, azaz "húshagyó keddig", vagy "hamvazószerdáig".
Hazánkban - elsősorban német hatás eredményeként - a középkorra tehető a farsang kialakulása.
A farsang zajos mulatságait egy ősi hiedelem hívta életre. A középkorban azt hitték az emberek,
hogy a tél utolsó napjaiban - amikor rövidek a nappalok és hosszúak az éjszakák - a Nap elgyengül, és a
gonosz szellemek életre kelnek. Vigalommal, jelmezes karneváli felvonulással, boszorkánybábu elégetésével
akarták elűzni ezeket. A szokások és hiedelmek többsége, és így a maskarás alakoskodások is a vígasság utolsó
napjaira, "farsangvasárnapra", "farsanghétfőre", "húshagyókeddre", az ún. "farsangfarkára" összpontosulnak.
Ebben az időben a mezőgazdasági munkák szüneteltek, ez volt a szórakozás legfőbb ideje. Ezekhez a napokhoz, a
karácsonyi ünnepkör után a leggazdagabb jelesnapi szokáshagyomány kapcsolódik. Legjellemzőbbek az álarcos,
jelmezes alakoskodók, és a mulatság színhelyén vagy házaknál előadott dramatikus játékok.

Meghívó
Hidas Község Önkormányzat 2019. március 9-én (szombaton) 20 órától ingyenes

Nőnapi – batyus – bált
szervez a hidasi Művelődési Házban.
Asztalfoglalás: 72/457 101 (Munkaidőben)
A jó hangulatról a Herczeg-Kóbor Duó gondoskodik.
Belépés kizárólag hölgyek részére.
Berg Csaba
Hidas község polgármestere
Hidasi Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Ebédidő:

08:00-15:00
08:00-15:00
ügyfélfogadás szünetel
08:00-15:00
08:00-12:00
minden nap 12:00-12:30

Hidasi Hírmondó
Lap tulajdonságai: ingyenes kézbesítés
hagyományos külalak (A3, papír)
fekete-fehér nyomtatás, sokszorosított
Szerkesztés: Szőke Boglárka
Létrehozta, felelőse: Hidas Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 50/II.

Berg Csaba polgármester
elérhetőségei:
Bonyhádi
háziorvosi
ügyelet

06 74/318-104

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
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Visszatekintő 2018. december…
A tavalyi évben is nagy sikere volt a Hidas Község Önkormányzata által meghirdetett „Cipősdoboz” akciónak.
Szép számmal érkeztek csomagok és egyéb felajánlások, melyek 2018. december 19-e és 21-e között kerültek
kiszállításra a családok részére. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden felajánlónak, hogy ezúttal is
boldogabbá és szebbé tették sok-sok kisgyermek és család karácsonyát.
2018. december 22-én délután került meggyújtásra a negyedik adventi gyertya a helyi Művelődési Ház előtti
parkban elhelyezett adventi koszorún, majd ezt követően a Művelődési Házban a hagyományos Karácsonyi
Ünnepéllyel folytatódott az ünnepi délután. A hangulatos eseményen színvonalas műsorral lépett fel a Hidasi
Néptánc Egyesület, a Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde ovisai és a Hidasi Benedek Elek Német Nemzetiségi
Általános Iskolai tanulói. Végül a Hidas-Bonyhádi Színjátszó Kör fellépésével zárult az est.
Az év utolsó rendezvénye a Szilveszteri Retró Diszkó volt, melynek szervezésében és lebonyolításában Videcz
Tibor, Agátz Roland és Daradics Erzsébet segédkeztek, kiknek ezúton is köszönjük munkájukat.

Hidas Néptánc Egyesület hírei

Hidasi Adventi Vásár
A Hidas Néptánc Egyesület 2018-ban is megrendezte
hagyományos Adventi Vásárát, ezúttal a Polgármesteri Hivatallal
közösen. A helyszín is új volt, a Hivatal mögötti
egykori rusztikus Kardos-kert. Fűtött sátorban,
élőzenével, tánccal, frissen sütött kürtőskaláccsal
vártuk a falu apraját-nagyját. Jutott mindenkinek
mézes tea, zsíros kenyér, forralt bor. A
rendezvényre ellátogatók kedvükre válogathattak
a sok kézműves portékából.
Szitó Magdi néni segítségével megismerhettük a
mézeskalács-díszítés fortélyait is.
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Hagyományteremtő céllal, 2018-ban először
hirdette meg december elején a Benedek Elek
Német Nemzetiségi Általános Iskola a „Hull a
pelyhes” elnevezésű meseíró pályázatát,
amelynek nyertesei itt az Adventi Vásárban
vehették át díjaikat.
A helyezettek:
1. Németh Zsanett;
2. Kérő Benett;
3. Imhoff Áron
Gratulálunk a szívet melengető alkotásokhoz!
Találkozzunk jövőre is!
Ö.B.A.

Hidasi Fonó
A bukovinai székelyek házassága – ezzel a címmel tartott nagy
sikerű, vetítéssel egybekötött előadást február 23-án a hidasi
polgármesteri hivatal dísztermében dr. Fazekas Attila Tibor. A
néprajzkutató a Hidas Néptánc Egyesület meghívására
érkezett a baranyai
településre. A nagy
érdeklődés mellett
zajlott
program
nyitányként Berg
Csaba polgármester köszöntötte a
résztvevőket, akik
között jelen volt Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos
Szövetségének elnöke és Ömböli Zoltán, a táncegyesület vezetője.
– Rengeteg szép hagyományt, kulturális értéket hagytak ránk
őseink, amelyek hozzájárulnak identitásunk megőrzéséhez –
fogalmazott közel egy órás előadásában dr. Fazekas Attila Tibor, aki sorra vette a házasságkötés menetét az
udvarlási szokásoktól a lánykérésen át a menyegzőig. A jelenlévők a kérdések feltevését követően tapssal
fejezték ki elégedettségüket és mondtak köszönetet a programot életre hívó civil szervezet tagjainak az
előadás megszervezéséért.
Nemcsényi Nóra

Fellépésünk a nagymányoki székely bálon
Csapatunk a január 26án, a Nagymányoki
Székelykör
által
megrendezett Székely
bálon
lépett
fel
bukovinai koreográfiájával a Nagymányoki
Közművelődési Központ
sportcsarnokában.
A
táncosok
hivatalosak
voltak a műsor utáni
bálra is.
Bogos Virág
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Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola hírei
Színvonalas ünnepi műsorral búcsúztatták az évet a Benedek Elek Német
Nemzetiségi Általános Iskola tanulói az utolsó tanítási napon. A 4. osztályosok
által előadott színdarabot követően a 8. évfolyam fényjátéka révén
hangolódtak az ünnepre diákjaink. A
műsorban megmutatták tudásukat az
énekkarosok és a furulya szakkör tagjai is.
Az ünnepségen az Idősek Napközi
Otthonának tagjai és az óvodások is részt
vettek. Felkészítő pedagógusok: Bayer
Gusztávné, Gál Petra és Weidingerné Pál Ágnes.
A második félévben is folytatódik az úszásoktatás iskolánkban: februártól az 1-2. osztályosok és a 7-8.
évfolyamos diákok járnak a pécsváradi uszodába. Az ingyenes képzés eredményeként minden diákunk –
szakképzett pedagógusok segítségével – elsajátítja az úszás alapjait.
2019-ben is folytatódott színházlátogatási programunk: Alsós tanulóink Csukás István: Ágacska című zenés
mesejátékát tekintették meg, a felsősök pedig Arany János: Toldi művének feldolgozását nézték meg a
Vörösmarty Mihály Művelődési Központban. Diákjaink különjárattal jutottak el Bonyhádra.
2019. február 9-én farsangi bált rendezett intézményünk, melyen az
iskola minden osztálya csoportos produkciót adott elő. A táncos
jelenetek nagy sikert arattak a nézők körében, így a tanulók
sikerélménnyel gazdagodva emlékezhetnek vissza a fellépésekre. A
hagyományos tombolasorsolás mellett,
„szíveket”
vásárolva
üzenhettek
szeretteiknek a bálozók. Ezúton is köszönjük
mindenkinek a segítségét és támogatását,
valamint a felajánlott tombolatárgyakat, szendvicseket és édességeket. Külön
köszönjük Sági Miklós felajánlását, a Yuva Kft. segítségét és Hidas Község
Önkormányzatának támogatását!
Tanulóink eredményei:
A Hidas Néptánc Egyesület, Hidas Község Önkormányzata és a Benedek
Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola által meghirdetett “Hull a pelyhes” meseíró
verseny végeredménye: 1. Németh Zsanett 2. Kérő Benett 3. Inhof Áron
A Megyei Matematikaverseny döntőjében Ozsváth Éva az 5. helyen végzett a 7.
osztályosok versenyében, Biszak Olivér pedig az 5. évfolyam összesítésében lett 10.
helyezett.
Biszak Olivér bejutott az Arany János verseny országos döntőjébe! A döntőt március 24-én,
vasárnap 10.00 órától 13.00 óráig rendezik Budapesten, a Budapesti Műszaki Egyetem
Központi Épületében (Budapest XI., Műegyetem rakpart 3.)
Iskolánk csapata bejutott a “Vigyázz, kész, pénz!” vetélkedő
2. fordulójába!
Balogh Nóra különdíjat kapott a Solymár Imre Városi Könyvtár által szervezett
Mátyás prózamondó versenyen!
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Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola beiskolázási tájékoztatója

Steiner Krisztián, igazgató
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Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde: Óvodai élet
Újult erővel kezdtük meg az idei évet, a téli szünet és a családban eltöltött ünnep élményeivel érkeztek vissza
a gyermekek az intézménybe. Ahogy a környéken számos helyen, az influenzajárvány Nálunk is okozott
nehézségeket, de köszönhetően a szülők együttműködésének és az intézményben dolgozóknak, 2 héten belül
már újra a teljes létszámmal, vidáman, tettre készen folytathatódott az óvodai élet!
A téli szünetből visszatérve megtanultuk, hogy az állatokat gondozni kell télen, mikor nincs eleségük, a
gyermekek azóta is lelkesen figyelik az elkészített madáretetőket, felelősséget éreznek az őket körülvevő állatok
iránt.
Január végén új óvó nénit köszönthettünk csapatunkban, Keszthelyi Luca személyében, aki Pécsről érkezett. A
gyermekek hamar megkedvelték, ezúton is kívánunk Neki sok-sok boldog, sikeres évet a hidasi óvodában!
Február elején szokásainkhoz híven medvehetet tartottunk, medvetánccal,
medvebarlanggal, medvecsemegével és medvekereséssel. Kóstoltunk finom
mézeket, mézes puszedlit és játszottunk izgalmas medvés játékokat is. 🐻
🐧
A
medvehét
után
megismerkedtünk
a
sarkvidék
élővilágával
egy
fantasztikus
terepasztalt készítettek a csigás
gyerekek, amin keresztül bepillantást
nyerhettünk az északi és déli sark
világába. A Katica csoportosok
eszkimókká változtak és a jéghegyek között halfogó versenyt rendeztek. ❄
Ha február, akkor Farsang!
Idén is megrendeztük szokásos jótékonysági bálunkat a helyi művelődési házban. Nagy volt az érdeklődés.
Több baráti társaság és az óvoda dolgozói is készültek egy farsangi jelmezbe öltözött vidám műsorral,
szórakoztatva az érdeklődőket. Nagy örömünkre minden eddigi évnél nagyobb bevétel gyűlt össze, melyből a
gyermekek mindennapjait színesebbé, tartalmasabbá tudjuk tenni! Ezúton is köszönettel tartozunk
mindenkinek, aki részt vett a bál szervezési munkálataiban, külön köszönetünket fejezzük ki polgármester úr
felé, aki erején felül is mindenben a segítségünkre volt és támogatta
rendezvényünket!
A gyermekek farsangja február 20.-án
került megrendezésre óvodánkon belül.
Sok -sok finomságot ettünk -ittunk és
mulatoztunk a délelőtt folyamán, mi
mindent megtettünk, hogy elűzzük a
telet!
Februárban fogadóórát tartottunk, ahol a szülők és a pedagógusok
megbeszélhették felmerült kérdéseiket, esetleges problémáikat. A példaértékű szülői jelenlét biztos alapját
képezi annak, hogy a pedagógusokkal folytatott együttműködésük sikeres legyen!
Hamarosan érkezik a tavasz, rengeteg programmal várjuk az óvodás gyermekeket idén is! Izgalommal vegyített
örömmel tekintünk a hamarosan befejeződő felújítási munkálatokra is.
Borsós Barbara és Orosházi Szandra

Óvodai beiratkozás:

2019.04.24.:

8.00-16.00

2019.04.25.: 13.00-18.00
2019.04.26.:

Bölcsődei beiratkozás:

2019.04.16.: 8.00-18.00

8.00-16.00
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Hidas ESE beszámolója
Sportegyesületünk dinamikus fejlődésen ment keresztül az utóbbi hónapokban. A 2018 –as évben
sikeres
TAO
pályázatot
nyújtottunk
be
a
Magyar
Labdarúgó
Szövetséghez.
(https://esehidas.wixsite.com/esehidas/tao)
Ennek alapja az utánpótlás beindítása volt. Nyáron
toborzásba is kezdtünk, ami végül sikerrel járt. A
szeptemberben kezdődő bonyhádi Bozsik fesztiválokon már
az U7 –es és U9-es Hidasi csapat is részt vett. Célunk minél
több gyermek bevonása a Bozsik programba.
Jelenleg 6 fő U7-es és 7 fő U9-es játékosunk van.
Továbbra is várjuk a focizni szerető gyermekeket a foglalkozásokra. Az MLSZ Grassroots C liszensszel
rendelkező felkészítő edzőnk Beilert László várja a jelentkezőket. (hidassport@freemail.hu)
A foglalkozások időpontjai:
-Ovifoci Péntekente 16:00 –tól 16:40 –ig
-U9 Kedden és Pénteken 17:00-17:45-ig
A sikeres pályázathoz szükség volt a helyi vállalkozások társasági adó felajánlására, valamint a Hidasi
Önkormányzat támogatására, amit ezúton is szeretnénk megköszönni.
A pályázat lehetőséget adott a sportpálya épületének felújítására. Új tetőszerkezetet kapott, új
cserepekkel és egy külső szigetelést.
Felnőtt csapatunk is bővült játékosokkal, jelenleg 23 igazolt játékos van a keretben. Célunk tavasszal az
„építkezés”, az új játékosok beilleszkedésének segítése. Helyezés szempontjából a 8. hely megszerzése a
cél.
Beilert László, edző Hidas ESE

Közérdekű információk, tájékoztatások, elérhetőségek
Könyvtári nyitva tartás változása
2019. március 4. napjától:

Mezőföldvíz Kft.
hibabejelentés:

Könyvtáros: Biszak Zsuzsanna
Helyszín: Művelődési Ház
7696 Hidas, Erkel Ferenc utca 8.
Telefonszám: 72/457-101

Telefon: 06 20/569-3833
E-mail: ugyfel@mezofoldviz.hu
Mezőföldvíz Kft.

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Bonyhádi ügyfélszolgálati
iroda elérhetősége:
Tel.: 06 80/442-442
7150 Bonyhád,
Széchenyi tér 12.
Dél-Kom Kft. Bonyhádi ügyfélképviselete:
Cím: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.
Telefon: 74/500-222
E-mail: bonyhadiugyfelkepviselet@delkom.hu

Nyitva tartás:
hétfő: 8:00 - 15:30
kedd: 8:00 - 18:00
szerda: 8:00 - 14:00

13:00-18:00
07:00-09:00
Zárva
16:00-19:00
08:00-14:00

csütörtök: 8:00 - 15:00
péntek:
8:00 - 14:00
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Közérdekű információk, elérhetőségek
Kéményseprő
Telefonos ügyfélszolgálat
1818 / 9.1 menü
(9.1 Kéményseprőipari
tevékenység)

E-On Dél-Dunántúli régió
hibabejelentés
(szakaszos közvilágítási lámpa
hibáknál)
06 80/20-50-20

E-mail cím: 1818@1818.hu

Ingyenes kéményseprőipari
sormunka igénylése:

WATT-Erősáramú Tervező,
Szerelő és Szolgáltató Kft.
(1-2 lámpatest hibája esetén
vagy egyedi hibák esetén)

Hétfő - Péntek 8-14 óra
között

honlap: www.watt-eta.hu /
hibabejelentés

06 70 644 2203

telefon: 06 72/511-599

SZJA bevallási határidők 2019-ben:
2019. március 15.
Az adóbevallási tervezetek elérhetők az Ügyfélkapun keresztül
(www.nav.gov.hu, www.magyarorszag.hu).
2019. március 18.
A NAV által készített bevallási tervezet postázása eddig kérhető:
SMS-ben a +36 30 344 4304 telefonszámon (az üzenetben meg kell adni
az adóazonosító jelet és a születési dátumot a következők szerint:
SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn); a NAV honlapjáról
elérhető űrlapon (www.nav.gov.hu/eszja/eszja); a „Kérelem az
adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez” elnevezésű
formanyomtatványon; levélben, kötetlen formában (adóazonosító jel és
születési dátum megadásával); a NAV ügyfélszolgálatán személyesen
vagy a NAV telefonos tájékoztató rendszerein keresztül (NAV Infóvonal:
1819 és ÜCC: 80-20-21-22). Március 18. után már csak személyesen
kérhető a NAV ügyfélszolgálatain a papíralapú tervezet.
2019. május 20. Szja bevallás benyújtási határidő (magánszemélyek, áfa
fizetésére kötelezett magánszemélyek, őstermelők, egyéni vállalkozók).
1+1 Százalék felajánlása • tervezet kiegészítése a nyilatkozattal • eSZJA
felületen • papíralapon • bevallástól függetlenül is
A témában minden további információ elérhető a NAV honlapján
(www.nav.gov.hu), valamint bővebb tájékoztatás kérhető a 1819-es
telefonszámon ingyenesen hívható NAV Infóvonalon és személyesen az
ügyfélszolgálatokon.

Szelektív hulladékgyűjtő edények
ürítésének időpontjai:
2019. március 8.
2019. április 12.

LOMTALANÍTÁS
2019. április 4-5.

2019 évre regisztrált civil
kedvezményezettek Hidas
vonatkozásában:
19941194-1-02
Egységes Sportegyesület Hidas
7696 Hidas, Erkel F. u. 1/A.
18318168-1-02
Hidas Néptánc Egyesület
7696 Hidas, Kossuth L. u. 95.
18330656-1-02
Hidasi Tájházért Egyesület
7696 Hidas, Kossuth L. u. 111.
19028248-1-02
KIMMTA
7696 Hidas, Kossuth L. u. 62.

Adóink, díjaink 2019-ben:
Kommunális adó: 2019 évben a fizetendő - 5.500 Ft/adótárgy - adótétel a korábbi évekhez képest nem változik.
Az ingatlanok tulajdonjogában / használatában történt változás során az Önkormányzat nem értesül
automatikusan a változásokról, azt mindig az érintetteknek kell bejelentenie a változást követő 15 napon belül.
A 2017. évi CL. törvény 2. melléklet II. A. (4) bekezdése értelmében: „Az adózónak az építményadóról, a
telekadóról és a magánszemély kommunális adójáról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő
tizenöt napon belül kell adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig,
ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő
változás.” Fizetésre kötelezett alapesetben a január 1. napján tulajdonosként szereplő személy.
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Gépjárműadó: Fizetési kötelezettség előírása és törlése mindig a Kormányhivatalban (Okmányirodában)
történő ügyintézést követő hónapban érkező adatok alapján történik a forgalomból kivont, újként vásárolt vagy
ismételten forgalomba helyezett gépjárművek esetében. Az évközben forgalomban lévő gépjárművek
adásvétele során, valamint tulajdonos lakcím változása esetében mindig a lakcím szerint január 1. napján
bejegyzett tulajdonos/üzembentartó a gépjárműadó fizetésére kötelezett, az új tulajdonosnak a következő év
január első napjától kell fizetnie.
Iparűzési adó: Adófizetési kötelezettség alá tartozik az Önkormányzat illetékességi területén végzett állandó
vagy ideiglenes vállalkozási tevékenység. Az állandó iparűzési adó adómértéke továbbra is változatlanul 1,7%.
Az ideiglenes iparűzési adó összege: 5 000 Ft/nap.
Talajterhelési díj: A díjfizetési kötelezettség számítása a fizetésre kötelezettek számára az eddigiekben
megszokott módon történik. (A felhasznált víz m3 * 3 * 1 200 Ft.) Díjfizetési kötelezettség terheli azt a
kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági,
illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést vagy egyedi zárt szennyvíztározót alkalmaz.
Szerk.

Községben (helyben) anyakönyvezett események:
2015
Házasságkötések száma
18
Halálesetek száma
15
Helyben anyakönyvezett születés nem volt.

2016
18
11

2017
14
9

2018
13
6

Lórenczné Illés Anikó és Lovászné Mohai Mónika anyakönyvvezetők

Kormányablakbusz
2019. március 07. (csütörtök) 8.30 – 10.30 óra között
Helyszín: Hidasi Polgármesteri Hivatal előtti parkoló
A kormányablakbuszban lehetőség van például a személyazonosító igazolvánnyal, lakcímkártyával,
útlevéllel, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézésre, ügyfélkapu-regisztrációra is.
A Baranya megyei kormányablakbusz 4 hetenként (minden hónap első csütörtökjén) várja az ügyfeleket. A
busz akadálymentesített, így mozgássérült ügyfelek fogadására is alkalmas.
A kormányablakbuszon bankkártyával történő fizetés biztosított, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy az
elkészült okmányok átvételére, illetve gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézésre továbbra is csak a
kormányablakokban van lehetőség.
Fogorvosi rendelés változásai Hidason
Dr. Császár Mercedes Melanie várandóssága és gyermeke születése okán történő távolléte idejére
2019. április 1. napjától előreláthatólag 2019. szeptember hó végéig helyettes fogorvos bevonásával
teljesíti feladat-ellátási kötelezettségét.
A helyettesítést ellátó fogorvos: Dr. Szalai Anikó
Rendelés helye: 7696 Hidas, Petőfi S. u. 2/b. Egészségház Hidas
Rendelési idő: Kedd – Szerda 07:00 - 12:00 óra
Péntek 10:00 - 15:00 óra
Dr. Császár Mercedes Melanie rendelése: Csütörtök 07:00 - 16:00
Iskolafogászati rendelés: Hétfő 08:00 – 14:00 Dr. Császár Mercedes Melanie
2019. március 13. napjától március hó végéig Dr. Császár Mercedes Melanie doktornőt Dr. Bencze Bálint
helyettesíti bonyhádi rendelőjében.
Cím: 7150 Bonyhád, Perczel u. 49.
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Meghívó
2019. március 14-én 10 óra 50 pertől a Hidasi Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola és Hidas
Község Önkormányzata ünnepélyes megemlékezést tart az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
évfordulója alkalmából.
Helyszín: Tornaterem
Az iskolai ünnepség után szeretettel várunk mindenkit az 1848-as hősök tiszteletére állított emléktábla
koszorúzására. Ünnepi beszédet mond: Berg Csaba Hidas község polgármestere

Van az évnek egy napja , amikor a férfiak virággal
lepik meg a róluk gondoskodó nőket, asszonyokat, ezzel is
megköszönve odaadásukat, a reggeli teát, kávét, a frissen
mosott, vasalt ruhát, a nehéz munkával töltött napok utáni
meleg vacsorát. A nemzetközi nőnap a nők iránti
megbecsülés és tisztelet napja. Magyarország 1913-ban
csatlakozott először ehhez a felhíváshoz. Az ENSZ a
világnapok
között
tartja
számon.
Eredetileg
munkásmozgalmi eredetű, demonstratív nap volt, a nők
egyenjogúságáért és a szabad munkavállalásért.

A nő a természetnek egyetlen lénye,
aki érzésünket érzéssel viszonozza,
és akit boldoggá tesz az a boldogság,
amellyel bennünket megajándékoz.

Szerk.

Tisztelt Hölgyek!
Az első tavaszi napsugár melegével köszöntjük a Hölgyeket Nőnap alkalmából. Minden férfi életében kiemelkedő
és fontos szerepet töltenek be a Hölgyek. Az életünk minden pillanatához részük van, megértő társként,
barátként, feleségként, munkatársként, anyaként és nagymamaként. A Hölgyek próbálják szebbé tenni a
napjainkat és Ők teszik gyengédségükkel és kedvességükkel teljessé az életünket. Sokat jelent Nekünk az Önök
mosolya kitartása és bíztatása a sokszor nehéz hétköznapjainkban és a munkánk során egyaránt. Ezért köszönet
jár Önöknek és nem csak Nőnapkor, hanem az év minden napján érezniük kell, hogy fontos és nélkülözhetetlen
részei az életünknek, amiért tiszteletünket és szeretetünket szeretném tolmácsolni és köszönteni Önöket eme
kedves verssel.
Kéri János: Nőnapi kös zöntő
„Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük.

Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.

Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol,
És felnevel ő.

Szépséges nők,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nőnapot.”

Ezekkel a gondolatokkal kívánok Önöknek jó egészséget és sok mosolyt:
Berg Csaba
Hidas község polgármestere
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