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Tárgyalás Hidas település további fejlődési lehetőségeiről  
 

Dunai Péter úr a Baranya Megyei Közgyűlés alelnöke tett látogatást január 

első napjaiban Berg Csaba polgármester úr irodájában, hol többek között 

átbeszélték a Magyar Falu Program adta lehetőségek ez évi 

kihasználhatóságát. Elmondható, hogy a pályázatokon eddig is jól 

szerepeltünk. 

A Művelődési Ház nyílászáróinak cseréje sikeresen megtörtént, a műszaki 

átadás átvételi eljárás is lezajlott már. Az egészségügyi intézményeinkben is 

jól haladnak a munkálatok, itt többek közt korszerűsítjük a fűtést, 

nyílászárókat cserélünk és egy napelemes rendszer is elhelyezésre kerül az 

épületen. Az építési részen felül a pályázat tartalmazott eszközbeszerzést is, 

ezen eszközöket is átvehettük már és használhatóak a mindennapi ellátás 

során. A ravatalozó épületének felújítására és a közterületek 

karbantartására elnyert összeg felhasználása és a munkálatok 

megkezdése hamarosan megtörténik, 

folyamatban vannak a 

szerződéskötések. A Magyar falu 

program kínálta lehetőségeket a 

jövőben is szeretnénk kihasználni, 

ezért várjuk az új pályázati kiírásokat. 

A tárgyalás fő célja természetesen az 

volt, hogy Hidas község további 

fejlődéséért tett törekvéseinkben, 

hogyan tud a Megyei vezetőség hatékonyan szerepet vállalni, 

segíteni munkánkat. Az alelnök úr ígéretet tett, hogy rövid időn 

belül Dr. Őri László elnök úrral közösen ismét ellátogatnak 

Hivatalunkba.  

Ezúton is köszönjük, hogy alelnök úr látogatásával megtisztelte 

településünket, nagy örömünkre szolgál, hogy úgy érezzük alelnök úr szívén viseli Hidas, a Hidasiak sorsát és a 

lehetőségeihez mérten, karöltve Önkormányzatunkkal mindent megtesz a további fejlődés érdekében, így is 

segítve a polgármester úr munkáját és törekvéseit a településünkért. 

Szerk.

 

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:  08:00-12:00 
Ebédidő:  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: 

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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Rendhagyó módon most egy összefoglalóval szeretnénk "megmutatni" magunkat. Ebben az évben 

nagyon sok rendezvényünk volt, nem csak táncos fellépések, hanem családi kirándulások, egyéb 

egyesületi csapatépítő programok, felejthetetlen külföldön együtt töltött napok. Egyesületünk bárki 

számára nyitott. Aki szeretne hozzánk tartozni, és céljaink elérésében közreműködni - akár 

táncosként, akár a háttérmunkákban - szeretettel várjuk tagjaink közé. 

 

Ömböliné Bacher Anna 

Hidas Néptánc Egyesület 2019-es éve 

2019.02.14 Játékos csalogató táncpróbát szerveztünk hidasi gyerekeknek

2019.02.23 Fonó: Dr.Fazekas Attila: A bukovinai székelyek házassága c. előadása

2019.03.02 Bonyhádvarasdon léptünk fel a székelykapu-avatáson

2019.03.30
Fonó: Ömböli Mónika: Hagyományos tojásírás bukovinai és erdélyi 

mintákkal - kicsik és nagyok nagyon élvezték 

2019.03.30

Fonó: Hadnagy Jolán előadása (Farkaslakai Tamási Áron Művelődési 

Egyesület elnöke) "Családmodell és gyermekvállalás a magyar 

népmesékben címmel

2019.04.06 Kedvcsináló-toborzó táncpróbát tartottunk gyerekeknek

2019.04.27 Fonó: Videcz Ferencné: Németek és székelyek együttélése c. előadása

2019.04.27 Országos Tájházak Napja alkalmából felléptünk a Hidasi Tájházban

2019.06.01 Jubileumi Kardoss-fesztivál Hidason, műsort adtunk a Tájháznál

2019.06.02
Gyalogtúrás kirándulásunk Kismányokra, és a Székely Porta 

megtekintése

2019.06.13
07.13-17. Erdély, Gyergyóalfalu: felejthetetlen testvértelepülési 

vendégszereplés

2019.07.13 Himesházán a Himesi Mézes Ünnepen vettünk részt

2019.07.19
07.19-21.  a Hertelendyfalvi Aratófesztiválon jártunk a Tamási Áron 

Székely-Magyar Művelődési Egyesület meghívására - ezt sem felejtjük 

2019.08.03
XXX.Bukovinai Találkozások Folklórfesztivál - minden évben 

résztvevői vagyunk

2019.08.04
Bukovinai Találkozások - Szomszédolás : vendégünk volt a jókedvű 

Florile Bucovinei együttes Radócról

2019.08.20
Fonó: ünnepi kenyeret sütöttünk a Hertelendyfalván kézzel aratott 

búzából

2019.09.01 Hidasi Bányásznapok - állandó résztvevőként szerepeltünk idén is

2019.09.13 Teliholdas éjszakai túránk Óbányára - felejthetetlen élmény volt

2019.09.14
Pécsváradon részt vettünk a Határtalan Lakoma elnevezésű 

rendezvényen

2019.09.20
Nagymányoki Rétesfesztiválon nyújtottuk a rétest, nagy sikerrel és 

jókedvvel

2019.10.12 Fonó: Folkkocsmát szerveztünk az Adlerben

2019.10.19 Pécsváradi Leányvásáron adtunk színvonalas műsort

2019.10.23 Berekaljára kirándultunk, családosan

2019.10.26 Cikón szomszédoltunk, a szüreti felvonuláson vettünk részt

2019.11.09
Fonó: Iker Józsefné: A bukovinai székelyek viselettörténete és 

öltözködési szokásaik c. előadása

2019.11.15

11.15-17. Erdély, Marosludas: A magyar szórvány napja, a Hajdina 

Néptáncegyesület 20 éves évfordulója-bukovinai székelyekkel 

Erdélyben, új barátságok születtek

2019.12.21
Érdi Bukovinai Székelyek Egyesületének meghívására felléptünk 

Érden

2019.12.22 Hidasi karácsonyi ünnepségen és adventi vásáron ünnepeltünk

2019.12.29 Évzáró délutánunk az iskola ebédlőjében 

2019
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Január-február: 

Újult erővel kezdtük meg az idei évet, a téli szünet és a családban eltöltött ünnep élményeivel érkeztek vissza a 

gyermekek az intézménybe. 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.  

Február elején új óvó nénit köszönthettünk csapatunkban, Baranyainé Bányai Erika 

személyében, aki Bonyhádról 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. Egy élethű medve is 
meglátogatott minket, aki megtáncoltatta a gyerekeket. 

A medvehét után követezett a már hagyománnyá vált sarkvidék élővilága 

témakörünk. A gyermekek ezen a héten eszkimókká, pingvinekké változhattak és 
nagy „sétákat tettek” a Sarkvidéken. Szerencsére nem fáztak meg, mert jól 
felöltöztek! ☺  

A Farsangi hagyományainkkal 
szakítva idén először rendeztük meg a 

mulatságot a szülőkkel közösen a 
Művelődési Házban. A gyermekek 
műsort adtak elő és estig táncoltak, 
falatoztak a rendezvényen. A 
bölcsődések szabadon választott 
jelmezbe bújtak, a kiscsoportosok 
állatkerti állatokká változtak, a középsősök a 101 kiskutya szereplőinek 
öltöztek, a nagycsoport pedig bennszülött kannibálok módjára jól felfalta a 
dadusnénit és Barbi óvónénit. Nem is csoda, hogy annyi szendvics megmaradt 
a mulatság után!  

A csoportban is tartottunk farsangi mulatságot, hogy mindenki felvehesse a 

kedvenc jelmezét! Fánkot sütöttünk a konyhán a gyermekek segítségével. 

A Csurgó zenekar továbbra is minden héten eljön hozzánk és a 
csoportokban táncolnak, énekelnek a gyermekekkel. Azontúl, hogy a 
gyerekek nagyon kedvelik ezt a programot, a zenei előképzettség 
szempontjából is jelentős előnyhöz jutnak az intézményünk gyermekei.  

Bábszínházban jártunk február 19.-én a 
Katica és Süni csoporttal, ahol a Hamupipő 
előadást tekintettük meg! 

Közelgő programjaink: 

Február 22.: Jótékonysági farsangi rendezvény a szülőknek, Március 5.: Kiszézés az 

óvodában, Március 6.: nyitott szívvel nyitott kapukkal rendezvény az iskolában a 

nagycsoportosok részére (délelőtt), Március 13.: Március 15-i megemlékezés az 

iskolával közösen, Március 9.: Nőnap az oviban, Március 20.: Víz világnapja , 

Március 24. és 26. : Nyílt napok a bölcsődében 

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde hírei 
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Az intézményvezető előzetes tájékoztatása a tervezett beíratási időpontokról, mely időpontokat a 

fenntartónak még jóváhagynia szükséges: 

2020/2021. nevelési évre az 

ÓVODÁS és BÖLCSŐDÉS KORÚ GYERMEKEK 

JELENTKEZÉSE 

a Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

intézménybe a következő időpontokban történik tervezetten: 

Óvodások részére: 

• 2020. április 27. hétfő, 8-16 óra, 2020. április 28. kedd 13-18 óra, 2020. április 29. szerda, 8-12 óra 

Bölcsődések részére: 

• 2020. április 21. kedd, 8-16 óra, 2020. április 22. szerda 8-12 óra 

Orosházi Szandra, intézményvezető 

A Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló 
Sportparkunk munkaterület átadás-átvételére 2020. február 7-én került sor. A 
helyszínen, a Művelődési Ház közparkjánál már megkezdődtek a 
tereprendezés munkálatai, egy fát is szükséges volt kivágni, majd annak a 
gyökerét távolították el. A „C” típusú sportpark alapterülete 90 négyzetméter. 
A létesítményt gumi burkolattal látják el a könnyebb használhatóság, a 
minimális karbantartási igény, a hosszú élettartam, valamint az esetlegesen 
bekövetkező esések csillapítása érdekében. A parkban a más-más 

izomcsoportok átmozgató edzését lehetővé 
tevő 8 eszköztípus tolódzkodásra, húzódzkodásra, has és hátizom erősítő 
gyakorlatokra és fekvőtámasz gyakorlatokra, valamint lépcsőzésre, bordásfalon 
végezhető gyakorlatokra és függeszkedésre lesz majd alkalmas. A bruttó 15 
millió forintos költséggel épülő sportpark kivitelezésére – a szerződés szerint – 
80 nap áll rendelkezésre, azaz a sportolni kívánók várhatóan május közepe, vége 
felé vehetik majd birtokba. 

Szerk. 

A Pécsi Tudományegyetem Munkatudományi és Foglalkoztatás-
egészségügyi kutatócsoportjának részéről Dr. Pankász Balázs úr 
látogatta meg a helyi DJP Pontunkat. Őt Berg Csaba polgármester úr 
fogadta, kivel a DJP Pontunk működéséről egyeztettek, végül egy 
ajándékot is kapott a DJP Pontunk, a "Kilátás a világhálóra" /kiadvány 
kezdő netezőknek/ című könyvet. A 
kiadványt ezúton is nagyon szépen 
köszönjük, melyet bárki elolvashat, ki 
betér könyvtárunkba.  
Örömteli hír még a könyvtárunkkal 

kapcsolatban, hogy sok-sok új könyv és új polcok is érkeztek az elmúlt 
időszakban, bízunk benne, hogy ez is ösztönzi majd a Lakosságot az egyre 
színesebb kínálattal rendelkező könyvtárunk látogatására.                                Szerk. 

Sportpark pályázat 

Hidas Könyvtár, Információs és Közösségi Hely - DJP Pont 
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Jégkorizás - Írta: Németh Zsanett és Nyárádi Kincső 
 

2020. január 21-én korcsolyázni voltunk Pécsen. Egy nagy busszal mentünk, amin 
45-en voltunk. Belépéskor karszalagot adtak mindenkinek. Néhány embernek volt 
korcsolyája, de a legtöbb gyereknek bérelnie kellett. Utána letettük a cuccainkat és 
mindenki felvette a korcsolyáját, ami sokáig tartott, mert nem mindenki tudta 
egyedül felvenni a korcsolyáját és a tanároknak kellett segíteniük. Aki kész volt a 
pálya szélén várt a többiekre. Mikor mindenki kész volt, végre felmehettünk a jégre. 
Néhányan már tudtak korcsolyázni, de a többség nem tudott. A tanárnénik 
természetesen mindenkinek segítettek. Volt, aki életében először volt korcsolyázni. 
Először mindenki sokat esett, de minél többet voltak a pályán, annál jobban ment 
mindenkinek. Páran azért estek, mert nem tudtak megállni. Jól szórakoztak saját 

magukon. Büfé is volt. Akinek volt pénze vehetett magának enni- és innivalót. Zárásig voltunk ott. Aztán 
összepakoltunk és mentünk haza a busszal. Nagyon élveztük az egészet.  
 

Látogatás a Nemzeti Színházban 
 

Egy téli hideg reggelen indultunk el Budapestre a Nemzeti Színházba. Közösen utaztunk a nádasdi diákokkal. 

Kicsit korán érkeztünk meg, de a jegyeket hamar kézbe kaptuk. Sokunk most volt először ebben a csodaszép 

színházban. Elfoglaltuk helyeinket a karzat tetején és megkezdődött a látványos előadás. A színdarab tele volt 

hangeffektekkel, eredeti magyar táncokkal és énekekkel. Nagy élmény volt neves nagy magyar színészek játékát 

élvezni. Az előadás befejeztével újra elfoglaltuk kényelmes buszunkat és hazajöttünk. 
 

Látogatás a Fővárosi nagycirkuszban 
 

Január 22-én reggel izgatottan vártuk a buszt, ami Budapestre vitt minket. A hatodik osztály a Lázár Ervin 

pályázatnak köszönhetően jutott el szerdán a Fővárosi nagycirkuszba. Hosszú volt az út, de sokat beszélgettünk, 

néztük a tájat. Így hamar telt az idő. Az előadás 11:00 órakor kezdődött. A porondon fellépett egy ügyes 

zsonglőr, sok-sok légtornász, akik különböző trükkökkel kápráztattak el minket. Táncosok és kötéltáncosok 

színesítették a programot. Nagyon aranyosak voltak a lovas bemutatók. A két előadás rész között egy kis szünet 

is volt. Nekem az első részben fellépő zsonglőr tetszett a legjobban, aki lenyűgöző trükköket mutatott be 

labdákkal, buzogányokkal. Kora délután indult a busz Hidasra. Fáradtan, de sok élménnyel gazdagodva értünk 

haza. 
 

Beiskolázás 
 

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy 
megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit 
csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.” (Szent-Györgyi Albert) 

A beiskolázáshoz kapcsolódó “Nyitott szívvel, nyitott kapukkal” rendezvénysorozatunk tervezett időpontjai: 

2020. mácius 6. (péntek): Igazgatói tájékoztató az intézményről, séta az iskola épületében, meghívott 
szakember tájékoztatása az óvoda-iskola átmenetről, kézműves foglalkozás, játékos feladatok a digitális táblán 

2020. március 27. (péntek):  az angol és német nyelvoktatás bemutatása, az 1-2 osztályokban zajló néptánc 
foglalkozás megismertetése a Csurgó zenekar közreműködésével 

2020. április 3. (péntek):  tájékoztató az úszásoktatásról, bemutatkozik a furulya és szolfézs szakkör, 
sportfoglalkozások az óvodások és az alsós tanulók bevonásával 

Az induló 1 osztály osztályfőnöke Streicher-Lázár Henrietta lesz.          Bayer Gusztávné, intézményvezető helyettes 

Hidasi Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola gyermekeinek élménybeszámolója 

 



IX. évfolyam 1. szám Hirdetési és információs lap 2020. január - február 

6 
 

  

Közérdekű információk, 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 

Kormányablakbusz ügyfélfogadása, 

menetrendje 

2020. március 05. (csütörtök) 

2020. április 02. (csütörtök) 

8.30 – 10.30 óra között 

Helyszín: Hidasi Polgármesteri Hivatal 

előtti parkoló 

 
 A szelektív hulladékgyűjtő edények 

ürítésének időpontjai:  

március 13., április 10. 

L O M T A L A N Í T Á S 

 

2020. március 19. csütörtök 

2020. március 20. péntek 

2020. év 
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. 

 

Házi gyermekorvosi rendelés Hidason 

Hétfő: 10:00 – 12:00 

Kedd: 11:00 – 13:00 

Szerda: 12:00 – 13:00 

Csütörtök: 14:00 – 16:00 páratlan 

és 16:00 – 18:00 páros héten 

Péntek: 11:00 – 13:00 

 

Tanácsadás: Szerda: 10:30 – 12:00 

 

E-mail: gyermekorvosmecseknadasd@gmail.com 

Mobil: 06 70 618 90 21 

 
 

19028248-1-02 

KIMMTA 

7696 Hidas, Kossuth L. u. 

62. 

18945188-1-02 

Hidasi Óvoda 

Gyermekeiért Alapítvány 

7696, Hidas, Petőfi utca 2. 

 

Panda Denta 

Fogorvosi rendelő 
7696 Hidas, Petőfi S. u. 2/B. 

Rendel: Dr. Császár Mercedes 

Rendelési idő: 

Hétfő: (iskolafogászat) 08:00 – 14:00 

Kedd, szerda, péntek: 09:00 – 15:00 

Csütörtök:  12:00 – 18:00 

Elérhetőségek: +36 20 235-05—49 

pandadental.hidas@gmail.com 

http://www.watt-eta.hu/
http://www.watt-eta.hu/
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Adóink, díjaink alakulása 2020-ban:  

 
Kommunális adó: 2020 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. 
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. 
Adókedvezmény: A településen területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvos, védőnő vállalkozó 50 %-os 
mértékű adókedvezményben részesül. Az adókedvezmény feltétele, hogy a vállalkozási szintű iparűzési 
adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. 
Adómentesség: Adómenteségben részesül az a vállalkozó, akinek/amelynek a 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 
39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2 millió Ft-ot. 
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. 

 2016 2017 2018 2019 

Házasságkötések száma 18 14 13 17 

Halálesetek száma 11 9 6 8 

Helyben anyakönyvezett születés nem volt. 
Lórenczné Illés Anikó, anyakönyvvezető 

Az oktatási év során a gyermekek veszélyeztetettsége magasabb az átlagnál. Minden autós 
részéről fokozott óvatosságára, odafigyelésére és szabályosságára van szükség a biztonságos 
utakhoz, különös tekintettel az iskolák és óvodák környékén. Kérem a Tisztelt Lakosságot, 
hogy az óvodánknál és az iskolánknál fokozottan figyeljenek az oviba, suliba siető 
gyermekekre, szüleikre. Főként a reggeli és a kora délutáni időszak „zsúfolt” ezen 
intézmények környékén. 
Az iskola, óvoda előtt ne engedjék gyermeküket az úttest felőli oldalon kiszállni az autóból, 

lehetőség szerint álljanak félre és kísérjék el a gyermekeket az intézmény kapujáig. 
Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Községben (helyben) anyakönyvezett események: 

 

Figyelem! Vigyázzunk a gyermekekre! 

E.ON Ügyfélszolgálati irodák – Áram 

7150 Bonyhád, Széchenyi tér 4. 
 

Nyitva tartás: Hétfő: 13-18, Kedd, szerda: Zárva, Csütörtök: 9-14, Péntek: Zárva 
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2020. március 7-én szombaton hagyományos 

ingyenes batyus Nőnapi bált tart Hidas Község 

Önkormányzata a hidasi Művelődési Házban. 

21 : 00 órakor köszöntőt mond                                    

Berg Csaba Hidas község polgármestere. 

Asztalfoglalás a Hivatal ügyfélfogadási idejében a      

06 72 457 101-es telefonszámon. 

A jó hangulatról a                                                        

Herczeg-Kóbor Duó gondoskodik. 

Minden kedves Hölgyet szeretettel várunk. 

Berg Csaba                                                                   

Hidas község polgármestere 

Belépés csak hölgyek részére. 

Március 8 a Nők Napja. Ezen a napon még azok a férfiak is meglepik társukat egy szál 

virággal, apró figyelmességekkel, akik a hétköznapok taposómalmában türelmetlenek, 

figyelmetlenek. S ez így van rendjén. Legyen ez a nap valóban ünnepe a Nőknek, s szóljon ez 

az ünnep csak nekik. Halmozzuk el őket szeretettel, figyelemmel, gondoskodással, hiszen 

megérdemlik. 

 Ez az évi egy alkalom kitűnő lehetőséget ad a hála és a köszönet kifejezésére. Olyan 

módon tegyük emlékezetessé számukra, hogy mintegy érzelmi akkumulátor, a lehető 

leghosszabb ideig kitartson. Nőnap alkalmából azt kívánom valamennyi Hölgynek, Lánynak, 

Társnak, Feleségnek, Édesanyának, Nagymamának és Kollégának, hogy tapasztalják meg és éljék át azt a 

tiszteletet és hálát, amivel mindannyian tartozunk. 

  … ehhez kívánok jó egészséget és sok mosolyt:      

     Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Meghívó!  
 

Egy rendezvény azoknak, akik szeretik a különlegesen elkészített, hagyományos 
disznótoros fogásait és azoknak, akik szimplán csak jól szeretnék érezni magukat, 

barátságos környezetben. 
 

Hagyományőrző Disznótoros rendezvény  

a hidasi Művelődési Háznál  

2020. február 29-én 1000 órától. 

Ebéd 14 órai kezdettel élőzenével . 

A zenéről Vörös Árpád és Zenekara gondoskodik . 

Minden érdeklődőt szeretettel vár a program szervezője a Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 
A rendezvényt Hidas Község Önkormányzata nevében Berg Csaba polgármester úr támogatja. 

 

Gondolatok az utolsó oldalra 


