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Tisztelt Hölgyek, kedves Lányok! 

 
Kiemelt tisztelettel és szeretettel 

köszöntöm Önöket, köszöntelek 

benneteket a Nőnap alkalmából. 

Ez alkalomból Sebők János 

gondolataival köszöntöm Hidas község 

férfi Lakosai nevében Önöket. 

 
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 

 

 

Sebők János 
Nőnapi köszöntő 

 

Szeretet és jóság a ti virágotok, 

Magasság és mélység vágya tinálatok. 

Mosolyotok szürke létünk napsugára, 

Amelyet szívetek reménye vesz vállra. 

 

Ez ragyog és éltet, ad nekünk új erőt, 

Ringat lombosodó, virágosabb jövőt, 

Hiszen ti vagytok a tavasz-illat, szépség, 

Rügyfakadásnak ti adjátok a fényét. 

 

Adtok az álmunkra izmosodó valót, 

Fázós szerelmünkre rózsás csók-takarót, 

Hitehagyott szívnek ékes-hites imát, 

Mely bizonyosságért tihozzátok kiált, 

 

Hogy áldásotokkal megkoronázzátok 

Kétségekben szőtt, sok bátortalan álmot, 

Hogy felemeljetek önérzetet adva, 

S röpítsétek vágyunk kékellő magasba, 

 

Hogy fürösszétek meg az élet vizében, 

Gyolcsba öltöztetve, óvatosan, szépen, 

Mennyei kábulat mézes mámorában 

Öröm-lobogónkat lobogtassuk bátran. 
 

http://www.hidas.hu/
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Az új év az iskola számára személyügyi változásokkal indult, 3 kolléganőtől is búcsúztunk: Bayer Gusztávné, 
Éva– tanító, egykori intézményvezető; Biszak-Ulrich Krisztina - tanító és Biszak Antalné, Erika – 
takarító. 
Szokjuk még a hétköznapokat nélkülük, hiányoznak kollégáknak és gyerekeknek egyaránt. Szívből köszönjük 
munkájukat!  A nyugdíjba vonulóknak aktív, egészségben, és szeretetben eltöltött, boldog éveket kívánunk, 
Kriszti néninek pedig ezek mellé sok sikert az új munkahelyén! 

A Német Nemzetiségi Önkormányzattal 
közös szervezésben a megbetegedések 
miatt rendhagyó módon ugyan, de 
ebben a tanévben is megrendezésre 
kerül a német versmondó verseny 42 
indulóval. A megmérettetés még zajlik, 
így az eredményekről a következő 
számban tudósítunk.  

Nem csak a német nyelvoktatás terén remekelnek diákjaink. Az angol nyelvű 
„Hello UK!” elnevezésű levelező projektversenyen csapatunk Pánovicsné Balogh 
Eszter vezetésével országos első helyezést értek el. A csapat tagjai: Emődi Gergő 
(5. osztály), Kérő Benett és Sára Olivér (6. osztály).  

Újabb projekt készült el a német honismeret 
órák keretében. Felsős diákjaink egy 
hagyományos német falu házait építették meg 

kartonból. Az épületek az aulában való kiállítás után 
német nemzetiségi szobánkat díszítik. 

Január 11-én pályaválasztási szülői értekezletet 
tartottunk, ami során az érdeklődő szülőket 
tájékoztattuk a felvételi eljárás menetéről. Január 22-
én gimnáziumba készülő tanulóink megírták a 
központi felvételi vizsgát. A középiskolai 
jelentkezési lapok beküldésének határideje 2022. 
február 18.  

A farsangi időszak színessé varázsolta az iskolát. 
Sajnos ebben a tanévben sem tudtuk igazi nagy farsangi bált rendezni. Az osztályok 
azonban külön-külön megtartották a mulatságot. Honismeret óra után fánk illat járta 
be az épületet, jelmezbe öltöztek a gyerekek, sorsoltunk tombolát, szólt a zene, 
közösségépítő játékokat játszottunk. 

 

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. január-február 

„Hello UK!” 

Német honismereti óra 

Farsang  

Iskolai élet 

mailto:iskola@zeneisk-hidas.edu.hu
http://www.hidasiskola.hu/
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2021. évi programjaink:  

• január 7. A madéfalvi veszedelem emlékére koszorúztunk a református templomnál található 

kopjafájánál. 

• májustól Újra elkezdhettük a próbákat a Művelődési Házban. Két új korosztállyal is bővült a 

tánccsoport: a „Kezdő felnőttek” csoportjával, illetve a „Minik” csoportjával. Előbbiben 10-14 lelkes 

felnőtt, utóbbiban 15-17 óvodás korú gyermek ismerkedik a néptánccal. Így már négy korcsoportban 

gyakorolhatnak tagjaink. 

• június 4. Trianon 101. évfordulóján csatlakoztunk az „Összetartozásunk tüze” országos 

programhoz: máglyát gyújtottunk egy közeli dombtetőn, majd szalonnasütés közben a diktátumról és 

hatásairól beszélgettünk.  

• június 26. Megtartottuk évi rendes közgyűlésünket. Az Egyesület neve, vezetősége és 

alapszabálya is változott. Új nevünk: Hidas Néptánc és Hagyományőrző Egyesület. Az új vezetőség: elnök: 

Ömböliné Bacher Anna, elnökhelyettes: Ömböliné Sebestény Nikoletta, művészeti vezető: Ömböli 

Zoltán, gazdasági vezető: Nyárádi Balázs, szervező: Daradics Erzsébet. 

• június 26. Felléptünk a Hidasi Tájháznál, a Tájházak napja alkalmából szervezett eseményen. 

• július 24. Meghívtuk a nyárádszeredai Bekecs Néptáncszínházat, hogy „Keresztúton” című 

előadásukat a Művelődési Házban tartsák meg. A bukovinai székelység kálváriájáról szóló táncszínházi 

előadásnak nagy sikere volt.  

• augusztus 8. Egyesületünk tagjaival ellátogattunk az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 

Emlékparkba. Itt többek között megcsodálhattuk a Feszty-körképet, de a skanzen és a park többi 

látványossága is nagy sikert aratott.  

• augusztus 20. Meghívást kaptunk a Mecseknádasdi Búcsúba, aminek nagy örömmel tettünk 

eleget. A közönség vastapssal jutalmazta fellépésünket. 

• szeptember 5. Felléptünk a Hidasi Bányásznapokon. Ez mindig különösen kedves esemény, 

hiszen a legtöbb ismerős, rokon ilyenkor látja munkánk gyümölcsét. 

• szeptember 11. A Váraljai Kuglóffesztivál és Szüret vendégszereplői voltunk. Részt vettünk az 

utcai felvonuláson és színpadi műsort is adtunk, amit a házigazdák vacsorával viszonoztak. 

• szeptember 18. A Hidasi Szüreti Felvonulás és szüreti bál tavaly a pandémia miatt elmaradt, 

éppen ezért nagyon örültünk, hogy ebben az évben megtarthattuk. Egyesületünk minden tagja kivette 

a részét az előkészületekből és a lebonyolításból. A szüreti bálhoz a termet közösen díszítettük a 

gyerekcsoporttal, a pörkölt előkészítésében az új felnőtt kezdő táncosok segítettek. A szüreti felvonulás 

során körbejártuk a falut, felemelő érzés volt a sok érdeklődő és a sok vendéglátó állomás. A közben 

elkészült vacsorát vendégeinkkel együtt fogyasztottuk. Az esti bálban zsúfolásig megtelt a művelődési 

ház, remek hangulatban mulathattunk hajnalig. Minden támogatást köszönünk ezúton is! 

• szeptember 24. Már hagyomány Egyesületünkben, hogy a szeptemberi teliholdkor 

bátorságpróbáló szarvasbőgés-hallgató éjszakai túrára indulunk Óbányától Kisújbányáig. Idén is sokan 

vállalkoztunk erre a csapatépítő eseményre, amit nem csak a gyerekek élveztek, hanem a felnőttek is. 

• szeptember 25. A Majosi Szüreten vettünk részt. Házigazdáink vacsorával kedveskedtek nekünk.  

• október 2. Az idei szüreti szezont Cikón zártuk. A felvonulás után közösen vacsoráztunk 

vendéglátóinkkal. 

• október 24. Szokásos őszi túránk idén Berekaljára vezetett. Ezt a napot velünk töltötte a 

bonyhádi MBM Sport és Szabadidő Egyesület néhány tagja is, akiknek jóvoltából kipróbálhattuk az 

íjászkodást.  

• december 5. Az adventi gyertyagyújtás alkalmával néhány fiatal táncoslányunk karácsonyi 

énekeket adott elő a község adventi koszorújánál tartott ünnepségen. 

Hidas Néptánc és Hagyományőrző Egyesület beszámolója 
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• december 17. Évzáró vacsorát tartottunk, közösen visszaidézve az elmúlt év munkáját, 

eseményeit, örömeit. Felemelő volt látni, hogy idén is bővült egyesületünk létszáma, és hogy csaknem 

minden tagunk jelen tudott lenni ezen az eseményen.  
 

2021-ben nagy előrelépésként értékeljük, hogy két új korcsoport sajátíthatja el a táncokat Egyesületünkben: a 

kezdő felnőttek és az óvodáskorú gyermekek.  
 

Sok új viseletünk készült: varrattunk női mezőségi ruhákat, férfi csizmanadrágokat mellénnyel, női erdélyi 

garnitúrákat, és gyermek táncosaink részére is készültek bukovinai fellépő ruhák.  
 

2021 elején használatba vehettük a Művelődi Házban a közösségi helyiségünket, amit függönyökkel és 

sötétítőkkel láttuk el. A teakonyhába beépített konyhabútor került, mikrohullámú sütővel és főzőlappal. Ennek 

elkészültét közös zsíroskenyérevéssel ünnepeltük meg.  

A viseletraktárunk teljes berendezése beépített szekrényekkel is folyamatban van már. 
 

Minden támogatást hálásan köszönünk, hiszen ezek nélkül sem a táncoktatást nem tudnánk ilyen magas 

színvonalon biztosítani, sem rendezvényeinket megtartani.  
 

Próbáink heti rendszerességgel zajlanak, és idén is sok programmal szeretnénk a falu életébe színt vinni. 

Reméljük, hogy ebben egy elkövetkező vírusmentesebb időszak a segítségünkre lesz.  

Továbbra is várjuk a tánccal, hagyományokkal ismerkedni kívánó gyermekeket, felnőtteket! 
 

Táncpróbáink időpontjai a Művelődési Házban:  

- óvodás korúak: kéthetente szombaton délelőtt 

- általános iskolások: péntekenként 16:30 – 18:00 óra között 

- kezdő felnőttek csoportja: péntekenként 18:00 – 19:00 óráig 

- fiatalok-felnőttek csoportja: péntekenként 19:00 – 21:00 óráig. 

Táncoktatóink: Fekete Etelka és Radák János 

Ömböliné Bacher Anna, elnök 

„A kollektív bűnösség hamis és bűnös eszméjére hivatkozva 1946 és 1948 között 

csaknem kétszázezer német nemzetiségű magyar állampolgár vált jogfosztottá és 

kényszerült hazája elhagyására. Emberi kapcsolatok szakadtak szét, közösségek 

szűntek meg, települések néptelenedtek el, és családok ezrei váltak üldözötté, 

vagyontalanná a nemzetiségi származásuk okán.” 

Erre a tragikus eseményre emlékeztünk 2022. január 19-én 16 órakor a "Betelepített 

németek, kitelepített németek" emlékművénél, azokról a német nemzetiségi 

lakosokról, akiket kitelepítettek hazájukból.  

Köszönöm szépen a Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezését.  

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

A képeken: új viseleteink, 2022. évi koszorúzás 

Január 19. koszorúzás a magyarországi németek elhurcolásának emléknapján 
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MFP-KOEB/2022 - Kommunális eszköz beszerzése Hidas községben 

A projekt célja Hidas község közterületeinek rendezettségének javítása, a közterület fenntartását biztosító 

eszközök beszerzése, ezáltal az alapvető önkormányzati közfeladatok ellátása. Ezen célokat az Önkormányzat a 

közterületek karbantartásához, fenntartásához szükséges eszközök beszerzésével kívánja elérni: - 1 db fülkés 

traktor, - 1 db hótolólap, - 1 db sószóró, - 1 db szárzúzó. A fejlesztés hatására az Önkormányzat megfelelően tud 

gondoskodni a közterületek karbantartásáról, fenntartásáról, képes lesz a szükséges eszközök, munkagépek 

költség és erőforrás hatékony beszerzésére és a fentebb megfogalmazott célok elérésére. Az igényelt 

támogatási összeg: 14.989.421 Ft. A pályázat benyújtása 2022.01.14-én megtörtént. 
 

MFP-UHK/2022 - Útfelújítás Hidas községben  

Ezen projekt célja településünk közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, ezáltal az alapvető szolgáltatások 

hozzáférhetőségének javítása. A projekt továbbá hozzájárul a község népességmegtartó és népességnövelő 

képességének növeléséhez, a lakosság életminőségének javításához, és a fiatalok helyben maradásának 

támogatásához. A projekt keretében a Hidas hrsz.: 357/3., 418., 477. alatti Kölcsey utca és Petőfi utca közötti 

összekötő út 273 m2, továbbá a Bem utca 650 m2 és az Arany János utca 820 m2 útszakasz felújítása valósul 

meg. A fejlesztés hozzájárul a község közlekedési infrastruktúrájának fejlesztéséhez, a településen belüli 

közlekedés feltételeinek javításához. A fejlesztés eredményeként a településen belüli közlekedés 

biztonságosabbá válik, és javul az alapvető szolgáltatások hozzáférhetősége. Az igényelt támogatási összeg: 

43.427.686 Ft. A pályázat benyújtása 2022.01.14-én megtörtént. 
 

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BA1-2022-00008 - Gyermeknevelést Támogató Humán Infrastruktúra Fejlesztése - A 

Hidasi szivárvány Óvoda és Bölcsőde fejlesztése 

 A projekt Hidas Község Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi 

együttműködésében valósul meg. A projekt átfogó célja a Hidas Szivárvány Óvoda és Bölcsőde infrastrukturális 

fejlesztése új két csoportos bölcsőde épület építésével, valamint az óvoda és a bölcsődei ellátás eszközökkel 

való felszerelése révén az óvodai és bölcsődei ellátás minőségének fejlesztése. Bölcsődei férőhelybővítés 

tervezett, 1 bölcsődei csoporttal. A meglévő bölcsőde az óvodával egy épületben működik jelenleg, emiatt az 

intézmény együttes befogadó képességének határára érkezett.  A meglévő épületegyüttesben a bővítés 

fizikailag nem lehetséges, ezért a bölcsődei funkciót, a meglévő épületből áthelyezve, új beruházás keretén belül 

valósulhat meg a fejlesztés. Az új épület a telek délkeleti oldalán, L alakú formai kialakítással kerül elhelyezésre, 

utcafronton a meglévő óvoda épületével egyvonalban. Az óvodás és bölcsődés korú gyermekek számának 

várható alakulása alátámasztja a hidasi intézmény hosszú távú működését. Az igényelt támogatási összeg: 

350.000.000 Ft. A pályázat benyújtása 2022.02.14-én megtörtént.                                                                                                      Szerk. 

Január 10-én délelőtt egy nagyon hálás és szívet melengető feladat várt rám. Ahogy 

nagy öröm a településünkön született gyermekek születésére, tiszteletére fát ültetni, 

legalább olyan nagy öröm számomra 90 éves hidasi Lakost köszönteni.  

Biszak Józsefnét (Teri nénit) köszönthettem e jeles évfordulón.  

Január 28-án, korábbi iskolaigazgatónknál Vörös 
Dezső Úrnál jártam, akit szintén 90. 

születésnapja alkalmából köszönthettem. Az 

ünnepelteknek átadtam Miniszterelnök Úr 

üdvözletét, egy-egy emléklap kíséretében, valamint egy csokor virággal és 

egy ajándékcsomaggal köszöntöttem Őket Hidas község nevében. 

Ezúton is kívánok egészségben gazdag, hosszú életet mindkét 
ünnepeltünknek.                            Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

2022. évben benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázataink 

90 éves születésnaposaink köszöntése 
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Közérdekű információk, hirdetések, 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 

A szelektív 
hulladékgyűjtő edények 
ürítésének időpontjai:  

március 11., április 8. 

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 

 
 
 
 

 
 

 

LOMTALANÍTÁS 

2022. március 10. csütörtök 

2022. március 11. péntek 

 

Rejtvény 

 

Miller  Szépségszalon  

 Kozmetikai kezelések 
 Műköröm építés 

 

7696 Hidas, Vörösmarty u. 17. 

Tel.: 06 30 465 9502 
 

Meződi Petra 

 

Előző lapszámunk nyertesei: 

1. Horváth László, 

2. Benkő Zoltánné, 

3. Hecker Jánosné. 
Nyereményük egy-egy ajándékcsomag. 

 

Nyereményükhöz gratulálok, 

melyet 2022. március 17-én (15 

óráig) tudnak átvenni a 

Polgármesteri Hivatalban. Ezen 

lapszámunkban megjelent 

rejtvényünk helyes megfejtéseit  

2022. április 8-ig várjuk a Hivatal 

postaládájába.  
 

Tisztelettel: 

Berg Csaba 

Hidas község polgármestere 

Ha Ön nem rendelkezett még az szja 1+1%-áról, azt a bevallásától függetlenül 

a 2022. rendelkező évben május 20-áig megteheti. Rendelkező nyilatkozatát 

a legegyszerűbben az e-SZJA online felületén töltheti ki, ahol a program 

automatikusan vizsgálja, hogy a megjelölt szervezet jogosult-e a felajánlásra. 

Az online kitöltőfelület ügyfélkapus regisztráció nélkül is használható, akkor a 

rendelkező nyilatkozat csak kinyomtatva, papíralapon, lezárt borítékban 

nyújtható be a NAV-hoz.  

2022. évi civil kedvezményezettek Hidas község vonatkozásában: 

Hidasi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány         18945188-1-02 

Hidasi Tájházért Egyesület    18330656-1-02 

Hidas Néptánc és Hagyományőrző Egyesület    18318168-1-02 

Egységes Sportegyesület Hidas    19941194-1-02 

KIMMTA    19028248-1-02 

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 

Bonyhádi ügyfélszolgálati fiókiroda

(7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.) 

Hétfő: 8-12 óra

Kedd: 14-18 óra

Szerda: Zárva

Csütörtök: Zárva

Péntek: 8-12 óra

http://www.watt-eta.hu/
http://www.watt-eta.hu/
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Kommunális adó: A kommunális adó mértéke 2022. évben is változatlanul évi - 5.500 Ft / adótárgy, amelyet 

két egyenlő részletben lehet pótlékmentesen megfizetni. Fontos megemlíteni, hogy 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. 

Talajterhelési díj: A díjfizetési kötelezettség számítása a fizetésre kötelezettek számára továbbra is 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. 

Helyi iparűzési adó: 2022-ben is hatályban maradnak a helyi iparűzési adó könnyítésre vonatkozó szabályok. A 

2021. évhez hasonlóan, a 2022. évben végződő adóévben is azon vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- 

és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro-, kis- és 

középvállalkozássá (továbbiakban: KKV) minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvényben 

meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszegértékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó 

1 százalék. A vállalkozónak a 2022. évben, az adott előleg-fizetési időszakban esedékes, bevallott és a 2022. 

évben az önkormányzati rendelet szerinti adómértékkel bevallandó iparűzési adóelőleg 50 százalékát kell 

megfizetnie, ha: - 2021. február 25-ig már nyújtott be a feltételek teljesüléséről szóló nyilatkozatot, új 

nyilatkozat megtétele nem szükséges. - Amennyiben 2021. évben nem tett ilyen nyilatkozatot, vagy 2021. évben 

létesített telephelyet az adott településen, 2022. február 25-ig kell nyilatkoznia. - KATA-s adóalanyoknak, akik 

az önkormányzat felé a tételes iparűzési adófizetést választották most sem kell nyilatkozniuk, részükre 

automatikusan érvényesül a csökkentés. 

A nyilatkozat 2022. február 25-ig, kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az 

állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.  

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az önkormányzati adóhatóság a vállalkozó 

iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti. 

Fentiek szerinti kedvezmény átmeneti támogatásnak, vagy döntés szerint de-minimis támogatásnak minősül, 

így ezen támogatási szabályokra is tekintettel kell lenni a kedvezmény igénybevételénél. A szabályokat a helyi 

adókról szóló 1990. évi C. törvény új, 51/L., 51/M., 51/N és 51/O §-ai tartalmazzák. 

Szerk. 

A megbecsülésnek ebben a formájában, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának Pro Vita Díjában minden évben megyénként csupán 
egyetlen önkéntes véradó személy részesülhet. 
Azon véradó kaphatja meg, aki eddig a legtöbbször - legalább 100 alkalommal 
- adott vért. A Pro Vita Díj Miniszteri elismerést február 8-án adhattam át 
Balogh Zoltán úrnak. 
Köszönöm, hogy 105-szörös véradásával és példa értékű hozzáállásával 
számtalan embertársunk életét mentette meg, illetve támogatta 
gyógyulásukat. 
 

Ezúton is kívánok Neki hosszú, egészségben gazdag életet.  
Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Helyi adóink, díjaink 2022. évben 

Pro Vita Miniszteri elismerés átadása 
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2021. december 18-án 15 órai kezdettel 

került megrendezésre a Hidasi 

Polgármesteri Hivatal épülete előtti 

parkolóban a tavalyi Adventi Vásár. 

A vásár ideje alatt a látogatók ingyenesen 

vehették igénybe a gyermekhintát, 

valamint forralt bor, tea és zsíroskenyér 

várt mindenkit. 

A rendezvény nagy sikernek örvendett, 

hiszen szép számmal gyűltek össze az 

árusítók a standoknál. Részt vett a vásáron 

a helyi általános iskola, óvoda, az Idősek 

Klubja, a Hidasi Tájházért Egyesület, valamint 

helyi termelők, árusítók: Ozsváth Méz és 

Puszedli, Paszuly Büfé, Simola Zoltán, Biszak 

Ferencné, Gulyás Lászlóné és 

Mecseknádasdról a Gradwohl kerámia. Az 

asztalokon a vásárlók széles választékkal találkozhattak, csodaszép adventi 

koszorúkkal, figurákkal, karácsonyi díszekkel, mézzel, szörppel, lekvárokkal, illetve 

egyéb hasznos és finom termékekkel. 

Ezúton is köszönjük a résztvevőknek, hogy ezt az ünnepi eseményt még szebbé 

tették jelenlétükkel, valamint a rendezvény támogatóinak a felajánlásaikat.     Szerk. 

Furcsa időket élünk sajnos. A lassan két éves - és még tartó - járványhelyzet után most a szomszédos országból 

ártatlan gyerekek, anyák és csonka családok mindent hátra hagyva menekülnek a háború elől. Biztos bennem 

van a hiba, de ezeket a híreket és képsorokat nézve és hallgatva elgondolkodom a békés mindennapok 

fontosságán.  

Világhatalmak vezetőinek eszement játszmái persze más emberi életek kárára és országok lerombolására. 

Meggyőződésem, hogy minden épeszű ember elutasítja a háborúnak még a gondolatát is, hiszen a háborúnak 

csak vesztesei lehetnek. Természetesen nem vagyok sem külpolitikai szakértő, sem haditudósító, de úgy 

gondolom az ártatlan emberi életek elvétele megbocsáthatatlan bűn. 

A következő idézettel ellenben egyet tudok érteni: „A háború egy olyan hely, ahol egymást nem ismerő és nem 

utáló fiatalok ölik egymást, olyan öreg emberek döntése miatt, akik ismerik egymást, gyűlölik egymást, anélkül, 

hogy egymást ölnék.” 

Természetesen a rászorulókról sem feledkezünk meg, célirányosan egy kárpátaljai településsel vagyok 

kapcsolatban és várom a visszajelzésüket, hogy miben tudunk segíteni. Az összegyűlt adományokat 

testvértelepülésünkkel, Hidasnémeti községgel közösen fogjuk eljuttatni Kárpátaljára. A gyűjtésről időben 

értesítjük a Lakosságot. Előre is köszönöm a segítségüket. 

Bízva a nyugodt, békés együttélésben, kívánok mindenkinek jó egészséget és gondtalan mosolyt: 

Berg Csaba  

Hidas község polgármestere 

Gondolatok az utolsó oldalra 

Visszatekintés 2021. decemberére: Adventi vásár 


