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Augusztus a hullócsillagok hónapja. Az égen hirtelen felvillanó fénypontok, rövid idő alatt többnyire látszólag egyenes 
pályán mozognak s nem ritkán utóvilágító csóvát hagynak maguk mögött. A hagyomány szerint aki hullócsillagot lát és 
kíván valamit, az beteljesül. Vegyes érzelmekkel tekint az ég felé egyaránt a tízen és huszonéves, egy rég nem hallott 
dallammal a fejükben: ”Augusztusi hulló csillagok, húszéves vagyok!”, és az idősebb korosztályúvá szelídült húszasok, 
akiknek egy másik csillag fénye világítja az utat, s ez nem más mint a családba, gyerekbe, magukba vetett hit, s új nótába 
kezd: „Nem csak a húszéveseké a világ!” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hírmon

dó 

Hidasi 

H i d a s i  H í r m o n d ó 

Lap tulajdonságai: 
    ingyenes kézbesítés 

hagyományos külalak ( A3, papír ) 
fekete-fehér nyomtatás, sokszorosított 

Szerkesztés és híranyag: Polgármesteri Hivatal 

( 7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 50/II ) 
e-mail cím: hidas@axelero.hu 

Tel/fax: 72/457-101 

 

Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási ideje: 
Hétfő:    de. 7.30-15 óráig 
Kedd:   de. 7.30-15 óráig 
Szerda:   ügyfélfogadás szünetel 
Csütörtök:  de. 7.30-15 óráig 
Péntek:    de. 7.30-12 óráig  
Ebédidő: minden nap  12-12.30 óráig 

 

 

Fogászati rendelés! 
Dr. Ascsillán Andrea 

Dr. Zeller Zsófia 
(Tel: 20/921-3550) 

Rendelési idő: 
hétfő-csütörtök:   8-19 óráig 
pénteken:      8-13 óráig 
Bejelentkezés: 72/465-595 

Pécsvárad, Dózsa u. 3.  
aa-dent@t-online.hu 
 

Jogi tanácsadás! 
„Nép Ügyvédje” ingyenes jogi tanácsadás, 2012. 

június 15-től (péntektől)  minden  második 
pénteken új helyen: Általános Iskola épülete 

Hidas, Kossuth Lajos utca 31. 
 

Iskolakezdés 

A Benedek Elek Általános Iskola és Óvoda 
évnyitóval egybekötött iskolakezdési időpontja 
2012. szeptember 3. A helyi önkormányzat 
támogatásával idén is ingyenes, részben új, 
illetve használt tankönyvek állnak a diákok 
rendelkezésére. 
 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 
Jelentkezőt keresünk, aki időskorúakhoz 
kihelyezett jelzőrendszer segélyhívásainak 
fogadására és szükség szerinti segítségnyújtásra 
készenlétet vállal. 
Díjazás: 4000 Ft/hó 
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés: Polgármesteri 
Hivatal, Hidas, Kossuth Lajos utca 50/II. Tel.: 457-
101 

 
 

mailto:hidas@axelero.hu
mailto:aa-dent@t-online.hu
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 Helyi nevezetességek, látnivalók községünkben 

 
Előző számunkban, nyári programajánló keretében felhívtuk a figyelmet a Tájház épületének és a  Kardoss 
Emlékszobának a  megtekintésére. Községünkben azonban vannak még megtekintésre érdemes 
emlékművek, szobrok, egyéb látnivalók, melyekre ezúton hívjuk fel az érdeklődők figyelmét.   
 
 

 
 

 
I-II Világháborús emlékmű         Tamási Áron író emlékére állítódott.       A kopjafát 2005. évben  
A háborúban elesett                   (Benedek Elek Általános Iskola udvara)            helyi összefogással állították 
áldozatok emlékére emelték.                     ( Kossuth-Széchenyi utca) 
(Kossuth-Árpád utca) 
 

    
A kopjafát 2005. évben        Bányászemlékmű   Békét hirdető kereszt 
állították a székelyek                          Hidas alsónál 
betelepedésének    (COOP ÁBC udvara)        
60. évfordulójára                
(COOP ÁBC udvara)                                        
         
Római katolikus templom  
A műemléki védelem alatt álló templom 1784-ben épült copf stílusban. Itt található a falu földesurának, 
Kajdacsy Antalnak márvány síremléke. 
 
Evangélikus templom 
Az evangélikusok temploma 1793-ban épült, késő barokk stílusban. Az ugyanebből a korból származó főoltár 
és a padok szintén késő barokk jegyeket mutatnak. 
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Református templom 
Jelentős építkezés vette kezdetét 2007. tavaszán a községben. A helybéli reformátusok –kiknek nagy része 
székely gyökerekkel rendelkezik- egy új templom építését tűzte ki célul a református parókia melletti területen. 
A székely templom hazai és külföldi támogatással, helyi összefogással és lelkes, kitartó szervezéssel, 
irányítással 2008. évben elkészült és felszentelésre került. A székely életének középpontja a templom volt. Ha 
megkondult a harang, félbehagyta minden dolgát, s az egész család ment oda, ahol terhét lerakhatta. Ez a 
nép hitben élt, a hitben volt minden reménye, akarata, ami életben tartotta. A templom pedig lelkének lakhelye.  
 

„Hírünk a világban 
Volt szerencsém egy diák-öregdiák találkozóval egybekötött jubileumi összejövetel után (az egykori pécsi 
Nagy Lajos gimnázium) vendégül látnom két távolba szakadt és ott tudományos kutatást végző elismert 
osztálytársamat. Egyikük a Heidelbergi Egyetem patológus professzora, a másik évtizedekkel ezelőtt 
ösztöndíjjal került Japánba, majd ott családot alapított és jelenleg is távközléssel foglalkozó tudományos 
kutatást végez. Emberi gyarlóság, ha büszkén emlegetjük híressé vált osztálytársainkat, közeli ismerőseinket, 
hiszen így egy kicsit mi is azok leszünk. Ez esetben ezt szívesen vállalom. A fenti találkozó kapcsán vetődött 
fel a gondolat, hogy távol-keleti barátunk körülnézne szűkebb hazájában. Így látogatott el Hidasra japán 
feleségével és a család barátjával. Külön szerencsének tartotta, hogy láthat egy napjainkban épült református 
templomot (lévén még ott is gyakorolja hitét). Meglátogatták kétnemzetiségű Tájházunkat is, és igen 
elcsodálkoztak, mert arrafelé nem szokás összegyűjteni a múlt használati tárgyait, megfogható emlékeit és ily 
módon bemutatni. Mindkét helyen a legilletékesebbtől kaptak szakszerű tájékoztatást, véleményüket a 
Vendégkönyvbe beírták. Érdemes elolvasni. Ettől kezdve egy biztos. Ha sokan nem is, de Japánban három 
ember tudja, hol van Hidas, látta nevezetességeinket és a Hargita-tál ízeit sem felejtik el egyhamar. A cikkíró 
feladata csupán annyi, hogy megossza afölötti örömét az olvasóval, hogy községünkben vannak bemutatásra 
méltó dolgok.  

Eszenyi János” 

 
 

Könyvtárlakó tábor 

 
 
A Benedek Elek Általános Iskola és Óvoda 
Könyvtára június végén, egyhetes jutalom 
olvasótábort szervezett, 18 tanuló 
részvételével. A program keretén belül a mai 
gyermek- és ifjúsági írók alkotásaival  
ismerkedtek meg a gyerekek: a példaképek,  
Mátyás király élete, az állatokról szóló 
szépirodalmi művek kapcsán.                                                    
A kézműves foglalkozáson  szép tárgyakat 
alkottak: gyöngyöt fűztek, hűtő mágnest, 
képeket, dossziét, textilvirágot, hajpántot 
készítettek. 
Filmvetítést láttak: mesékről, mondákról. 
Számítógépes és szabadtéri, sport és 
pihentető játékokkal szórakoztak a 
táborlakók: középkori várat építettek, lovagi 
tornán vettek részt, szellemi totót töltöttek ki, 
állatos kvíz játékkal játszottak, aszfalt rajzot 
készítettek, számháborúztak.  
Reményünk szerint a „könyvtárlakó” táborban a gyerekek megtapasztalták a társaikkal való együtt „dolgozás” 
örömét. Sikerélményhez és hasznos ismeretekhez jutottak.  
 

(Réderné Páncél Etelka) 
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Közösségi élet 

 
Egyesületek Háza 
Az Egyesületek Háza a község központjában található, a 
Kossuth Lajos utcában. A helyi ABC –élelmiszerbolt épülete 
melletti ingatlan, mely korábban idősek klubja néven 
működött. Jelenleg az épületet közösen használja a Hidas 
Néptánc Egyesület, a Hidasi Borbarátok Egyesülete, a Hidasi 
Polgárőr Egyesület. A három egyesület közösen, társadalmi 
munkában renoválta az épületet kívül-belül. 

 
Hidas Néptánc Egyesület  
A tánc szeretete és a bukovinai székely 
hagyományok ápolása gyűjtötte össze egykor, 
egy szüreti felvonuláson, 1994-ben, Hidas 
fiataljait – így alakult meg a Hidas Néptánc 
Egyesület. Célkitűzésük elődeik táncos 
hagyományának, viseletkultúrájának felidézése, 
visszatanulása. Augusztus első hétvégéjén 

rendezték Bonyhádon a XXIII.Bukovinai Találkozások elnevezésű folklórprogramot. Idén 6 külföldi és 20 hazai 
hagyományőrző csoport vett részt a fesztiválon, a 
szombati utcai felvonuláson a Hidas Néptánc 
Egyesület is képviseltette magát. A rendezvény 
„Szomszédolások” programjának keretében 
vasárnap délután Hidason szerepelt a Dévai 
Segesvári Miklós Pál Népdalkör, a házigazda Hidas 
Néptánc Egyesület gyermek és felnőtt 
tánccsoportjával együtt. A kánikula ellenére  szép 
számú közönség látogatott el a Művelődési Házba. 
A színpadi műsor után a dévai vendégek ellátogattak 
a Tájházba és a Református Templomba. Az esti 
program az iskolában folytatódott, ahol a Néptánc 
Egyesület vacsorával várta a vendégeket. A 

hidegtálak, a vegyespörkölt, a puliszka és a 
finomabbnál finomabb sütemények a néptáncos 
gyerekek szüleinek összefogásával készültek. A 
hangulat fokozásához hozzájárult a Hidasi 
Borbaráti Kör is, akik közösen készített Zöld 

Veltelini borukat, valamint 
vörösbort kínáltak a vacsorához.  

A Népdalkör tagjai közös 
énekléssel köszönték meg a 
szíves vendéglátást.  
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Hidasi Borbarátok Egyesülete 
 

A Közösségi Ház belső  felújítási  munkáit 2012. 
április hóban végezték,  egy helyiség felújítása 
befejeződött a Hidasi Polgárőr Egyesület hatékony 
közreműködésével. A Leader program keretében, 
2012. július hóban pályázatot nyert az Egyesület 
„Civil szervezetek eszközellátásának és 
marketingtevékenységének javítása” tárgyban.  
 A  hidasnémeti vendégek az augusztusi 
látogatásuk során az Egyesület által felajánlott 
borokat kóstolhatták, megismerve ezáltal a község 
helyi borkultúráját.  
Az Egyesület idén is színvonalas kirándulást  
szervezett  július 28-án, a Pécsi Borvidék  Mohácsi 
területére. 
A túra első állomása az Ebenhardt Pincészetnél volt 
ahol  a tulajdonos Ebenhardt György tartott  
számukra borbemutatót mely során az elmúlt évek 

kitűnő minőségű  borait kóstolhatták. Ezt követően  a pincetechnológiával is megismerkedtek. A túra 
következő állomása  a Planina Borház volt, ahol szintén a tulajdonos Horváth Zoltán fogadta az Egyesületet a 
szépen felújított Duna Vendégház  bemutató pincéjében. A remek borok kóstolója után, a vendéglátó egy helyi 
ételspecialitással,   cserépedényben szabad tűz mellett főtt húsos étellel,  a sokac babbal látta vendégül a 
csapatot. A kirándulás célja alapvetően az volt, hogy a térségünkben lévő helyi értékeket felfedezzék , 
megismerjék, tapasztalatokat gyűjtsenek. Így várnak mindenkit aki ebben részt kíván venni.   
A Hidasi Néptánc  Egyesület szervezésében és közreműködésével augusztus 5-én, a Bukovinai Találkozások 
program keretében Hidason vendégszerepelt a dévai néptánccsoport. Az Egyesület  borkóstolóval  
kedveskedett a vendégeknek, illetve az ott lévőknek. 
 

BORVERSENY EREDMÉNYEK 
IDŐPONT2012 03 10 
versenyborok száma :66 minta 
Fehérborok :19 versenybor 
 Aranyérem :    5 
 Ezüstérem:     8  
 Bronzérem:    4  
 Oklevél:      2 
Rozéborok száma: 11 Versenybor  
 Ezüstérem:      6  
 Bronzérem:     4  
 Oklevél:           1  
Vörösborok száma:36 versenybor 
 Aranyérem :    9   
 Ezüstérem:  15    
 Bronzérem:  10 
 Oklevél:          2 
%-ban kifejezve. 
21% arany                 (14 bor) 
43,9% ezüst               ( 29bor)  
27,2 % Bronz             (18 bor) 
7,5%  oklevél                (5bor)  
   Hidas fehérbora:  Ömböli József      2011 Chardonnay  
   Hidas rozébora:   Szántó István        2011  Kékfrankos rose  
   Hidas vörösbora.  László Árpád         2011  Merlot 

Év Borásza 2012      Páll László 
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Polgárőr Egyesület Hidas 
A jelenlegi vezetőség kb. 20 polgárőrrel együtt tevékenyen vesz részt a község életében. A rendőrséggel 
együttműködve éjszaki járőrszolgálatot is ellátnak. Részt vesznek a községi rendezvényeken, szükség szerint 
irányítják a községben a forgalmat. „Civil szervezetek eszközellátásának és marketingtevékenységének 
javítása” címmel a Leader program keretében sikeres pályázatot nyújtottak be. Céljuk a helyi általános iskola 
vezetésével kidolgozni egy baleset-és bűnmegelőzés programot hosszabb távra.  
 
 
 
 
 
 
 
A Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat még előző 
évben pályázott a települési önkormányzat segítségével a feladatalapú támogatás elnyerésére. A támogatás 
alapjául szolgáló időszak: a költségvetési év (támogatási év) április 1. napját megelőző 12 hónap. A 
feladatalapú támogatás a kisebbségi közügyeknek a települési és a területi kisebbségi önkormányzatok által 
történő ellátását szolgálja. A Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat ez évben 970.000,-Ft-ot, a Hidasi 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 670.000,-Ft feladatalapú támogatást kapott.  
A Német Nemzetiségi Önkormányzat anyagi támogatást biztosít a közelgő bányásznap rendezvényeire. 
 
A Hidas Roma Nemzetiségi Önkormányzat a feladatalapú támogatást működésükre és kulturális 

rendezvényekre, egyéb szervezésekre  kívánják fordítani. Orsós 
Anna képviselő aktív szervező munkájának köszönhetően 2012. 
augusztus 9-től, 30 órás ingyenes angol és beás 
nyelvtanfolyamot, illetve az általános iskolások részére több 
tantárgyból is 

korrepetálást 
indítottak. A 
nyelvtanfolyamon és 
korrepetáláson részt 
vevőknek augusztus 
hó végén tervezik a 
pécsi állatkert 

megtekintését, 
városnézéssel 

egybekötve. Készülnek bekapcsolódni a község kulturális 
életébe, melynek első állomása a minden év szeptember első 
hétvégéjén megrendezésre kerülő Bányásznap.  

 
Idősek Klubja 
A klub tagjai voltak már Zengővárkonyban, a szálkai 
tónál, Grábócon. Mint minden évben, idén is szerveztek 
egy nagyobb lélegzetvételű kirándulást, önköltségesen. 
Így Biszak Józsefné vezetésével 2012. augusztus 2-án 
16 fővel eljutottak a sokat hallott bikali kastély birtokára. 
Az idősek tempójával néztek bele a középkori életbe. 
Szerencsére sok volt a pad, többször meg tudtak pihenni. 
Mindenhová bekukkantottak, így a lovagi tornára, a 
kézműves házakba, láttak madárröptetést. Még a városi 
fogadóba is betértek egy kis frissítőre. Néhányan 
ajándéktárgyakat is vásároltak. A nap tartalmasan, jól telt 
el, sokáig lesz miről beszélni.  

Elérhetőségek: 
Hidasi Polgárőr Egyesület:  06/30-834-7437 
Körzeti megbízott:  72/463-039 
Járőrszolgálat:   06/30-226-8918 
 
 

 

 



1. évfolyam 4. szám               Hirdetési és információs lap                                           2012. július-augusztus 

7 

 

„Ép testben ép lélek”, avagy gondolatok az Olimpia után 

A test és a lélek szoros kapcsolatát már az ókorban is ismerték. A keleti és görög filozófiában  régóta jelen van az 
elképzelés, miszerint a testi és lelki tényezők együttes harmóniája hívja életre az egészséget. A testmozgáshoz párosuló 
emelkedett szellemet is az ókori görögöknek köszönhetjük. Ha a görög sportéletről beszélünk, elsősorban az olümpiai 
játékokra gondolunk. Az olümpiai játékok, akárcsak más híres sportrendezvények inkább kiteljesedése egy, az ókorban 

szinte egyedülálló testkultúrának. 

„  „Ép testben ép lélek”, mondták egy igen régi 
kultúra képviselő. Igaz, ők eredeti 
megfogalmazásban a lelkiséget tették sorrendben 
előre, a mai értelmezésben inkább az „észbeli-
értelmi képesség” változatát gondolom ideillőnek. 
Az Olimpia lázában égett az egész világ. Koromnál 
fogva megadatott kényelmes karosszékben végig 
nézni az emberi akaraterő csodálatos 
megnyilvánulását, a teljesítőképesség határait 
ostromló (ha egyáltalán van ilyen) eredményeket. 
Többször kellett igazat adni annak a 
megállapításnak: a Földön sok minden van, mi 
csodálatos, de az embernél semmi sem 
csodálatosabb. Igaz ezen képességét nem mindig 
használta jóra, de most ne legyünk ünneprontók. 
Sok év kemény munkája, lemondás, az egy célra 
történő, szinte már beteges összpontosítás 
eredménye lesz, hogy valaki a rajtvonalra, 
startkörre, dobókörbe állhasson. Ehhez tegyük 
hozzá a versenyző szűkebb és tágabb 
környezetének segítő munkáját, nem utolsó sorban 
a bizony nem kevés anyagiakat is. Edzettük 
izmainkat, amelyek kellenek ahhoz, hogy az adott 
sportágban eredményesek legyünk, de el kellett 
végezni olyan gyakorlatokat is, amelyek látszólag 
nem tartóznak szorosan a kívánt cél eléréséhez. 
Ha minden összejött, teljesítettünk mindent mi 
tőlünk függött, teljesültek a tőlünk függetlenek, ott 
állhatunk a hőn áhított ponton. Már nem gondolunk 
a rengeteg lemondásra, szenvedésre, néha 
sérülésekre, csak a cél lebeg a szemünk előtt. 
Elérni, amit kitűztünk. Aztán előfordul, hogy nem 
sikerült, mert más is kitűzte ugyanazt a célt, itt és 
most ez neki sikerült, de tudom, hogy minden tőlem 
telhetőtő megtettem. Ahhoz, hogy egy  közösség, 
egy ország méltán lehessen büszke kiváló 
képességű és eredményes sportolóira, szükséges 
egy igen széles alap amelyen nyugszik a 
versenysport. Ezt hívják hivatalosan 
tömegsportnak. Ez pedig már az óvodában 
elkezdődik. Különös lehet, de itt futkároznak 
közöttünk a jövő bajnokai, Kovács Katik, Gyurta 
Danik, válogatott kézilabdásaink, és sorolhatnám 
napestig a kiválóságokat. Négy-öt, néha több év 
megfeszített munkájának eredménye a helyezés 
(1.2.3. stb.), amelyet iskolai érdemjegyekben 

(5.4.3.stb.) is kifejezhetünk. Gyermekeink észbeli-
értelmi képességfejlődése már igen korán 
megindul. Ezután tudatosan edzeni kell az 
agyunkat, mint teszi az izmaival a sportoló. Emelni 
kell a befogadandó ismeretek mennyiségét és 
minőségét, mert még nem tudjuk, hogy mik leszünk 
ha nagyok leszünk. Szűkebb-tágabb környezetünk, 
a társadalom rengeteget áldoz arra, hogy szilárd 
alapokra megfelelő felépítmény kerüljön. Az 
előzőekben említett „tömegsport” alapjait az 
általános iskola adja, de fel kell ébresztenie az 
igényt arra, hogy nemcsak gólt rúgni jó, hanem 
valamit tudni is az. Nagyon nehéz feladat, de jó 
edzők vannak. A szülők és a pedagógusok. Mert 
csak együtt megy. Egy érettségi, egy szakma, egy 
diploma megszerzés sportnyelvre lefordítva felér 
egy olimpiai bajnoksággal vagy helyezéssel, méltó 
jutalma több év kemény, következetes 
munkájának. Egy világraszóló sportsiker 
csodálatos, meghatározza az ember életét, ha jól 
sáfárkodik hosszabb távon és jó irányba, de van 
számos példa az ellenkezőjére is. Kevésbé 
világraszóló, de életünket döntően meghatározó 
alapokat – kutatók szerint- 18 éves korunkra le kell 
rakni. Aztán erre az alapra tartós minőségi 
felépítményt emelni. Egy jól működő 
társadalomban mindenki tudására szükség van, de 
nem mindegy, hogy ez a tudás milyen színvonalú. 
Egyformán szükség van a tudósra, aki felfedezi a 
rák gyógyszerét és a szakmunkásra aki nemcsak 
így-úgy elvégzi a munkáját de műszaki rajzot is tud 
olvasni. Mondják: Egy embertől mindent el lehet 
venni, de a tudását nem! Ha tudásod van, 
mindened van. Befejeződött az Olimpia. Szép volt, 
jó volt magyarnak lenni, hallgatni a Himnuszt, a 
győztesek tiszteletére és kezdődik a Tanév, ahol 
nem ilyen hátborzongatóan felemelők a sikerek, de 
fontosabbak, mert a jövőnket alapozzuk meg, hogy 
mennyire leszünk versenyképesek a mindenkori 
megmérettetésben. Talán valahol itt volt igaza 
annak a régi kultúrának már csak azért is, mert az 
Olimpia gondolata is az övék volt. Még valami 
végszónak. Az ókorban az Olimpiák  (Olümpiák) 
idején a háborúzó felek a játékok idejére békét 
kötöttek. Megszívlelendő……. 

Eszenyi János „ 
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2012. évi Bányásznap programja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gondolatok az utolsó oldalra 

 
Augusztus végén gyors léptekkel távozik a nyár, és ránk köszönt az ősz első hónapja a szeptember. E hónap 
első napjaiban kezdődik az óvodai év és az iskolai tanév, amihez sok sikert kívánunk pedagógusnak, diáknak 
egyaránt. Szeptember első vasárnapján ünnepeljük a hosszú múltra visszatekintő Bányásznapot 
településünkön is. Tisztelettel emlékezünk a Bányászemlékműnél, településünk hősi halottjaira, kiket a sötét 
mélység munka közben vett el családjától. Meggyőződésem, hogy a bányászat és a bányászok emlékét 
községünkben továbbra is őrizni kell. A köztünk élő bányászokat elismerően üdvözöljük, kívánok nekik  

jó egészséget és sok mosolyt.  
Berg Csaba  

Szeptember 1. szombat: 
Helyszín: Sportpálya, Művelődési Ház (Erkel Ferenc utca 8.) 
10 óra:   Aranykanál fatüzeléses    
                                főzőverseny 
   Kézműves sátor kicsiknek és  
                                nagyoknak (arcfestés és     
                 gyöngyfűzés Orsós Szilviával,  
   rajzverseny, gipszfestés, hajtogatás 
   stb.) 
10.30 óra: Hidasi Motoros Baráti Kör 

felvonulása  
11 óra:    Airsoft  
   „Jó ebédhez” zenél Vargyas Viktor 
11.30-12 óra: Motorok szépségversenye és 

eredményhirdetés  
13.30 óra:  Főzőverseny eredményhírdetés   
14-14.30 óra:  Mesemondók délutánja (Szabóné  
   László Irén, Lőcsei Ákos, Ömböli  
   Ádám)   
14.45-15.45 óra:  Néptánc (Hidasi Néptánc Egyesület 
,    Kränzlein Néptánc Egyesület  
   Bonyhád, Boda Péter és Boda  
   Péterné cigány néptánc és zene) 
   
16-17.45 óra:   Bajnoki labdarugó mérkőzés  
   Hidas-Lánycsók 
18-19 óra:  „Rock-óra”a Forrás zenekarral 
20-20.50 óra  Badár Sándor humorista 
21-21.45 óra:  Unique 
22-23 óra:    Tombolasorsolás 
23-órától  Sátras táncmulatság a KOKTAIL  
   BAND zenekarral  

 
 
 

Augusztus 31. péntek: 
Helyszín: Sportpálya, sátor  
 
20 -21.30 óra:   Band of Street zenekar  
  műsora 

22 óra:  Karaoke show (Vargyas  

  Viktorral előzetes  
  jelentkezéssel) 

 

Szeptember 2. vasárnap 

Helyszín: Sportpálya, Művelődési Ház  
06 óra:   Zenés ébresztő a Zengő rezek  
  jóvoltából 
11 óra:   Bányászemlékmű koszorúzás  
13 óra:   Kiállítások a Művelődési Házban 
  (hidasi művészek alkotásai) 
14 óra:  Solymászbemutató 
15 óra:  Hangutánzók koncertje  
15.30 óra:  Idősek klubjának előadása 
16 óra: Bonyhádi Vörösmarty Színjátszó 

Kör előadása (Döbrögi Libás 
Mátyás esete) 

19.30 óra  „Rock-zár” Katarzis zenekar  
  fesztiválzáró koncertje 
 

 
 


