2. évfolyam 4. szám

Hirdetési és információs lap

2013. július-augusztus

Hidasi
Hírmondó
Hidas község hirdetési és információs lapja

Egyesületek Napja
A Hidasi Egyesületek Családi Napja

2013. július 6-án, a COOP ÁBC mögötti
kultúrparkban került megrendezésre. A gyermekeknek a nap folyamán játszóház, kézműves sátor,
légvár, körhinta, trambulin, fagylaltsátor, sportvetélkedő biztosította a szórakozást. Délután pedig
a közösségi színtérként működő szabadtéri színpadon fellépett a Hidasi Néptánc Egyesület, a
Zengővárkonyi rezesek, a helyi Kultúrparaván Színtársulat. A helyi Szivárvány Óvoda óvónői
pedig bábjátékkal kedveskedtek a kicsiknek. Az érdeklődők az egészségsátort is látogathatták. A
főzési lehetőség is színesítette a programot. Este a Tiki-Taki presszó szervezésében szabadtéri
bál volt a kultúrkertben, a zenét a Delfin Zenekar szolgáltatta.
A Családi Nap községünkben új, fontos és jó kezdeményezés, mely remélhetőleg az éves
kulturális események állandó programja lesz. Ahhoz, hogy a helyi események, rendezvények
megrendezésre kerüljenek, és értelmet kapjanak továbbra is az szükséges, hogy a helyi lakosok
képviseltessék magukat korhatártól függetlenül, hisz a közösségi élet, a közösségfejlesztés
kulcsszereplői mi magunk vagyunk, s a szervezőkkel együtt életre kelthetjük a meglévő
faluközösségünk erőforrásait.
Szerk.

Hidasi Hírmondó
Lap tulajdonságai:
ingyenes kézbesítés
hagyományos külalak ( A3, papír )
fekete-fehér nyomtatás, sokszorosított
Szerkesztés és híranyag:, Fekete Sándorné
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
Kedd:
de. 7.30-15
Szerda: ügyfélfogadás szünetel
Csütörtök: de. 7.30-15
Péntek: de. 7.30-12
Ebédidő: minden nap 12-12.30
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Emlékezés dr. Sasvári Kálmánra
Szülőfaluja, Hidas temetőjében nyugszik a 101 éves korában elhunyt fizikus,
dr. Sasvári Kálmán az Magyar Tudományos Akadémia doktora.
Ősei a 18. sz. elején telepedtek le Hidason.
Dédapja és nagyapja vendéglős és mészáros
volt Hidason. Nagyszülei jó kapcsolatban
voltak a Kardoss családdal. Édesapjának –
Scheibner
Kálmánnak
keresztapja
és
házassági tanúja is Kardoss Kálmán volt, így
került a családjukba a Kálmán név. A
Scheibner-féle nagy beszállóvendéglő a mai
iskola helyén állt. Scheibner (Sasvári)
Kálmán 1912. febr. 7-én született. 2 és fél
éves volt, amikor kitört az I. világháború.
Szülei 1919-ben elváltak. Édesanyja azt
szerette volna, ha megtanul magyarul, ezért
Romonyára került, ahol volt magyar iskola.
Unokatestvére nem tudott németül. Így a
fiúcska gyorsan vált kétnyelvűvé. (Akkor még
nem sejtette, hogy még kettő másik nyelvre is
szüksége lesz élete során.)
A középiskolát Pécsett, az egyetemet
Szegeden
végezte.
A
budapesti
tudományegyetemen
fizikából
doktori
oklevelet
szerzett.
A
Műegyetem
vegyészmérnöki karán oktatott 11 éven át,
majd a tudományos kutatómunkát választotta
életpályájának.
(Egyesült
Izzó
kutató
laboratóriuma,
MTA
Központi
Kutató

Intézete.) 1963-65 között a pittsburgi (USA)
egyetemen, majd 1976-77 között másfél évet
a yorki egyetemen töltött. Munkái zömét a
gyógyszeripari
molekulák
szerkezetvizsgálatából készült angol nyelvű
közleményei tették ki.
1993-ban a MTA a kémia tudomány
doktorává minősítette. 95. születésnapján a
MTA dr. Sasvári Kálmánnak a Pro Arte
Chemica érmét adományozta.
Látása
nagyon megromlott, de szelleme friss maradt.
Egyik levelében ezt írta nekem:
„ Ma is hidasinak érzem magam. A
temetőben egy sírhelyre összegyűjtöttem –
több más családtaggal együtt – édesanyám,
anyai
és
apai
nagyszüleim
földi
maradványait, hogy fölöttük imádkozhassak
lelki üdvükért. S végül én is ott, velük együtt a
hidasi hantok között találjam a végső
nyugalmat.”
Mi, hidasiak pedig legyünk büszkék dr.
Sasvári Kálmánra, a tudósra, aki nem
feledte, hogy hol vannak a gyökerei,
honnan származik. Nyugodjék békében
Kálmán bácsi!
Videcz Ferencné

Nemzetiségi Önkormányzatok
A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának
rendjéről a 28/2012.(III.6.) Kormány rendelet rendelkezik. A nemzetiségi önkormányzatok
működési támogatása általános működési támogatásból és feladatalapú támogatásból áll. A
feladatalapú támogatás alapjául szolgáló időszak: a költségvetési év (támogatási év) április 1.
napját megelőző 12 hónap. A települési önkormányzatok számára a mindenkori költségvetési
törvényben megállapított feladatarányos támogatás felosztási aránya: egyharmad rész általános
működési támogatás, kétharmad rész feladatalapú támogatás.
A Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat ez évi feladatalapú támogatásának nagy részét
elkülönítették az augusztus 22- én kezdődött 30-30 órás beás-angol nyelvtanfolyamra, illetve
pótvizsga felkészítésre. E pénzből tervezik Pécsett a Rácz Aladár Közösségi Ház megtekintését,
ahol roma nemzetiségű alkotók mutatják be műveiket, Erdős Kálmán kiállításának megtekintését,
ahol a roma nemzetiség életét, kultúráját mutatják be, illetve a Mecsekextrém park és a
Szamárfűl fesztivál látogatását, pécsi városnézéssel egybekövetve.
A Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Önkormányzat ez évi feladatalapú támogatása is főként kulturális
tevékenységek szervezésére, megtartására fordítandó, szem előtt tartva a német nemzetiség
hagyományainak megtartását, a nyelv és kultúra ápolását.
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Emlékhelyeink
A Széchenyi- és Kossuth utca kereszteződésében
lévő kopjafa (bal oldali kép) 2004. évben
Kutnyánszkyné
Szép
Ilonka
helyi
lakos
kezdeményezésére,
helyi
összefogással
és
önkormányzati támogatással készült. A COOP ÁBC
előtti parkban álló kopjafa pedig (jobb oldali kép)
2005. évben készült a székelyek Hidasra
telepítésének 60. évfordulójára. Felújításuk időszerű
volt. A két kopjafa újra festése, és a
Bányászemlékmű csiszolása társadalmi munkában
történt az Adventista Egyház közreműködésével, a
festéket, csiszolót az önkormányzat biztosította.
Tudjuk, hogy őseinknek nehéz volt elszakadni megszokott helyüktől, de az akkor itt élő
németeknek is ugyanolyan nehéz volt a kitelepítés. Ezeket a döntéseket nem az egyszerű
emberek hozták, hanem a mindenkori politikai döntések áldozatai lettek.
Szerk.

„A hazájából kiebrudalt nép nem veszett el, tovább élt, mint egy kis sziget a hatalmas tengerben.
Minden oldalról nyaldosták a habok, de kemény sziklának bizonyult.
Bognózcky Géza”

Augusztusi hullócsillagok
Akit érdekelt és akinek lehetősége volt 2013. augusztus 12-én, éjjel figyelni az égboltot, az láthatta
a kozmikus tűzijátékot, melyet egy meteorraj okozott. Ezen az éjjelen haladt át a Föld a Perseida
meteorraj sűrűjén, vagyis ekkor volt lehetőség hullócsillagokat látni az égbolton. A látványos
csillaghullás a nyár "fináléját" adta az égbolton. Érdekesség, hogy a Perseidák meteorrajt "Szent
Lőrinc könnyeinek" is szokták nevezni a 258. augusztus 10-én mártírhalált halt Szent Lőrinc
emlékére.
Szerk.

Nemzeti Ünnepünk
Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király napja, a keresztény
magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Uralkodása idején
I. István még augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, ekkorra hívta össze
Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Az ünnepi dátumot Szent László király tette
át augusztus 20-ra, mert 1083-ban ezen a napon, VII. Gergely pápa hozzájárulásával oltárra
emeltette I. István (illetve még abban az évben fia, Imre, valamint Gellért püspök) relikviáit a
székesfehérvári Bazilikában, ami szentté avatásával volt egyenértékű. Az Országgyűlés 1991.
március 5-i döntése a nemzeti ünnepek - március 15., augusztus 20., október 23. - közül Szent
István napját emelte a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe rangjára.
Szerk.

Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsváradi Járási
Járá Hivatal telefonszámai:
72/565-043
72/465-745

Települési ügysegédek
Dr. Kurucsai Andrea
Dr. Szász László
Ügyfélfogadási idő
Hidason:

Csütörtök
8.30 – 10.00-ig
72/465-745

Fogászati rendelés!
Dr. Ascsillán Andrea
Dr. Zeller Zsófia
Pécsvárad

Körzeti megbízott iroda:
72/463-039
közp.ügyelet
30/226 8918

Tel: 20/921-3550
Hétfő-csüt: 8-19-ig
Péntek: 8-13-ig
Bejelentkezés
72/465-595

Polgárvédelem
03-30-8347437
Komló Földhivatal
72/483-110
Háziorvos
06-21-2029861
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Játszótér és Faluközpont
A Hidasi Tájházért Egyesület az Önkormányzat
közreműködésével az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –
fejlesztésre
2012-től
igénybe
vehető
támogatásokra pályázott. A pályázattal a COOP
ÁBC mögötti kultúrpark fejlesztése lett kitűzve,
mivel a terület központi elhelyezkedésű, az
óvoda épületéhez is közel van. Közparkként,
közösségi
térként
is
funkcionál,
illetve
lehetőséget ad majd a szabadidő hasznos
eltöltésére,
játék,
közös
programok
megvalósítására. A pályázat sikeres volt, a
közpark-játszótér kivitelezési munkái jelenleg is
folynak, a park rendezésében közmunkások
működnek közre. A játszótér átadásának időpontja 2013. szeptember 6. délután 17 óra,
melyre szeretettel várjuk a község lakosságát.
Szerk.

Szivárvány Óvoda Hidas
A Szivárvány Óvoda belső felújítási munkálatai elkészültek,
befejeződtek. A munkákat az önkormányzat dolgozói végezték.
Az óvónők, dadák kreativitásának köszönhetően az épületbe
belépő szülők, óvodások a bejárattal szemben hatalmas színes
szivárványt pillanthatnak meg, illetve színes, mesefigurás
falfestések fogják még vidámabbá tenni az óvodai életet.
Óvodánkban
a
közneveléshez
kapcsolódó
kiegészítő
foglalkozások emelik a szakmai munka színvonalát. Óvodánk
ezzel is igyekszik minél szélesebb körű szolgáltatást nyújtani,
melyek a következők:
- élő népzenei táncoktatás
- báb és dramatikus játékok
- ének-zene
- manuális tevékenységek (festés, rajzolás, barkácsolás)
- német játszóház i
- fejlesztő foglalkozások
4
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felzárkóztató (a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek) és
tehetséggondozó foglalkozások (a tehetséges gyermekeknek).

A fent választható tevékenységek a hét minden napján vannak, hol egyik, hol másik.
Fejlesztő pedagógus: 1 fő, gyógypedagógus: 1 fő
Az óvodában folyó nyári életet az óvoda vezető az alábbiak szerint jellemezte:
„Nyári élet a Szivárvány Óvodánkban!
Óvodánkban a nyári nyitvatartási idő alatt is szervezett,
tervezett tevékenységek folytak. Mindig az éppen aktuális
délelőttös óvónő tervezte-szervezte meg a délelőtti
tevékenységeket. A gyermekek ismerkedtek a nyári
időjárással, a pancsolás, homokozás, sarazás örömeivel.
Megúsztatták az általuk hajtogatott
papírcsónakjaikat , a tóba papír halacskákat telepítettek.
Kedvelt tevékenység volt a horgászos játék is. Gyűjtöttek
az udvaron üres csigaházakat, préseltek virágokat, amiből
képet készítettek. A gyűjtött és talált kövekből kedvükre
készítettek katicát, csigát, autót, egeret stb. Megfigyelték
az óvoda udvarán található növény és állatvilágot.
Készítettek színes papírból lepkéket, mellyel a
csoportszobát díszítették, kukacot, hangyát színeztek,
vágtak ki, majd állítottak össze. Esős idő után hajtogatott
kis esernyők készültek.
Ápolták a konyhakertet, gyomlálták, figyelték az elültetett növények fejlődését. Nyári gyümölcsök
kóstolására folyamatosan lehetőségük volt (barack, dinnye, ribizli, meggy). Közben ismerkedtek
formájukkal, színükkel, ízükkel, felhasználhatóságukkal. A fáról „arató” körtét is szedtek a
gyerekek, amit jó ízűen meg is ettek. Festettek körtefát, meggyfát.
Fújtak szappanbuborékot, gyönyörködtek a sokszínűségében. Kedvelt nyári tevékenység volt a
gyurmázás, agyagozás is. A meleg időjárás ellen jó védelmet nyújtottak a „napvédő kalapok”,
melyet újságpapírból készítettek a felnőttek a gyerekeknek.
Péter-Pál tájékán ismerkedtek a néphagyományokkal. Beszélgettek arról, hogy miből készül
kenyér.
Készítettek búzaszál és búzaszem felhasználásával
képeket (napocska, margaréta). Búzakoszorú készítés
közben gyakorolták a hármas fonást. A szalmalánc
késztése is nagy örömöt jelentett számukra. Őröltek
búzaszemet kővel és kalapáccsal. A téma lezárásaként
lángost is sütöttek.
A kalózos játékra több napon keresztül készültek a
gyerekek. Készítettek tőröket hozzávaló tokkal,
szemvédőket, nyakláncokat szívószál és gyöngy
felhasználásával, karkötőket bőr fonásával, távcsövet,
felújították a kalózhajónkat.
Mindenki választott magának egy kalóz nevet.
Elkészítették a terepet a játékhoz: tenger-hajó és
akadálypálya felállítására az udvaron került sor. A
gyerekek nagyon élvezték a kalóz próbákat, és a kincs
keresését.
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Nem maradt el a mesélés, éneklés, körjátékozás, mondókázás sem, amit mindig az adott témához
illesztettek az óvó nénik. Nem múlhatott el a nyár diavetítés és bábozás nélkül sem. A gyermekek
maguk is készítettek zacskóbábot (cica), amivel a végén jót báboztak, énekeltek. A
mozgásfejlesztő játékok folyamatos használata nagy örömöt okozott a gyermekeknek. A
versenyjátékok kihívást jelentettek számukra: kötélhúzás,
távolugrás a homokozóba, versenyfutás, kidobó játék. Az óvó
nénik által készített papírforgót, papírsárkányt kipróbálhatták a
dombról lefutva, majd haza is vihették. Az óvodában a felújítási
munkálatokra, nagytakarításra augusztus hónapban került sor.
Régi és leendő óvodásainkat az óvó nénik és dadus nénik
gondoskodása révén igazi barátságos, gyermekközpontú
megújult épületben tudjuk szeptembertől fogadni.”
Lukács Józsefné

Az óvodában végzett tevékenységek megfelelnek az Óvodai
Nevelés Országos Alapprogramjában
foglaltakkal, mivel az
alapprogram szerint az óvodai nevelésben érvényesülhetnek a
különböző - köztük az innovatív - pedagógiai törekvések, mivel
az alapprogram biztosítja az óvodapedagógusok pedagógiai
nézeteinek és széles körű módszertani szabadságának
érvényesülését. Az óvodai nevelési program elkészítésekor az
Alapprogram mellett figyelembe vették a Sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelésének irányelvét is, mivel az óvoda sajátos nevelési igényű gyermekek
nevelését is végzi. Az óvoda a „Külső világ tevékenységének megismerésére épülő,
hagyományőrző Pedagógiai Program” alapján tevékenykedik. A három óvodai csoport működik
továbbra is, ezek a süni, a katica, a csiga csoport.
Szerk.

Rekviem egy szakmáról
Ha végiggondoljuk modern életünk hétköznapjait, el sem
tudjuk képzelni mi lenne velünk áram nélkül. A ritkán, de
előforduló áramszünetek esetén nem találjuk a helyünket. A
nagy elbeszélő, Jókai nem véletlenül nevezte a szenet „fekete
gyémánt”-nak, jelezve ezzel azt is –hasonlóan a többi
drágasághoz (olaj, földgáz, urán) -, hogy fáradságosan és
veszélyekkel szembenézve lehet csak hozzájutni. Ahhoz,
hogy részesüljünk a természet által mélyen elrejtett javakból,
azokat felszínre kell hozni valakinek. Ez a valaki a „Bányász”.
Kutatók szerint a foglalkozás egyidős a földműveléssel,
abban is hasonlítanak, hogy mindkettő nehéz. Nagyon nehéz.
Valamiben azért döntően különbözőek. Míg az egyik –igaz
kitéve az időjárás szeszélyeinek- mégiscsak napvilágnál, jó
levegőn fárad el, a másik – igaz éghajlati szélsőségeknek nincs kitéve-, de napfény és jó levegő
nélkül, állandó életveszélyben végzi munkáját, amelynek eredménye, hogy mindenki részesülhet a
föld mélyére rejtett kincsekből.
Jellemző a nehézségekre, hogy kezdetben rabszolgák végezték, még háborúkat is indítottak,
hogy minél több kéz álljon rendelkezésre. Az ipari forradalom aztán mindent megváltoztatott.
Kényszerűen és sürgetően növelni kellett a kitermelés mennyiségét és mindent ehhez kellett
igazítani. A természet valahogy igazságosan osztott, mert ha a föld feletti körülmények mostohák
voltak, a megélhetés lehetőségét a föld alá rejtette, így biztosítva boldogulását az ott élőknek.
Ahhoz, hogy erre példát lássunk nem kell messzire mennünk (Pécs, Komló), de maradhatunk
helyben is.
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A bányászat fontossága, a munka nehézsége kötelezővé tette a méltóan megfelelő anyagi
elismerést. Igaz a mondás, hogy a profi ökölvívótól és a bányásztól ne irigyeljük a pénzt, mert
iszonyúan megdolgoztak érte. Ha az olvasó dolgozott bányában, nálam sokkal jobban ismeri a
körülményeket, ha nem, akkor hiába tartanék előadást én, aki csak távolból tisztelte az ott végzett
munkát. A fejlődés pedig nem állt meg. Ha a próbafúrások eredménye igazolta a várakozásokat,
városok nőttek ki a földből, a kisebb települések arculata megváltozott, új utcasorok épültek, a
lakások színvonala igazodott az adott korhoz. A körzetek mindennapjaiban is döntő tényező lett a
bánya. Megteremtődött egy munkásréteg, amely érdekeit szervezetten és hatékonyan tudta
képviselni (az első ilyen megmozdulás Besztercebányán 1523-ban). Szabadidejében a bányász
szívesen dolgozott napfényben, gyümölcsösök, szőlők, kiskertek vették körbe a településeket,
ahol a hobbi is a munka volt. Bármilyen tulajdonban is volt a bánya, mindig gondot fordított arra,
hogy a dolgozók megfelelő színvonalon újítsák meg munkaerejüket. A föld alatti körülmények csak
bizonyos fokig tudnak javulni, ezért méltán kívánkozik ide a „Bányászhimnusz” kezdő sora.
„Szerencse fel, szerencse le
ilyen a bányász élete…..”
S nemhiába lett a köszönés „Jószerencsét”, mert arra is nagy szükség volt. Ha nem is állandóan,
de a gondolatok mélyén ott motoszkált……nem biztos, hogy hazajövök! Ne felejtsük, a feleség, a
gyerek is gondolhatott erre, még ha nem is mondták ki. Nincs egyetlen polgári foglalkozás sem,
ahol az életveszély ennyire jelen van. Éppen ezért tekinti a társadalom a munka frontján
elhunytakat hősi halottnak –akárcsak a háborúban- és állít méltó emléket, tiszteleg előttük.
Természetesen nem akarom kisebbíteni más szakmák „napjait”, Juhász Gyula írt talán
legszebben a munkáról.
„….én őt dicsérem csak az élet anyját
kitől jövendő győzelmünk ered…..”
Szeretném a teljesség igénye nélkül felsorolni, mit is jelentett a bánya a szűkebb-tágabb
környezetnek és a magának dolgozó embernek. Kiszámíthatatlanul veszélyes munkahelyet, de
megfelelő keresetet, egészségre ártalmas munkakörülményeket, de kiemelt kórházi, szanatóriumi
ellátást, utógondozást, üdülést. Igaz az életet, az egészséget nem tudta visszaadni, de
következményeket igyekezett elviselhetővé tenni (baleseti, kedvezményes, korábbi nyugdíj, egyéb
ellátások). A települések mindennapjaiban is tetten érhető volt a bánya. Hozzájárult az óvodák,
iskolák, egészségügyi és sportlétesítmények, kulturális intézmények, egyesületek működéséhez,
a szórakoztatásból is kivette a részét (a kocsmánkat is „Bányásznak” hívták). Aztán ismét fordult a
világ. Leértékelődött a szilárd és fel a folyékony és- gázneműek jelentősége, pedig az utóbbiakból
szegények vagyunk. Eltűnni látszik a szakma művelője –sajnos egyre kevesebben vannak már
köztünk -, hajdan volt munkájukat csak ilyenkor méltatjuk. Néha felröppen a hír, hogy hátha, talán,
mert jó lenne, mert sok van még belőle, de a valóság kijózanító. Marad az emlékezés A címben
szereplő szó most jelentsen „búcsúztatót”. Akit nagyon szeretünk, aki szinte mindent jelentett és
elment –még akkor is ha ezt nem hirtelen tette-, nagyon tud fájni. Tudomásul vesszük a tényeket,
emlegetjük jó tulajdonságaikat, néha hibáiról szólunk és az emlékek egyre szebbek lesznek.
Feledjük, hogy veszélyes volt, miközben olvassuk a neveket –meghatódva a közeli
hozzátartozókét- és talán eszünkbe jut, hogy a szakmát is búcsúztatjuk. Amíg a nagy idők nagy
tanúi köztünk vannak, amíg a tisztelgő emlékezet él, a mi dolgunk, hogy ezt ne feledjék a mai kor
gyermekei. Búcsúzóul, de azért bizakodással
„….Szerencse fel, szerencse fel….”
Eszenyi János
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2013. augusztus 30-szeptember 1.
Augusztus 30. péntek
Helyszín: Hidasi Sportpálya, sátor
- 19:00- 22:00
Karaoke show( Vargyas Viktorral, előzetes egyeztetéssel)
- 22:00Utcabál a Cocktail Band-del

Szeptember 31. szombat
Helyszín: Hidasi Sportpálya és környéke
Művelődési Ház
Felvonulás a faluban
-10:00Aranykanál fatüzeléses főzőverseny tűzgyújtása (előzetes asztalfoglalással)
-10:00
Gyerek sátornyitás
-10:30Hidasi Motoros Baráti Kör felvonulása a faluban
Családi vetélkedők a sportpályán
-11:30-12:00
Motorok szépségversenye és eredményhirdetése
-13:30Főzőverseny eredményhirdetés
-14:00-16:00
Kultúrdélután ( Hidasi Néptánc Egyesület, Ribizlibohóc, mese)
-18:30Sugarloaf
-20:00
Tyúkszínház
Tombolasorsolás
- 21:30
Rockness Együttes
-23:00
Forrás zenekar, Katarzis zenekar
-01:00
Disco

Szeptember 1. vasárnap
Helyszín: Hidasi Sportpálya és környéke
Művelődési Ház
-11:00
Bányászemlékmű koszorúzás
-14:00
Boksz bemutató
-15:15
Vitéz László bábelőadás a hidasi óvónőkkel
-16:00
Bajnoki mérkőzés Hidas-Kökény ( belépő: 400,-Ft) (közben a Band of Street)
-18:00
Band of Street koncert

Gondolatok az utolsó oldalra
Augusztus végén megkezdődik az iskolai tanszerek beszerzése és felkészülés a szeptember eleji
tanévkezdésre. Az óvodai év és az iskolai tanév minden gyerek és diák számára legyen gondtalan
és eredményes! Hidas község intézményei és pedagógusai ezúttal is felkészülten várják a
szeptemberi kezdést, amihez ezúton kívánok jó munkát és sok sikert! Régi hagyományainkhoz
híven szeptember első hétvégéjén tisztelgünk településünk bányász múltja és bányászai előtt.
Ezen a vasárnapon emlékezünk a Bányászemlékműnél községünk hősi halottjaira. A köztünk élő
bányászoknak és családtagjainak kívánok gondtalan életet, a település összes lakosának pedig
jó egészséget és sok mosolyt !
Berg Csaba
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