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Székely zászló lobog a Polgármesteri Hivatal
épületén!
Berg Csaba alpolgármester a képviselő-testület 2014. június 19-én
megtartott ülésén terjesztette elő (lakossági kezdeményezésre),
hogy „a település hivatalán legyen kitűzve a székely zászló, úgy,
ahogy az már több településen is megtörtént. A zászló a székelység
önkifejezésének jelképe. Ezzel egy tiszteletet jelentő nemzetnek
adnánk egy elismerést”. A jelen lévőkkel pedig ismertette a
székely zászló történetét. A képviselő-testület az előterjesztést
elfogadta, így Berg Csaba alpolgármester 2014. július 1-én kitűzte
a Polgármesteri Hivatal épületére a székely zászlót.
Szerk.

Díszpolgári cím adományozás!
Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. június 19-én
megtartott ülésén a díszpolgári cím adományozásáról szóló
7/1993/VIII.31./ rendelete alapján, Vajda Péterné Hidas, Petőfi Sándor
utca 73. szám alatti lakos részére, megbecsülése és tisztelete jeléül, s
hogy a közösség érdekében kifejtett tevékenységével, magatartásával
eredményesen elősegítette
a település anyagi és
szellemi
értékeinek
gyarapítását,
„DÍSZPOLGÁRI“ címet
adományozott.
Vajda
Péterné, a település volt
polgármestere részére az emléklapot Berg Csaba alpolgármester
ünnepélyes keretek közt adta át 2014. augusztus 29-én a Polgármesteri
Hivatal dísztermében. Az ünnepségen Berg Csaba alpolgármester és
Eszenyi János képviselő méltatta a volt polgármester munkásságát.
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

Berg Csaba alpolgármester
2014. június 1. napjától hétfőtől-péntekig a
hivatal ügyfélfogadási ideje alatt, teljes
munkaidőben áll az ügyfelek rendelkezésére
Elérhetőség: 06-20-3454913
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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Laudáció
(Méltatás)
Megtisztelő, de egyben nehéz feladat egy ember közéleti munkáját minősíteni.
Nem mellékes milyen körülmények között kell a feladatnak megfelelni,
figyelembe véve a korlátokat, amelyek sokszor gátolták a szívünk szerinti
megvalósulását. Ha ezeknek megfelelően készítünk leltárt megállapítható: történt
említésre méltó fejlődés.
Igaz, ehhez nagy részben a központi segítség biztosított fedezetet, de a
fogadóképességnek meg kellett lenni. Támogatta ebben a mindenkori Testület,
amely véleményével szélesítette a látókört, érveket sorakoztatott fel a minél jobb
döntés érdekében. Ugyanezt a célt szolgálta kötelezően a Hivatal sokszor
száraznak tűnő, de az emberséget mindig szem előtt tartó intézkedéseivel.
Ezek összehangolásával kellett egységet teremteni, ez a feladat várt a polgármesterre.
Idézzük fel azoknak az éveknek a történéseit, vállalva a nem hibátlan felsorolás
következményeit:
rendszerváltás, tanácsiból önkormányzatiba
áttérés a piacgazdaságra, az összes velejárókkal
tulajdonváltás a mezőgazdaságban, kárpótlások
óvodaépítés, csatornázás, gázvezeték kiépítés, útépítések
telefonhálózat bővítés, kábel tv, internet
tájház felújítás, berendezés, bemutatkozás Szentendrén
egyesületek, civil szervezetek alakulása, Kardoss emlékek
emlékhelyek kialakítása, régiek felújítása
részvétel különböző együttműködési formákban.
E közben kötelezően működtetni a település egészét, ami önmagában sem egyszerű feladat. Az hiszem érdemes volt emlékezni.
Mindezeket a közösség együtt valósította meg, de az összhangot meg kellett teremteni. Ezt a munkát kívánta az Adományozó
elismerni azzal, hogy egy polgárát kiemelte a tevékeny sokaságból.
Tisztelt Polgármester Asszony, kedves Margit!
Viseld megelégedéssel ezt a Címet, mert tettél érte!
Hidas, 2014. augusztus 29.
Eszenyi János
képviselő-korelnök

Egyházi hírek

„Becsüljétek azokat, aki fáradoznak
közöttetek és elöljáróitok az Úrban és
intenek titeket és az ő munkájukért
viseltessetek irántuk megkülönböztetett
szeretettel.” (I.Thess.5:12-13.)

Alföldi-Boruss Mária, a Hidasi Református
Egyházközség lelkipásztora, nyugdíjba vonulása
miatt 2014. augusztus 10-én tartotta búcsú
istentiszteletét. Közel 10 éves hidasi szolgálata alatt
lelkes, kitartó szervezésének köszönhetően megépült
az új református templom a település központjában.
Kívánunk neki egészséget, áldást, békességet!
Szerk.

Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei
A Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat külön busz megrendelésével 2014. június 28-án részt vett a
Sárszentlőrinci Evangélikus Egyház Szervezésében zajló „Cigányéletek” bemutatóján.
Az I. világháború 100. évfordulójának tiszteletére, a településhez kötődő, történelmi múltra emlékezve,
koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott július 27-én, délelőtt a Hősök Szobra emlékműnél.
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Költségvetés terhére a 2014. június 1-én megtartott ülésén pénzbeli támogatással biztosította a helyi
Szivárvány óvodát ismeretterjesztő, tanulmányi kirándulás céljára.
Támogatást kapott működésük elősegítésére a helyi Polgárőr Egyesület, az Idősek Klubja, a Benedek Elek
Német Nemzetiségi Általános Iskola ballógói (történelmi atlaszt kaptak), a német hagyományokat is őrző
Tájház, illetve a Tájházért Egyesület, az ófalui német nyelvi tábor, mely lehetőséget biztosít a német nyelv
gyakorlására. Továbbá támogatták a június hóban megrendezésre került Kerületi Ifjúsági Tábor működését.
Megrendelésre került a magyarországi németek zászlója, mely a Kossuth Lajos utca 82. szám alatti iroda
helyiség épületén lobog.
Az előző évekhez hasonlóan ismét megrendelték több példányban a Bonnharder Nachrichten újságot, a
Sonntagsblatt újságot (kiadó: Jakob Bleyer Femeinschaft e.v. Budapest).
Szerk.
Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működése
A
Hidasi
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat a Pécsi Rácz Aladár
Közösségi
Ház
munkatársaival,
vezetőségével együttműködve a
2014. Július 02.-án, Hidason a
Művelődési Házban megrendezett
Festőművészeti kiállítást szervezett,
melynek
címe: Baranyai Cigány
Képzőművészet (alkotók:
Fenyvesi
József, Orsós Teréz, Ráczné Kalányos
Gyöngyi, Kosztics László, Jovánovics
László, Füzesi József, Kalányos Gyula,
Szilbert Mátyásné, Veres Istvánné,
Horváth Zoltán Jenő). A megnyitón
beszédet mondott Berg Csaba
alpolgármester, Dr. Kosztics István a Cigány Kulturális Központ elnöke,
illetve Orsós Anna a Hidasi
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat képviselője.
Több mint 50 festmény volt
megtekinthető a kiállításon,
melyekről Dr. Kosztics István
mondott el néhány szót a
művészekről és a képek
történetéről. Ezt követően
került
sor
a
dokumentumfilmek
vetítésére, így a résztvevők ízelítőt kaphattak a cigányság életének
mindennapjaiból, a civil szervezetek munkásságáról, az általános
problémákról, programokról. A rendezvény ideje alatt zenés, táncos
bemutató is volt, ahol Boda Péter és gitárosa biztosította a résztvevők jó hangulatát. Elhangzott a
nemzetközi és a Beás Cigány Himnusz. Zárásként táncház keretében táncos bemutató volt, melyen minden
bátor vállalkozó ízelítőt kaphatott a cigány népi táncból, s elsajátíthatta annak lépéseit. A rendezvény, a
kiállítás célja a Cigány művészet, a kultúra megismertetése, és annak megőrzése, minél több emberrel
megismertetni a cigány művészet szépségét, színességét.
Orsós Anna képviselő
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Iskolai-

A Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014.
július 29. napjától, 2014. augusztus 15. napjáig
beás nyelv és kultúra oktatása címmel tanfolyamot
szervezett a helyi Művelődési Házban, melyet
összekötött az iskolai-óvodai ösztöndíjpályázattal
is.
A pályázat elbírálásának módja egy pontrendszer alapján történt 0-10 pont között. A
szükséges pontokat az alábbiak szerint lehetett megszerezni:
- a Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett beás nyelv és kultúra oktatása című tanfolyamon való
aktív részvétel
- iskola, óvoda látogatási papír, az idén kezdő gyermekek esetében is az intézmények által kiállított igazolás
- oktatásokon, programokon való aktív részvétel
A tanfolyam ideje alatt minden szükséges eszközt (füzet, könyv, írószer, uzsonna), a Hidasi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat biztosított 2014.07.29-2014.08.15.-ig (hétfőtől – péntekig) a Hidasi Művelődési Házban délután 16 órától.
Az elbírálás és a pontok összesítése a tanfolyamon minden alkalommal saját kezű aláírással történő jelenléti ív, és a
szükséges dokumentumok alapján történt.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat az ösztöndíjpályázatot 2014. augusztus 22-én bírálta el. Az ösztöndíjpályázatban 19
gyermek részesült, akik a programokon részt vettek, a pályázat feltételeit teljesítették.
Orsós Anna képviselő

A Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat eleget téve a Cigány Kulturális
Központ meghívásának a Holocaust 70. évfordulójának
évfordulójának augusztus 22-án történő
megemlékezésén képviseltette magát mind Pécsett, mind Budapesten a
gyászmenetben, a koszorúzáson és az emlékmisén .
Orsós Anna képviselő

Helyi Választási Iroda tájékoztatója
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/B §-a értelmében az egyéni listás, valamint a
polgármester jelölt állításhoz szükséges ajánlások számát Hidas településre vonatkozóan Nemzeti Választási
Iroda által közzétett központi névjegyzék 2014. augusztus 15-ei adata alapján az alábbiak szerint állapítom
meg:
Helyi önkormányzati képviselő jelölt állításhoz szükséges ajánlások száma: 18
Megválasztható képviselők száma: 6 fő
Nemzetiségi jelölt állításhoz szükséges ajánlások száma: 5
Megválasztható képviselők száma: 3 fő
Hidas községben a képviselők választása egyéni listás választási rendszer alkalmazásával történik.
Képviselő az a jelölt lesz, aki a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek
közül melyik szerez mandátumot.
Polgármester jelölt állításhoz szükséges ajánlások száma: 54
Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
Az ajánlóívek leadási határideje: 2014. szeptember 8. délután 16 óráig.
Baloghné Dr. Ömböli Zsuzsanna jegyző a Helyi Választási Iroda Vezetője
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Hát én immár kit válasszak?
Ismét beleesek régi hibámba és visszakanyarodok a „régi görögög”-höz.
A közösségi élet fejlődésének bizonyos szakaszában zárt települések jöttek létre. Ezt ők városnak (polisz) hívták. Az
ilyen városnak a működtetéséhez, mindennapi életének gondjait megoldó személyekre, azok szervezetére volt szükség.
Az egyenlő jogokkal rendelkező városlakó közfelkiáltással majd „cserépszavazással” megbízást adott néhány
polgárának, hogy a közösség ügyeit intézze, akkori szóhasználattal: politizáljon.
Ugyanakkor politizált maga is, aki megtárgyalta a közelmúlt eseményeit, állást foglalt, elvárta a különböző érdekek
összhangjának megteremtését úgy, hogy véleménye is érvényesüljön.
Hosszú bevezetőmet azért tettem, hogy eloszlassam azt a téves felfogást, amelyet sokan hangoztatnak „én nem
politizálok, engem nem érdekel a politika”.
Dehogynem! Igaz ezt nem főállásban teszem. Minden döntés hatással van boldogulásomra, következményeit élvezem,
elviselem, véleményt mondok, megoldási javaslataim vannak, tehát politizálok.
Ugyanakkor szeretném, ha ezeket valaki képviselné, másokéval összehangolva a jó eredmény megszületése érdekében.
Ezt a sokféleséget már önmagában sem könnyű megjeleníteni, és még ezután jön a valóság, a takaró hossza, ami
meghatározza meddig nyújtózkodhatunk.
Tudomásul kell venni, hogy egy meghatározott társadalmi, gazdasági környezetben élünk, vágyaink mindig előtte járnak
lehetőségeinknek.
Ez önmagában nem baj, mert az elérendő célt mindig magasabbra, távolabbra kell kitűzni, mert ez a fejlődés
mozgatórugója.
Gondjaink megoldására különböző módozatokat tartunk helyesnek, a hasonlóan gondolkodók ennek alapján
szerveződnek, megalakulnak a pártok, ezzel együtt a pártpolitizálás.
Mivel az elképzelések –miként az emberek- különbözőek, máris itt a többpárti politizálás.
Így van ez jól, hiszen van választék, az egyén eldöntheti vágyainak megvalósításához ki áll a legközelebb. Ugyanakkor
–mivel ezeket a tömörüléseket élő személy jeleníti meg-, egyéni tulajdonságok alapján is választunk. Az ideálist
megtalálni –miként a magánéletben is- szinte lehetetlen, de ennek ellenére törekszünk rá. Ezt nevezik a VÁLASZTÁS
demokráciájának.
A döntés után a többség feladata –jogával élve- megjeleníteni a kevesebbek véleményét is. Ez a DÖNTÉS
demokráciája.
Nem egyszerű, hiszen magunk is sokfélék vagyunk, mindenkiben működnek és kifejezésre jutnak származási,
neveltetési, iskolázottsági, műveltségi, viselkedési sajátosságok.
Rendkívül nehéz az egyéni, a rokonsági, a szűkebb közösségi érdekeket alávetni a többség, a szélesebb környezet
igényeinek, néha azok ellenére dönteni, akik úgy érezték, bennük látják szándékaik érvényesülését.
Az arra jogosult polgár választó és adott esetben választott is, ebből fakadóan érdemes elgondolkodni mit várok el
egyikként, és miként tudok megfelelni a másiknak.
Ha úgy érzem mindkettő a helyén van dolgomat tiszta lelkiismerettel végezhetem és jöhetnek a végső döntéseket
befolyásoló tényezők; úgymint rendeletek, törvények, anyagi lehetőségek és még sok minden.
Megszületik egy döntés, jó esetben tartalmazza elvárásainkat, rossz esetben szinte ellenünkre történik. Szerencse, hogy
az idő előbb-útóbb helyesbít, és jó irányba módosíthat.
Az eddigiekkel érzékeltetni akartam, mennyi mindent kell, kellene figyelembe venni ahhoz, hogy felelőséggel
válasszunk, illetve teljesíteni tudjuk mások elvárásait.
Tudjunk dönteni abban, hogy a kínálat megalapozott –e, kivitelezhető, vagy csak vágyainkat felismerve csillant meg
valamit, aminek megvalósíthatósága több mint bizonytalan.
Tudomásul kell venni: csodák nincsenek, nem fogunk sem aranybányát, sem olajkutat találni.
Lehetőségeinket józanul mérlegelve –nem mindenben egyetértve-, de érvekkel alátámasztott vitákban döntve, a
kivitelezésben összefogva meg lehet valósítani a legjobbat, ami egyáltalán lehetséges.
Ha ebben egyet értünk, már közelebb jutottunk a megoldáshoz, és már ez sem kevés.
A „ Nép szava Isten szava”- mondta Táncsics-, de nem baj ha a döntés előtt mérlegelünk, mert a következményeket is
viselni kell.
A közös felelősségvállalás miatt minél többen menjünk el, mert a döntéseket azok hozzák, akik választanak!
Eszenyi János
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Közfoglalkoztatási programok 2014. évben
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatások a Hatósági Szerződések alapján:

A közfoglalkoztatottak munkaköre: kommunális feladatok, napi munkaidő: 8 óra
Foglalkoztatott létszám: 1 fő (77.300,-Ft/fő)
Foglalkoztatás időtartama: 2014.03.04 – 2014.04.30
Kapott támogatás:
171.294,-Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A közfoglalkoztatottak munkaköre: segédmunka, napi munkaidő 8óra
Foglalkoztatott létszám: 1 fő (77.300,-Ft/fő)
Foglalkoztatás időtartama: 2014.06.16. – 2014.07.31.
Kapott támogatás:
133.692,-Ft
Támogatás mértéke: 80 %
A közfoglalkoztatott munkaköre kommunális feladatok, segédmunka, napi munkaidő: 6 óra
Foglalkoztatott létszám: 5 fő (77.300,-Ft/fő)
Foglalkoztatás időtartama: 2014.07.01 – 2014.09.30
Kapott támogatás:
888.330,-Ft
Támogatás mértéke: 90 %
A közfoglalkoztatott munkaköre kommunális feladatok, segédmunka, napi munkaidő: 6 óra
Foglalkoztatott létszám: 5 fő (77.300,-Ft/fő)
Foglalkoztatás időtartama: 2014.07.07. – 2014.08.31.
Kapott támogatás:
804.200,-Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A közfoglalkoztatott munkaköre segédmunka, ügyviteli kisegítő munka, napi munkaidő: 6 óra
Foglalkoztatott létszám: 1 fő 77.300,-Ft/fő)
Foglalkoztatás időtartama: 2014.08.13. – 2014.09.30.
Kapott támogatás:
142.048,-Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A közfoglalkoztatott munkaköre kommunális feladatok, segédmunka, napi munkaidő: 6 óra
Foglalkoztatott létszám: 6 fő (77.300.-Ft/fő)
Foglalkoztatás időtartama: 2014.11.01. – 2014.11.30.
Kapott támogatás:
526.410,-Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Startmunka program:
Önkormányzatunk a közfoglalkoztatás támogatására a Startmunka program keretén belül a belvízelvezetés, csatornakarbantartás tevékenységi területre adta be pályázatát.
Közfoglalkoztatottak munkaköre: segédmunka, napi munkaidő: 8 óra
Foglalkoztatott létszám: 11 fő
Foglalkoztatás időtartama: 2014.09.01 től - 2014.11.30-ig
Kapott támogatás:
3.506.011,-Ft
A támogatás mértéke 100 %.
Berg Csaba alpolgármester
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2014. évi munkálatok
A település több részén is befejeződtek a képviselő-testület által is jóváhagyott, 2014. évben tervezett munkálatok
az alábbiak szerint:
- Elkészült a helyi köztemetőben a ravatalozótól a haranglábig tervezett új betonozott út.
- A ravatalozó fa előtetőjének karbantartása átfestéssel megtörtént.
- Kiépült a kamerarendszer, mely a település több pontján is működik.
- Kodály Zoltán utca előtti járda ( játszótér melletti) szintén megújult.
- A COOP udvarban, a Bányászemlékmű előtt is elkészült a térkő burkolat.
- A Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai is befejeződtek (fűtésrendszer korszerűsítése, új nyílászárók cseréje,
homlokzat szigetelése)
- Kossuth Lajos utcában a Hargita Étterem előtt megszűnt az árok, helyét térkő burkolat fedi.
Hargita Étterem utcafronti része
munkálatok előtt

Hargita Étterem utcafronti része
a munkálatok után

megújult Szivárvány Óvoda

Berg Csaba alpolgármester

Családi Nap
2014. július 19.
A „Zengővidék” projekt célja többek között közösségfejlesztő
tevékenységek, személyre szabott tanácsadások, kompetenciafejlesztő és
szabadidős programok szervezése. Segíti a fiatal gyermekes családok
érdekérvényesítő és önsegítő hálózatának létrejöttét, valamint a térségi
ifjúsági feladat-ellátási rendszert, amely magába foglalja az információs és
tanácsadó szolgáltatásokat, közösségi, szabadidős szolgáltatásokat,
képzéseket, fejlesztő programokat. A nyertes TÁMOP pályázatuk keretében
a járás településein Családi napok rendezése is a céljuk. Így szívesen
csatlakoztak községünk egy már meglévő, hagyományos programjához, a
Családi Nap –hoz. Önkéntes fiatalok játékos vetélkedőt bonyolítottak, volt kézműves foglalkozás, egészség sarok,
légvár. A programokat, a felajánlást ezúton is köszönjük, az egyesületeknek pedig a további programok szervezését, s
azt, hogy közösségfejlesztő tevékenységükkel segítik, illetve kiegészítik a meglévő faluközösség erőforrásait.
Szerk.

Galambkiállítás!
Idei
Idei fiatal galambokat tekinthetnek meg
meg az érdeklődők 2014. szeptember 1313-án,
án, 8 – 14 óráig a
Művelődési Házban
A Bonyhádi Galamb- és Kisállattenyésztők Klubjának elnöke Fábián Ferenc és
Hidasról Marhauser János keresett fel, hogy szeretnének településünkön is
megrendezni egy galambkiállítást. A tagok külföldön és hazai pályán is vállalnak
megmérettetést. Volt már országos galambkiállításuk is elismert eredménnyel. A kiállítási szezon végén
következnek a dolgos hétköznapok. Etetés, szaporítás, adminisztráció. Az elnök szívesen ad tenyésztői
tanácsokat a kezdőknek, átadva közel több évtizedes tapasztalatait.
Berg Csaba alpolgármester
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BÁNYÁSZNAP 2014
2014. SZEPTEMBER 5 – SZEPTEMBER 7.

Szeptember 5. péntek: ( Helyszín: Hidas Sportpálya
19:00
péntek esti karaoke
Retro diccó
Szeptember 6. szombat (Helyszín: Hidas Sportpálya
10:00
Aranykanál fatüzeléses főzőverseny tűzgyújtása (asztalfoglalás: Tiki-Taki presszó/Adler presszó
Gyerek sátor nyítás/Ugráló vár (ingyenes)
(kifestők, kosárfonás, rajzolás, karkötő készítés)
Falmászás a pálya hátsó részén (ingyenes)
10:30
Hidasi Motoros Baráti Kör felvonulása a faluban
Családi- és gyermek vetélkedők a sportpályán
11:30
Motorok szépségversenye
13:00
„Jó ebédhez szól a nóta” Vargyas Viktor & Ömböli Ádám
13:30
Főzőverseny eredményhirdetés
14:00
Kultúrdélután 14:00 Rozs Tamás (Szélkiáltó együttes interaktív zenés GYERMEKMŰSORA
15:00 Pécsi Fordan gyermektánccsoport
15:20 Irénke néni mesél kicsiknek-nagyoknak
ezzel párhuzamosan 11-es rugó verseny a focipályán László Csabával
17:00
Rockness együttes
19:00
Tombolasorsolás
20:00
Szomszédnéni Produkciós Iroda
21:00
Kasza Tibor
22:00
Utcabál a Coctail Band-el
Szeptember 7. vasárnap: (Helyszín: Hidas Sportpálya és emlékpark)
11:00
Bányászemlékmű koszorúzás
14:00
Matiné
14:00 Hidasi Néptánc Egyesület gyermek csoportja
14:15 Harci Lila orgonák ( Roma nemzetiségi táncok )
14:40 Német nemzetiségi táncok
15:00 Hidasi Néptánc Egyesület felnőtt csoportja
16:30
Bajnoki labdarugó mérkőzés (Hidas-Magyarbóly)
( a labdarugó mérkőzés belépődíjas) – (szünetben bokszbemutató)
A műsorváltozás jogát a szervezők fenntartják!
Köszönet minden támogatónak!
Gondolatok az utolsó oldalra
Lassan útra kél a nyár, és szinte észrevétlenül beköszönt az ősz, s vele együtt az új tanév. Reggelente
megjelennek az utcákon az óvodába és iskolába siető gyerekek. Kívánok mindkét korosztálynak sikeres
tanévet és oktatási évet.
Tudom, hogy minden szülő számára a legfontosabb, hogy gyermeke magabiztos, sikeres és boldog felnőtté
váljon az életben. Az óvodai és iskolai pedagógusok feladata, hogy segítsék a szülő törekvését, és ehhez
kívánok az iskolai és óvodai pedagógusoknak eredményes tanévet.
Az ősz beköszönte előtt a település lakósai merítsenek erőt még az utolsó napsugarakból.
Ehhez kívánok jó egészséget és sok mosolyt.
Berg Csaba
alpolgármester
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