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Hidas község hirdetési és információs lapja 

 
Kistérségi partnerkapcsolat erősítése 

Berg Csaba polgármester a pécsváradi 
kistérséghez tartozó települések 
polgármestereivel együtt meghívást kapott 
Unterschleissheimbe, a Pécsváradi kistérség 
testvér városába. A német település 
polgármestere Christoph Böch és a pécsváradi 
kistérség polgármesterei a kistérségi 
testvérkapcsolat erősítése érdekében 
Együttműködési Megállapodást írtak alá. A 2015. 
július 16-20-ig tartó kulturális 
rendezvénysorozaton egyaránt részt vettek a 
német és hazai tánccsoportok. A kiutazást a 
pécsváradi kistérség finanszírozta.  
 

Szerk. 

 
Testvérkapcsolat kialakításának lehetősége…. 

2015. augusztus 22-én (szombaton) Bogyiszló polgármestere 
Tóth István, Székelyföld (Kovászna megye) képviseletében 
Bereci István Atya, valamint Gelence (Székelyföld, Kovászna 
megye) képviselő-testületének tagja, Tamás László tett 
látogatást a hivatalban.  A testvérkapcsolat kialakítását Hidas 
Önkormányzata képviseletében jómagam kezdeményeztem, s 
remélhetőleg a jövőben aláírásra kerül a két települést erősítő 
Okirat. A testvér települési kapcsolatok nem pusztán 
cserekapcsolatok, segítik az emberek egymás mellett élését, a 
szolidaritást, közelebb hozzák és egyben egymás iránt 
megértőbbé teszik a különböző kultúrákban élő embereket. 

Berg Csaba polgármester 

(A képen Berg Csaba polgármesterrel István Atya látható)  
 

 

 

 

Hírmondó 
     Hidasi   

 

Hidasi Hírmondó 
Lap tulajdonságai 

ingyenes kézbesítés 
hagyományos külalak (A3, papír) 

fekete-fehér nyomtatás, sokszorosított 
Szerkesztés: Fekete Sándorné 

Létrehozta: 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, 0672/457-117 
fax: 06 72 457-101, Mobil: 06 20/3454913 

E-mail: hidas@axelero.hu 
A Hidasi Hírmondó az önkormányzat Honlapján 

megtekinthető: www.hidas.hu 

 

 
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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Gyermekek táboroztatása 

A Református Egyház szervezésében, 2015. július 13-18-ig tartó, nyári hittan táboron vehetett részt 35 fő gyermek, a 

református templom mögötti füves területen.  A sátortábor lehetőséget adott a gyerekeknek a szabadidő hasznos 
eltöltésére, a gyermekek napi elfoglaltságára. Délelőtt hittanórákon vehettek részt, ebéd után pedig válogathattak a 
különböző kreatív tevékenységek közül, mint a focizás, a pinpongozás stb. Esténként pedig a gyerekek örömmel 
végezték a fagyűjtést a tábortűzhöz, ami mellett ifjúsági és világi énekeket tanulhattak, énekeltek. A táborozás során 
az 5 csoportra osztott gyermekek,  5 bibliai történet szövegét kapták meg, s a táborozás utolsó, záró napján a kapott 
történeteket előadás formájában dolgozták fel.  

 

A Katolikus Egyház  2015. július 3-5-ig szervezte meg 22 gyermek nyári hittan táborát, ellátását  a katolikus plébánia 

udvarán. Az első nap a kereszténység jelentős  alakjának, Szent Pál apostolnak útját keresték a gyermekek (igéket 
raktak ki, búzából kavicsot válogattak ki stb.). A több napos kreatív foglalkozásokon a gyermekek bábozhattak, volt 
csoki evő verseny, vizes játékok, kincsvadászat, rajzolás, bibliai történetek játékos feldolgozása. Az utolsó nap gitáros, 
táborzáró misén vettek részt a gyerekek és szülők. Táboroztató: Nagy Lajosné, segítők: Vajda Miklósné és Biszakné 
Finta Julianna.  
 
A táborozások az egyházközösség, a szülők és a helyi önkormányzat (szociális bizottság) támogatásával valósult 
meg, így a katolikus és a református egyházközösség ezúton is köszöni a támogatók segítségét.  

Szerk. 

Balatoni táborozás 

A Hidasi Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskolából az alábbi gyerekek jelentkeztek Bélatelepre, a 

július 19-27-ig tartó balatoni táborba: Kis Márton (5. osztály), Barabás Márió, Biszak Bettina, Gecő Fanni, 

Fényes Lehel (7. osztály). Magatartásuk és kimagasló tanulmányi eredményeik miatt mindegyik gyermek 

megérdemelte, hogy lehetőséget kaptak az önkormányzattól, szülőktől a táborozásra. A különböző, színes 

programok mellett a gyerekek részt vettek egy badacsonyi kiránduláson is. Természetesen nem hiányozhatott  

a „ I           Hidas”  logó sem.                                                                                                                          Szerk. 
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Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde  

A Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde  óvodai 

évnyitójára és bölcsődei átadására 2015. 

augusztus 28-án (pénteken) délután 16 órai 

kezdettel került sor. Berg Csaba polgármester az 

ünnepi műsoron elmondta, hogy 

 „a sokáig csak álomnak gondolt bölcsődei 
csoport elindult, mely azért is fontos, hiszen ebben az épületben kezdik meg 
gyermekeink a közösségi életet, és jövőjük szempontjából sorsdöntőek az itt eltöltött évek. Meggyőződésem, hogy 
minden gyermek számra az otthoni szeretet mellett kell egy biztos pont, egy kis sziget, ahol a legfőbb igényüket az 
érzelmi biztonságot megkapják. Ebben a bizonyos bölcsődés és ovis korban van legnagyobb szükségünk 
gyermekeinknek a „csak rád figyelek” szeretetre. Minden szülő szeretné, ha gyermeke magabiztos, sikeres és boldog 
felnőtté válna az életben. Az óvoda és bölcsőde pedagógusé a feladat, hogy a szülőket segítve, most, a legfogékonyabb 
korban gondoskodjanak az alapokról, ami oly fontos ebben a túlságosan inger gazdag világban, hogy gyermekünk 

figyelmét semmi ne vegye el, az igazi értékek felöl. Köszönet minden szorgalmas embernek, aki a bölcsőde 

megvalósulásán munkálkodott. Ismét bebizonyosodott, hogy közösen összefogva bármit elérhetünk, főleg ha a 

gyermekekről van szó. Az óvoda és bölcsőde dolgozói nevében és polgármesterként a képviselő-testület 

nevében is mondhatom, hogy mindenkor a helyi óvoda és bölcsőde javát szolgáltuk, és ezt tesszük a jövőben 

is.” 

A polgármester a 2015/2016–os évet az óvodai Csiga és Katica csoport részére, illetve a bölcsődei Manó 

csoport részére megnyitotta.                                                                                                                                                                      Szerk. 

Önkormányzati hírek 

Közfoglalkoztatás: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

1.) Támogatás időtartama: 2015.04.01-2015.08.31. Bérköltség 79.155,-Ft/hó. Támogatási összeg: 6.738.075 

,-Ft. támogatás mértéke: 100 %. Létszám: 15 fő (napi 8 óra), (meghosszabbítva: 2015.10.31-ig). 

2.) Támogatás időtartama: 2015.08.01.-2015.10.31. Bérköltség: 79.155,-Ft/hó. Támogatási összeg: 

2.156.184 Ft. Támogatás mértéke: 100 %. Létszám: 8 fő  

3.) Támogatás időtartama: 2015.08.17.-2015.10.31. Bérköltség: 79.155,-Ft/hó. Támogatási összeg: 

1.832.753,-Ft Támogatás mértéke: 100 %. Létszám: 8 fő  

A közfoglalkoztatás célja: kommunális feladatok elvégzése, parkosítás, parkfenntartás, temetkezési és 

kegyeleti helyek és környezetük karbantartása, parlagfű mentesítés, csatornatisztítás, árokásás, szelektív 

hulladékgyűjtés, intézmény karbantartásnál végezhető segédmunkák.   
Berg Csaba polgármester  

Orvosi zsálya betakarítás! 
A 2015. április 14-én, az Árpád utca felett, közel egy 

hektár önkormányzati területen elültetett 10.000 db 

orvosi zsályapalánta beért, kaszálásra került. A hivatal 

hátsó udvarán került sor a begyűjtésre, majd Bogádra 

történő elszállítására, ahol feldolgozásra kerül. 

Szeptemberben további több ezer zsályapalánta kerül 

kiültetésre.  Köszönet a dolgozók, közmunkások segítő 

munkájáért, Endrődi Tibor, Vékény polgármesterének 

a közreműködésekért.                       Berg Csaba polgármester 
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Lovakrul… 

 

…írt könyvet angliai utazásáról hazatérve Széchenyi István, gondolkodásra, cselekvésre késztetve 

az új iránt fogékony, tehetős kortársait.  

Jószerencsém, pályám kezdetén lehetővé tette egy ménes vezetését, azóta büszkén vallom magam 

„lóbolond”-nak, így talán megbocsájtható az elfogultságom és a bőbeszédűségem. 

Hajdanvolt őseink, valahol Ázsia északi részén  találkoztak a lovakkal, valószínű mint 

zsákmányállattal. Rájöhettek, hogy ember és teherszállításra alkalmasabbak, így lekerültek az 

étlapról, a kumisz megmaradt kedvderítőnek. Már az ókori görögök mondavilágában megjelent 

Pegazus a szárnyas ló, aki a tehetséges költőket repítette a halhatatlanok közé, de űztek az Istenek 

rossz tréfát is a „felül ember, alul ló” kentaurral.  

A történetírás feljegyezte a világhódító Nagy Sándor társát Bukefaloszt, és az őrült római császár 

Caligula tettét, aki lovát szenátorrá választatta, ülőhelyet biztosítva a testületben. Incitátus javára 

írandó, sohasem vette igénybe. Ha valaki csak egyszer is látta a Ben-Hur című filmet, biztos nem 

felejti el azt a kocsiversenyt. A lovak is érdemeltek volna Oscar-díjat. A kb. 8-9 ezer évvel ezelőtt 

kezdődött kapcsolat mindmáig tartósnak bizonyult. Nagy döntések előtt őt áldoztuk fel a legfőbb 

Hadúrnak, rajtuk érkeztünk ebbe a medencébe –némi besenyő sürgetéssel-, hazánk megszerzésének 

alkufolyamatában döntő érv volt. Rajtuk kalandozva félemlítettük a Nyugatot, majd jöttünk haza, 

belátva, másképp kell csinálni. Együtt ünnepeltünk és mellénk temették, ha elbuktunk, zivataros 

évszázadainkban velünk szenvedtek, és ha kellett pusztultak. Híres volt a magyar huszár, Európa 

másolt bennünket (Franciao.), az amerikai lovas hadsereget egy Kossuth-emigráns szervezte meg. 

Hagyva a kardcsörtetést, lovagoljunk békésebb tájakra.  

Közösen műveltük földjeinket, utaztunk, fuvaroztunk, szórakoztatásra, gyönyörködtetésre 

használtuk a bennük rejlő tulajdonságokat. Hozzáértő tenyésztők is megtettek mindent a 

sokoldalúságért 

Megszületett a hatalmas, hegyeket mozdító sörös ló, a szinte levegőben járó spanyol-andalúz, a 

fogatban előkelő lipiczai, a könnyűléptű, érzékeny, szívós arab, a versenypályán utolérhetetlen angol 

telivér, a kétkerekűbe fogott, robosztus amerikai, orosz ügető, a sarkon forduló, terelőösztönnel 

megáldott cowboy-ló, a labdára is figyelő pólópóni, a cirkuszi mutatványokat egykedvűen, de 

pontosan bemutató, az igában megbízható, a növénysorokra is vigyázó hidegvérű, a szűk hegyi 

ösvényeken is biztos lábbal járó hucul, az eddigieket kissé megcsúfoló, a sportszatyorba is beleférő 

minipóni.  

Bejelentkezett egy újabb igénylő –nem kisebb elvárásokkal-, a lósport és a lovassport (az előző a 

lóversenyzés, az utóbbi a több összes). Ez az egyetlen, ahol a sportszer élő, önálló akarattal 

rendelkezik, ami néha nehezen összeegyeztethető.  

A lósportnak biztosítani kell a versenyekhez szükséges lóanyagot, úgy a fogadóknak, mint az istálló 

tulajdonosoknak. A lovassport igénye még sokrétűbb –díjlovaglás, díjugratás, terep verseny, 

gátverseny, fogathajtás, öttusa, lovasakrobatika, falusi vendéglátás, gyógylovaglás (és még amit 

kifelejtettem) -, színvonalasan megfelelni komoly tenyésztői feladat.  

Modern korunk felfedezte a mozgásában, viselkedésében eltérő gyermek rendezettsége, 

kifejezőképessége nagyot változik ha sikerül a ló hátára ültetni és ott is marad. A ló színlátó, de 

ennek alapján sohasem tesz különbséget, szemébe nézve feltétlen bizalmat, barátságot látunk, ha 

mégis félne, azt mi váltottuk ki. Tanulhatunk tőle. 
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Egy személyes élmény. Késő szeptemberi alkonyat, dimbes-dombos vidék, ballagunk hazafelé. A ló 

megtorpan, a miértre felfigyelve megláttam egy javakorú szarvasbikát –vadászoknak páratlan 

tizenkettes- az út közepén. Az évente fellobbanó szenvedély óvatlanná tette, de az orra azonnal 

tisztázta a félreértést – nem vagyunk vetélytársak. Két hatalmas bődüléssel jelezte, itt ő a főnök, 

majd megvetően, ereje teljes tudatában visszalépett az erdőbe. Még ennyi év után is izgalommal 

gondolok erre az élményre. 

Ezt is a lónak köszönhetem.  

Megkísérlem egy történetbe foglalni, milyen mértékben van jelen a ló hasonlatainkban, 

közmondásainkban.  

„A gazda megpróbált egy fenékkel két lovat ülni, de átesett a túlsó oldalára. 

 Lova közben megbotlott, pedig négy lába van.  

A cigány a maga lovát dicsérte, bár kilógott a lóláb, mert már rég eldobta a csikófogát.  

Az ajándék lóét sem nézte, így lett túros a közös ló háta.  

Mindig azt a lovat ütötték, amelyik húzott, még a szódás is verte, de a végére megszokta, mint cigány 

lova a szántást, jutalmul a nyomtató lónak nem kötötték be a száját.  

Ha valakit lóvá tettek, nem sértődött vérig.  

Mondanivalómat itt lóhalálában befejezem.” 

Itt jegyzem meg: A húst annak idején nem nyereg 

alatt puhítottuk, azt borogatásként használtuk. A 

népi gyógyászatban is ismert volt. A ló érzékeli 

viselkedésünk változását. Gazdurammal is 

előfordult, hogy egy jó vásárt megünnepelendő, 

elmaradt az útba eső kimérésben. Besötétedett, haza 

kéne menni, csak arra ébredt: megálltak a ház előtt, 

az asszony csendben perlekedve nyitja a kaput.  

Egy újabb élmény. Kora nyári, párás, pókhálós 

hajnal, belesimulva az ébredő természetbe, 

mögöttünk kel a Nap a madarakkal együtt, fénye 

megcsillan a vízcsepp szivárvány színén. Akinek 

megadatik tegye meg, hogy mindezt lássa. Lóhátról.  

Írásom nem titkolt célja…felkelteni azok figyelmét a 

lóval foglalkozó könyvek olvasására, akiket kezd 

megfertőzni ez a soha nem múló „betegség”, 

ugyanakkor szórakozásnak sem utolsó.  

„Lehet kutya nélkül élni, de minek”- szól a kutyások 

igazsága, ló nélkül is lehet, de sokkal unalmasabb, a 

kettővel együtt pedig maga a tökéletesség.  

Nem lesz mindenkiből „ördöglovas” – lásd a 

cikkírót-, de olyan élményekkel lehet gazdagabb, 

amit semmi sem pótol.  

Zárszónak: Aki a lovat szereti, rossz ember nem lehet, mert embertársait is szereti.      
Eszenyi János 
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Védőnők Napja……a mi védőnőnk… 

 

Immár nyolcadik alkalommal 

rendezték meg Budapesten 2015. 

június 15-én a Védőnők Napját. A 

Nagyvárad téri Elméleti Tömb 

dísztermében az 50, 60, 65, illetve 

70 évvel ezelőtt végzettek részére 

134 jubileumi díszoklevelet, 

valamint 51 miniszteri elismerő 

oklevelet adtak át, az ÁNTSZ 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

Védőnői Szakmai Irányítási 

Osztálya, a Magyar Védőnők 

Egyesülete és a Magyar 

Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 

által szervezett eseményen. A Magyar Védőnői Szolgálat fennállásának százéves évfordulójáról is 

megemlékeztek. Mindenképpen megemlítendő, hogy az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma Elismerő Oklevelet adott át 

Schmieder Valéria területi (hidasi) védőnő részére, 

eredményes, példamutató szakmai tevékenysége elismeréseként.  

Schmieder Valéria Hidas községben 1990. július 1-től látja el a 

védőnői feladatokat. Nagy tiszteletnek és megbecsülésnek 

örvend, mindenki szereti, és kitartásával példát mutat a 

családoknak, akik sok esetben kikérik a véleményét.  

Schmieder Valéria védőnőt az Oklevél átadása után a 

Polgármesteri Hivatalban Berg Csaba polgármester is 

köszöntötte, s munkájához  további sikereket és kitartást kívánt.  
(védőnőnk, fenti képen balról a második)                                                             Szerk.                                              

                                                          

A gyermekorvosi ellátást a hidasi egészségházban, 2015. augusztus 1. napjától Dr. Varjú János házi gyermekorvos látja el az 
alábbi időpontokban: 
Mobil: 20/938 6142 
Rendelési idők:  
Hétfő: 13-14óra Hidas 
Kedd: 11-13 óra Mecseknádasd 
Szerda: 11-13 óra Hidas  
Csütörtök: 11-13 óra Mecseknádasd 
Péntek: 11-13 óra Hidas  

 

A fogászati ellátást helyettesként Dr. Haris Richárd Milán  
fogszakorvos biztosítja 2015.09.30-ig. 
Előzetes bejelentkezés: 06-/30-5314637 
Rendelési idők:  
Hétfő: 16.30-20.30 
Kedd: 11.00-13.00 
Szerda: 15.30-19.30 
Csütörtök: 11.00-13.00 
Péntek: 7.00-9.00  (Bonyhád, Május 1. utca 12. rendelő) 

F E L H Í V Á S 
Schmieder Valéria védőnő értesíti a  

7. osztályos lányos szülőket, hogy a 

HPV (méhnyakrákot okozó vírus) 

elleni oltást ingyen igénybe vehető a 

szeptemberi iskolakezdéssel. 

Bővebb tájékoztatót a Hidasi 

Benedek Elek Német Nemzetiségi 

Általános Iskolában ad a lányoknak. 
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Aranyoklevél átadás…a mi pedagógusunk…. 
 

Radványi Lászlóné (született: Bartal Magdolna) a Bajai 

Tanítóképző Intézet 1965. július 1. napján ÖTVEN ÉVE 

szerzett oklevele alapján, közmegbecsülésre méltóan 

teljesítette hivatását, s elismerésül 2015. augusztus 31. napján 

az Eötvös József Főiskolán Aranyoklevelet vehetett át. A hírt 

véletlenszerűen tudtam meg, s a pedagógust otthonában 

kerestem fel, aki elmondta, hogy hivatását 1965 

szeptemberében kezdte Hidason, az általános iskolában, mint 

alsó tagozatos tanító. A pedagógusi közösség befogadta, sok 

segítséget kapott pedagógus társaitól. Első osztályosokkal 

foglalkozott, de elhívatottságot érzett nagyobb gyermekek tanítására is. Egy évvel később már 

felsőosztályosokat taníthatott, s időközben Pécsett elvégezte a Tanárképző Főiskola magyar nyelv és irodalom 

szakát. Az egyetemi szakmai továbbképzéseken részt vett, majd alapfokú könyvtárosi végzettséget is szerzett.  

Évekig vezette az iskolai könyvtárat. Több alkalommal volt osztályfőnök, s éveken keresztül munkaközösség 

vezető.  A diákok között színjátszó kört, később, nyugdíjasként pedig felnőtt színjátszó kört szervezett. Sok-

sok éven keresztül írta a település Krónikáját, melyben megörökítette a község nevezetesebb eseményeit, 

híreit. Települési önkormányzati képviselőnek a választópolgárok két ciklus idejére is megválasztották.  

Mindvégig a helyi általános iskola pedagógusa volt (1965-től – 2003-ig) nyugdíjba vonulásáig. Mindig 

vonzotta az irodalom iránti szeretet, mely alapja az emberiség minden irányú fejlődésének, a kultúra 

megtartásának. E szeretetet kívánta átadni az évek alatt minden diáknak, akik általában nyitottak voltak a 

befogadásra.  

Egy pedagógus életpálya viszont sohasem fejeződik be, hiszen a gyerekek szeretete, a hivatástudat még a 

nyugdíjas évekre is elkíséri őket. Sok szeretettel gratulálunk a tanárnőnek, volt osztályfőnöknek.  

 
Szerk. 

Egyesületek Napja 

Egyesületek Napja ( 2015. július 18. ) 
A település kulturális eseményeinek része a már hagyományosnak mondható Egyesületek Napja. Ez évben 

2015. július 18-án (szombaton) rendezték meg a helyi Sportpálya területén. 

 

Az egyesületek összefogásának köszönhetően az egész napos kulturális rendezvényen a gyerekek és 

felnőttek egyaránt élvezhették a képeken is látható kreatív programok adta lehetőségeket.    
                               Szerk.  
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Nemzeti ünnepünk…. 

 
Augusztus 20. államalapító Szent István ünnepe, nemzeti ünnep, a Magyar Köztársaság hivatalos 
állami ünnepe. 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. István ereklyéjét a legenda szerint 1083-as szentté emelésekor épen találták a 
koporsójában, s már az 1222-es Aranybulla is törvénybe iktatta tiszteletét. Valószínűleg a tatárjárás 
vagy a török idők alatt veszett el, később (1590 körül) a raguzai (dubrovniki) dominikánus 
kolostorban találtak rá, talán még IV. Béla vitette oda menekülése során. (A Szent Jobbot - amelynek 
ezüst ereklyetartóját 1862-ben készítették - ma Budapesten a Szent István-bazilikában őrzik.) 

forrás:ujszo.com, Szerk. 

Bányásznapi programok 
2015. szeptember 5. (szombat) 2015. szeptember 6. (vasárnap) 

 
(Helyszín: Hidasi Sportpálya) 

10.00   Aranykanál fatüzeléses főzőverseny tűzgyújtása 
             (gyerek sátornyitás, ugráló vár, népi fajátékok, 
             falmászás, kifestők, kosárfonás, rajzolás stb.) 
10.30   Hidasi Motoros Baráti Kör felvonulása  
             (családi-és gyermekvetélkedők a sportpályán) 
11.00   „Lábbalhajtós” motorosok felvonulása 
             (sportpálya-Ságvári utca-sportpálya) 
11.30   Motorok szépségversenye és eredményhirdetés 

13.30   Főzőverseny eredményhirdetés 
14.00   Bonyhádi Fiatal Galambkiállítás (Műv. Ház) 
16.00   Ördögszekér Kompánia Gyermekműsora 
19.00   WOLF KATI  
21.30   KÉT ZSIVÁNY     
 

             

 
 (Helyszín: Hidasi Sportpálya és Emlékpark) 

08.45   Térzene (Nagymányoki Ifjúsági Fúvószenekar) 
09.00   Jubileumi Bányászemlékmű koszorúzás   
                  - Nemzeti Himnusz  
                    - Megnyitó beszédet mond Berg Csaba polgármester 

                  - Köszöntőt mond: Varga István a helyi Nyugdíjas  
                    Szakszervezet elnöke    

- Vers: Győrfi Tímea előadásában   
              Történelmi Egyházak ünnepi áldása        
              Koszorúzások     
              Bányász Himnusz 
              Nagymányoki Ifjúsági Fúvószenekar rövid műsora     
13.30   Bonyhádi Fiatal Galambkiállítás Díjkiosztó 
14.00   Matiné- Harci Lila Orgonák Táncegyüttes műsora  
              Hidasi Néptánc Egyesület műsora  
              Dunaszekcsői Fúvósok Egyesülete 
15.30    Dombóvári István  
16.30    Bajnoki labdarúgó mérkőzés  

A Hidasi Bányásznapok keretein belül: Nemzetiségek Matinéja a Baranya Megyei Önkormányzat támogatásával valósult meg. 
2015. szeptember 4-én (pénteken) a Magyarország-Románia labdarúgó mérkőzés a Sportpályán, kivetítőn megtekinthető. 

 

Gondolatok az utolsó oldalra 

 

Most, hogy magunk mögött tudjuk az utolsó kánikulai napokat is, elérkeztünk a szeptemberhez. Szeptember 

elseje hosszú évek óta az iskolai és az óvodai élet kezdetét jelzi. Az idei évtől büszkén mondhatjuk, hogy a 

bölcsődei Manó csoporttal bővült az óvodai intézmény. 

Meggyőződésem, hogy a településünk gyermekei már várták az oktatási év kezdetét. Jó találkozni a 

barátokkal és pedagógusokkal egyaránt. Hidas Község Önkormányzata nevében kívánok pedagógusoknak és  

gyerekeknek is gondtalan oktatási és nevelési évet.  

Ezúton kívánok a település bányászainak és családtagjainak sok örömet, a gondtalan folytatáshoz pedig  

 

jó egészséget és sok mosolyt.  
Berg Csaba polgármester  


