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Hidasi
Hírmondó
Hidas község hirdetési és információs lapja
Nyári Napközis foglalkozás
A gyerekek azt végzik szívesen, amihez kedvük
van. Érdeklődésüket úgy tudjuk felkelteni, ha olyan
tevékenységeket kínálunk nekik, amit szívesen
végeznek. A gyermekek érdekeit szem előtt tartva

született meg az ötlet, hogy a diákok nyári
napközis táborban tölthessék szabadidejüket. Berg
Csaba polgármester fontosnak tartotta a helyi
adottságok, lehetőségek maximális kihasználását,
így a helyi Művelődési Házban 2016.07.04-től

hétköznapokon 9:00-től-16:00-ig Győrfi Tímea
csoportvezető várta a gyerekeket sokféle, tartalmas
játékkal, foglalkozással, mint például a ping-pong,
Hidasi Hírmondó
Lap tulajdonságai: ingyenes kézbesítés
hagyományos külalak (A3, papír)
fekete-fehér nyomtatás, sokszorosított
Szerkesztés: Fekete Sándorné
Létrehozta, felelőse: Hidas Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 50/II.

csocso,
szabadtéri
játékok, társasjátékok,
könyvek, foglalkoztatók,
filmek, mesék, zene. A
foglalkozásokon
több
középiskolai tanuló is
részt vehetett, akik az
érettségihez szükséges
50
óra
közösségi
szolgálathoz
szerezhettek órákat. A
gyerekek
napi
étkezéséről a szülőknek
kellett gondoskodni. A
tábor augusztus 31-én
közös bográcsos ebéddel
és egy utolsó nagy
játékkal zárul.
A
nyári
napközis
foglalkozás célja az volt,
hogy
biztosítsa
a
gyerekek
szabadidejének hasznos
eltöltését, a pihenést, a
játékot, a társas és baráti
kapcsolatok megélését.
Fotók: Győrfi Tímea

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: hidasonkormanyzat@gmail.com

Szerk.

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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Hidasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat hírei
A Hidasi Roma nemzetiségi Önkormányzat a 2016. májusi ülésén határozott arról, hogy a civil
szervezetekkel tavaly megkötött, határozatlan idejű Együttműködési Megállapodásokat ez évben továbbra is
fenntartja. Jelenleg hatályos megállapodások az alábbi szervezetekkel van: Cigány kulturális és
Közművelődési Egyesület, Váralja Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Komló Város Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat, Komlói Fekete Láng Érdekvédelmi Egyesület, Generáció Egyesület.
Az önkormányzat részt vett a Roma Ellenállás Napján
(2016. május 17.). A rendezvény a roma holokauszt
áldozataira kívánt emlékezni, melynek keretében a „Roma
holokauszt a Gráber-tónál” című forrásgyűjtemény,
továbbá az „Elvitték a cigányokat” című vándorkiállítás
került bemutatásra. Ezt követően kötetlen beszélgetés
következett, amelyhez kapcsolódóan lehetőség nyílt a
romák két világháború közötti helyzetéről és a
magyarországi roma holokausztról, valamint a formális és
nem formális oktatás szerepéről eszmecserét folytatni.
Felszólaltak
történészek,
pedagógusok
és
tankönyvkutatással foglalkozó szakemberek is. A program
létrejöttében kiemelkedő szerepet játszott a Veszprém Megyei Levéltár.
A „Baranyai Cigányok XVIII. Tavaszi Fesztiválja” című
programon (Roma Produkciós Iroda Alapítvány „371 Csillag „
című gálaműsora) neves színművészek előadását lehetett
hallani,
látni.
Az est folyamán
irodalmi
alkotások
és
túlélők
vallomásai
kerültek
bemutatásra. A történelmi eseményekben gazdag műsor
élményeit, tapasztalatait tovább lehetett adni a gyerekek
nyári oktatási tanfolyamán.

A
Hidasi
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
2016.
június 20 napjától, 2016.
augusztus 31. napjáig
beás nyelv és kultúra
oktatása
címmel
tanfolyamot
és
nyelvvizsga
felkészítőt
szervezett
a
helyi
Művelődési Házban. A tanfolyamon 18 fő vett részt, ebből négy
fő október hóban beás nyelvvizsgát tesz.
Orsós Anna elnök-helyettes
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Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei
A magyarországi németek immár 20. alkalommal rendezték meg év elején (s a meghívásnak eleget téve
vettünk részt rajta január hóban) gála koncertjüket. Az idei évben Pécsett, a Kodály Központ adott otthont e
rangos eseménynek. Heinek Ottó a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke nyitotta
meg az ünnepi eseményt, melyen képviseltette magát a Hidasi Német Nemzetiségi Önkormányzat is.
Átadásra került a legjobb nemzetiségi tanulóknak díj, valamint a magyarországi németek által alapított arany
méltóságjelvény is azon személyek részére, akik munkásságukkal sokat tettek a magyarországi németekért.
A gála sváb bállal zárult.
Német tábort szervezett a nemzetiségi önkormányzat
(23/2016.(IV.07) sz. határozat) 2016. június 27- július 1.
között. A résztvevőknek a tábor, térítés köteles volt,
6.000,- Ft/fő. Ezen összeg részben fedezte a gyerekek
háromszori étkezését, naponta a gyümölcsöt, illetve a tábor
során felhasznált kellékeket. A programokban többek közt
szerepelt egy óbányai kirándulás, ahol a fazekas
mesterséggel ismerkedhettek meg a gyerekek. Az ott
szerzett ismereteket a táborban lehetett hasznosítani,
agyagozás formájában, valamint tányérokra (papír)
rajzolhatták meg a gyerekek. A hiányzó összeget,
150.000,-Ft-ot, a nemzetiségi önkormányzat fedezte a
feladatalapú támogatásból. A részt vevő gyerekek az
alábbiak szerint foglalták össze a tábor élményeit:
„Június végén rendezték meg Hidason az első német tábort.
Elég sokan gyűltünk össze, összesen 24-en, elsőtől hatodik
osztályig. A tábor szervezését a Hidasi Német Nemzetiségi
Önkormányzat és az általános iskola német tanárai vállalták
magukra. A programok, foglalkozások mellett finom ebédet,
valamint reggelit és uzsonnát is kaptunk. A tábort pénteken
szülőknek szóló műsorral zártuk.
Az első nap bemutatkozással kezdődött. Különböző játékokon
keresztül még jobban megismertük egymást, utána papírból
napellenzőt készítettünk. A délután szinte elrepült egy nagy
számháborúval. Minden nap készültünk egy kicsit a
műsorunkra, ami német dalokból és táncokból állt.
Óbányán is jártunk, ahol két fazekasműhelyt is
megtekintettünk. Itt megfigyelhettük a hagyományos sváb
fazekasműhelyek berendezését és megismerkedtünk ezzel a
régi német mesterséggel. Délután meglátogattuk a fazekas
múzeumot és szebbnél- szebb csuhévirágokat kötöztünk. A
harmadik napon, az Óbányán látott tányér mintákat lestük el
és azokat alkalmaztuk papírtányérokon és különféle tárgyakat
készítettünk agyagból. A délután próbával és számháborúval
telt el. Csütörtök délelőtt a faluban oldottunk meg különféle
játékos feladatokat. Délután kézműveskedtünk, nyelvi
játékokat játszottunk és természetesen gyakoroltuk a
műsorunkat. A tábor utolsó napján finom süteményeket sütöttünk és próbáltunk a „zárópartyra”, ahol
bemutattuk szüleinknek, nagyszüleinknek, mi mindennel foglalkoztunk ezen a héten. A jól sikerült műsor egy
kis vendéglátással zárult. Szerintünk nagyon jól telt a tábor, ahová jövőre is várják az érdeklődőket!”
(Amrein Bettina, Balog Beáta, Hannl Zsanett, Mózes Boglárka, Nemcsényi Janka, Ozsváth Éva, Pollák Zita Kisanna, Sántha Brigitta)
Mózesné Németi Rita elnök
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Gyermekek táboroztatása

A Katolikus Egyház (idén Püspökszentlászlóra, 2016. július 20-25-ig),
a Református Egyház (a helyi református parókia mellett, 2016.
augusztus 1-6-ig) ez évben is megszervezte a nyári hittan tábort. A két
táborokban közel 30 gyermek tölthette szabadidejét hasznos elfoglaltsággal, kreatív tevékenységekkel,
vidám, jókedvű hangulatban.

A katolikus és a református egyházközösség ezúton is köszöni a támogatók segítségét.
Szerk.

Balatoni táborozás!
A Hidasi Benedek Elek Német Nemzetiségi
Általános Iskola tanulói közül idén is volt
jelentkező Bélatelepre, a június 16-24 -ig
tartó balatoni táborba. Alsóbélatelepen a
tábor
nagy zöld,
füves
területtel
rendelkezik, melyről elénk tárulkoznak a
gyönyörű
balatoni
helyvonulatok
a
Badacsonnyal koronázva. Amikor éppen
nem fürdőztek a gyerekek, elfoglaltságot
nyújtott a szabadidős bitumenes sportpálya,
társasjátékok, vízi bicikli, ping-pong asztal.
Szerk.

Idősek Klubja-Krisna völgy-Somogyvámos
A Krisna-völgyben található az Indiai Kulturális
Központ és egy Biofarm. A kis somogyi falu,
Somogyvámos külterületén található, a Balatontól
csupán 30 km-re. A közel 300 hektár területű Indiai
Kulturális Központ és Biofarm azzal a céllal létesült,
hogy az embereket hozzásegítse egy ősi lelki kultúra
értékeinek, valamint a természetes életmódnak a
megismeréséhez. Ide látogatattak el az idősek
Klubjának tagjai 2016. július hóban.
Biszak Józsefné a klub vezetője az alábbiak szerint
foglalta össze az egy napos programot:
„Nagy szép kiránduláson vett részt az Idősek Klubja
tagjainak nagy része. Krisna tudatú fiatalember
mutatta be a falujukat. Fő nevezetességük a templomuk, ami mély benyomást tett a csoportra. Sok érdekeset
hallottunk róla. Bemutatták a kertészetüket. Nálunk még csak virágzott a paprika, de ők már szedték a termést.
Csodaszép kerti virágokat termesztenek. A tehénistálló is különleges volt számunkra. Zene szólt az állatoknak,
a tehenek képeiről pedig tabló készült. Érdekesség, hogy az idős teheneket külön „Idősek Otthonában” tartják.
Az iskolát csak kívülről csodálhattuk meg, hiszen szünet volt. Megkóstoltuk az ételeiket és közös ebéden
vettünk részt.. Nagyon ízlett a hús nélküli ételük. Minden kérdésünkre szívesen válaszoltak, így
megismerhettünk más kultúrát is.”
Az egész napos program késő délutáni fagylaltozással fejeződött be Pécsett. A részt vevők kellemesen
elfáradtak.
Szerk.
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Közérdekű információk

Hidas településen a szelektív
hulladékszállítás:
2016. szeptember 9.
2016. október 14.
2016. november 11.
2016. december 9.
A 240 literes, kék színű szelektív hulladékgyűjtő
edényt az ingatlanon belül kell tárolni, és csak
az elszállítás napján lehet kihelyezni a utcára.

Mezőföldvíz
Kft. (vízmű)
ügyelet:
20/5693833
Közterületi
villanyáram
hibabejelentés
szakaszos:
06-80-205020
1-2 lámpatest
esetén:
72/511-599

2016. május 1-től Pécsett új helyen intézhetik
családtámogatási ügyeiket a megyében élők!
A Családtámogatási Osztály új címe:
7623 Pécs, Mártírok útja 12.
Ügyfélfogadás az alábbiak szerint:
hétfő:
8:00-17:00
Kedd
8:00-13:00
szerda:
8:00-13:00
csütörtök:
8:00-13:00
péntek:
8:00-12:00
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Telefon: (72) 512-080
E-mail: csaladtamogatas@baranya.gov.hu

Nyíltnap a Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsődében

Kedves Szülők!
Sok szeretettel meghívunk minden kedves gyermeket és szüleiket a
2016. augusztus 30-án 9 órakor kezdődő nyílt napunkra, hogy
megismerkedhessenek a Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde,
bölcsődei (manó) csoportjával. Létszámunk korlátozott, ezért elsősorban a dolgozó szülők gyermekei
nyerhetnek felvételt az intézményünkbe. Színes programokkal, barkácsolással és bábozással várjuk
Önöket. Esetleges kérdéseiket is fel tudják tenni, valamint információkat kaphatnak a bölcsődei
beiratkozáshoz szükséges feltételekről és az azt követő folyamatokról.
Tisztelettel:
Czimmermanné Sztraka Tímea óvodavezető és a bölcsőde dolgozói
Szerk.

Lukács Józsefné (Marika óvó néni) a Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
intézmény vezetője 2016. július 31. napjával (a képviselőtestület döntése
alapján végleges áthelyezéssel) távozott az intézmény éléről. Berg Csaba
polgármester megköszönte az intézményvezető eddigi munkáját, s a jövőben
új munkahelyén további eredményes munkát, jó egészséget kívánt.
A Képviselő-testület döntése alapján a Hidasi Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde megbízott vezetője 2016. augusztus 1-től, 2017. július
31-ig Czimermanné Sztraka Tímea pécsi lakos.
Szerk

Hidasiak szereplése… ismét…
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Pécsváradon került megrendezésre a Magánszínházak Országos Színházi Találkozója. Az egyhetes színházi
találkozón, 2016.08.06-tól egy hétig minden délután 15 és 18 óra között a Művelődési Ház előtt lévő
közterületen, este pedig 20.30 órakor a várban várták az érdeklődő közönséget. A délutáni programok
ingyenesek voltak. A kép az első nap délutánján készült, ahol a Hidasi Kultúrparaván Színtársulat
szórakoztatta a közönséget.
Szerk.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
1.) Támogatás időtartama: 2016.03.01-2017.02.28. Bérköltség 79.155,-Ft/hó.
Támogatási összeg: 10.888.992,- Ft. támogatás mértéke: 100 %. Létszám: 10 fő
2.) Támogatás időtartama: 2016.03.01.-2016.11.30. Bérköltség: 79.155,-Ft/hó.
Támogatási összeg: 4.052.845,- Ft. Támogatás mértéke: 100 %. Létszám: 5 fő
3.) Támogatás időtartama: 2016.03.01.-2016.11.30. Bérköltség: 79.155,-Ft/hó.
Támogatási összeg: 8.166.744,- Ft Támogatás mértéke: 100 %. Létszám: 10 fő
4.) Támogatás időtartama: 2016.06.01.-2017.02.28. Bérköltség: 79.155,-Ft/hó.
Támogatási összeg: 867.540,- Ft Támogatás mértéke: 100 %. Létszám: 1 fő
A közfoglalkoztatás célja: kommunális feladatok elvégzése, parkosítás, parkfenntartás, temetkezési és
kegyeleti helyek és környezetük karbantartása, közterületek felújítási munkáinál segédkezés, parlagfű
mentesítés, csatornatisztítás, árokásás, szelektív hulladékgyűjtés, intézmény karbantartásnál végezhető
segédmunkák, kisebb ügyviteli munkák, síkosság mentesítés. Munkaidő: napi 8 óra.
Szerk.

Települési fejlesztések
A nyertes adósságkonszolidációs pályázatból (44.000.000,-Ft) az alábbi fejlesztési célok valósultak meg:
Tamási Áron utca: 156 m2 útalap, 1128 m2 aszfalt burkolat építése. Járda, szegély, kapu bejárok javítása.
Tamási Áron utca: Csapadékvíz elvezető javítása.
Bartók Béla utca: Burkolathibák javítása, kétrétegű, kevert záró réteg építése 250 fm-en, 980 m2-en.
Petőfi Sándor utca: Csapadékvíz elvezetés rendezése.
Polgármesteri Hivatal: Igazgatási rész felújítása.
Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde: Óvoda felújítás.

Szerk.

Az Útról és a Hivatalról
Az ember már csak olyan hogy mindig tart valahova. Teszi
ezt a napi tevékenysége okán és teszi egész életében. Az út,

amelyen megyünk, lehet kézzelfogható –lábbal járható- és
elméleti, elvont, a sorsunk.
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Az előzőről vetnék fel néhány gondolatot, nem feledve az
utóbbit sem.
Elkészült egy Út. Ez lehetne egy hosszabb-rövidebb
újsághír, szólhat annak szükségességéről, a hozzávalók
előteremtésének nehézségeiről, a műszaki-kivitelezési
gondok megoldhatóságáról.
Megtörténik az átadás, elhangzanak a kötelező
észrevételek –mert az is kell-, lehet őszintén örülni, hogy
megvan, mert rég szerettük volna, de valami mindig
közbejött. Sohasem a szándék hiányzott, hanem az a fránya
„rávaló” valahogy mindig kevés volt, és tudjuk, a nélkül
nem megy. Most, ha végigsétálunk rajta, egy korosztály
biztosan érezni fogja a különbséget, a többiek majd egy
kicsit később. Felvetődik –már csak ilyenek vagyunkmiért itt, miért nem a mi utcánk? Ez az Út egyformán
mindenkié, lakjon bárhol a községben. Elkerülhetetlen nem
végigmenni rajta –általában felfokozott érzelmi állapotban, amikor érzékenyebbek vagyunk a zavaró, külső
hatásokra.
Kegyeleti kötelességüket leróni felkeresik szeretteik
nyughelyét azok is, akik máshol élnek. Láthatják,
fontosnak tartjuk a Tamási Áron utcát, talán a névválasztás
sem a véletlen műve. A veszteség miatt érzett fájdalom
enyhülni tud, ha a körülmények rendezettek.
Az odavezető út ide tartózik. Ha fel kell keresni bármelyik
hivatalt, kevés kivételtől eltekintve még a járatosabbakban
is van egy furcsa szorongás. Nem tudjuk mit akarnak, ha
igen, a következménye lehet ránk nézve kellemetlen, kissé
kiszolgáltatottnak érezzük magunkat.
Furcsa, pedig tudjuk, a hivatalok értünk vannak. Ügyeink
intézésében messzemenően figyelembe veszik az
emberbarátság írott és íratlan szabályait. Ha ez nem mindig
teljesül maradéktalanul, azért a jogszabályok sarkossága
okolható. Ezen segíteni ügyünk intézői tudnak, akiknek
néha le kell „guggolni” hozzánk, hogy eligazodjunk a
szövevényekben. Ehhez szakismereten túl türelem,
emberismeret kell, és még valami, amit jó munkahelyi
légkörnek szoktak nevezni. Ennek szerves része a
környezet, ahol az ügyfelet –minket- fogadnak. Ez
közvetlen hatással van a végzett munka minőségére és a
sor végén mi állunk –ülünk.
A címben szereplő Hivatal –könnyen kitalálható- a mienk.
Nem erre a célra épült, ránk maradt, örököltük, így nem
könnyű alkalmassá tenni az új feladatok elvégzésére.
Határt szab besorolása –helyi védelem alatt áll-, az
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észszerűség is ellene szól a külső módosításának, a belső a
megváltozott igényeknek megfelelően tehető lakhatóvá.
Kötelező az épület megóvása, a tető felújítása nélkül a
többi felesleges lenne.
Sok elképzelés, ötlet vetődhet fel, jelentkezik első
pillanatra elfogadható tipp, de van kötelező szabály, ami
nyesegeti a vágyak szabad szárnyalását. Rendeletek
gondoskodnak a műszaki megoldások, a kivitelezés, a
megvalósítás szakszerűségéről, hogy jellegében illeszkedő,
és nem elsősorban árban is elfogadható legyen. A döntést a
kivitelezés megkezdése előtt kell meghozni, közben
változtatni csak igen költségesen, vagy egyáltalán nem
lehet.
A megrendelőnek –ezek vagyunk mi- az a feladata, hogy
egyértelműsítse, mit akar, jól válassza ki a műszaki
szakértőt, aki a teljes folyamatot ellenőrzi, éberen őrködve,
hogy kivitelező a szerződésben foglaltakat maradéktalanul
teljesítse. Tevékenysége kiterjed az átadás előtti szemlére,
ahol jelzi, és jótállás keretében kijavíttatja az eltéréseket.
Felelős döntést hoz, ez akár büntetőjogi is lehet.
Mindezeket azért mondom el, hogy ezen keresztül nézve
mondjunk véleményt, ami természetesen sokféle lehet,
akár csak önmagunk.
Az épület külső-belső megszépülése biztosíték lehet arra is,
hogy a „Község Háza” méltó legyen az ott végzett
munkához, jó érzéssel kereshessük fel ügyintézés céljából
és egyre kevesebbszer érezzük az előzőekben említett rossz
szájízt.
Nem feladatom szakmai elemzést végezni, arra szerettem
volna felhívni a figyelmet, hogy olyan beruházások
valósultak meg –felhasználva az állam által biztosítottakat, amelyekre egyrészről feltétlenül szükség volt, másrészről
egy összegben ennyi a közeljövőben nem fog
rendelkezésre állni.
Fel lehetne sorolni a még szükséges teendőket, de hagyni
kell valamit a jövőnek is.
Javaslom, együtt örüljünk, hogy ezek már elkészültek.

Eszenyi János

Program előzetes
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Szombat: (Helyszín: Hidasi Sportpálya és
15:00 – Chache Rome Fekete Láng
környéke)
Táncegyüttes Komló
10:00 – Aranykanál fatüzeléses főzőverseny
16:00 – Tihanyi Vándorszínpad – Legszebb
tűzgyújtása
kincs a barátság
(asztalfoglalás: Tiki Taki Presszó /
színház gyerekeknek
Adler Presszó)
17:30 – Stand Up – Zsók Levente
Gyereksátor nyitás / Falmászás a pálya
18:30 – Tombolasorsolás
hátsó részén/
20:00 – Daavid
Ugráló vár / Népi fajátékok (ingyenes)
21:30 – Tűzijáték
10:30 – Hidasi Motoros Baráti Kör felvonulása
22:00 – Lustige Spatzen sátras bál
a faluban
11:00 – „Lábbalhajtós” motorok felvonulása
Vasárnap: (Helyszín: Hidasi Sportpálya és
(Sportpálya – Ságvári utca –
emlékpark)
Sportpálya)
11:00 – Bányászemlékmű koszorúzás
Családi vetélkedők a sportpályán
13:00 – Hidasi Foltvarró Kör Kiállítása
11:30 – Motorok szépségversenye és
15:00 – Grace és Glória ( a Pécsi Nemzeti
eredményhirdetése
Színház művészei előadásában)
Német Nemzetiségi Kiállítások
(Egy humorral teli, megható történet
(népviselet, csuhéfonás, mézeskalács)
hitről, életről és halálról)
13:30 – Főzőverseny eredményhirdetés
16:00 – Bajnoki labdarúgó mérkőzés HIDASKULTÚRDÉLUTÁN
GYÓD
14:00 – Hidasi Néptánc Egyesület csoportjai
14:30 – Áprily Géza jódlis műsor
BELÉPÉS DÍJTALAN!
.
Gondolatok az utolsó oldalra
Igaz, hogy nagy hőséggel, de elérkeztünk az augusztus utolsó napjaihoz. Ismét ránk köszönt a
szeptember, amely oly sok gyermeknek az örömteli iskolai tanév kezdetét jelzi.
Meggyőződésem, hogy ilyenkor minden gyermek számára jó találkozni a pedagógusokkal és az
osztálytársakkal egyaránt.
Természetesen az elsősök még félve, és igaz az első napokban szülői segítséggel, de ők is megkezdik a
játékos ovi után a felelősségteljes iskolai tanulmányaikat.
Hidas Község Önkormányzata nevében kívánok eredményes oktatási és nevelési évet minden
pedagógusnak és diáknak.
A szülőknek sok örömet és kitartást iskoláskorú gyermekeikhez.
Engedjék meg, hogy a Bányásznaphoz közeledve kívánjak tiszteletteljes és gondtalan éveket
bányászainknak és családtagjaiknak.
Ehhez kívánok jó egészséget és sok mosolyt!
Berg Csaba polgármester
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