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Településünk pályázati sikerei
Magyar Falu Program - „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” - MFP-NHI/2019
A Kormány célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó erejének növelését, a fiatalok
helyben maradását, az elvándorlás visszaszorítását. Ezen célok elérésének egyik alappillére a
nemzeti és helyi identitástudat erősítése az önkormányzatok és a nemzeti kulturális
intézmények bevonásával. A program esélyt ad a helyi kultúra, a szabadidős tevékenységek fejlődéséhez,
támogatja a hagyományok megtartását és azok továbbvitelét, hozzájárul a kultúrközösségek közötti
kommunikációhoz. Ezen célokat Önkormányzatunk is teljes mértékben támogatja, így a Polgármesteri Hivatal
dolgozóinak hosszas és alapos előkészítő munkája után Hidas Község Önkormányzat támogatási kérelmet
nyújthatott be az MFP-NHI/2019 kódszámú „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című pályázati felhívásra,
mely pozitív elbírálásban részesült. A vissza nem térítendő támogatás összege 14.998.671 Ft. A fejlesztés során
településünk Művelődési Háza újulhat meg, a meglévő, elavult nyílászáró szerkezeteinek, korszerű hőszigetelt,
fokozott légzárású szerkezetekre való cseréjével. Pályázatunk gyors elbírálását követően megtörtént a
szerződéskötés a kivitelező céggel, aki már át is vette a munkaterületet és megkezdte az új nyílásszáró szerkezetek
gyártását. Úgy gondoljuk, hogy településünk képe, arculata még szebbé, rendezettebbé válik majd ezen
pályázatunk eredményeképp, valamint a helyi rendezvények és a közösségi kulturális élet minőségére is pozitívan
hat majd.
Magyar Falu Program - „Orvosi rendelő” - MFP-HOR/2019
A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú települések számára az egészségügyi alapellátás
biztosítása, feltételeinek javítása. A fejlesztés eredményeként mérséklődnek az egészségügyi alapellátás területi
egyenlőtlenségei. Hidas Község Önkormányzat „Orvosi rendelő fejlesztése Hidas községben” címmel nyújtott be
pályázatot, mellyel 28.950.993 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el. A fejlesztés a meglévő felnőtt
háziorvosi, fogorvosi és védőnői egészségügyi alapellátási feladatokat ellátó rendelő belső fejlesztését, (belső
burkolatok felújítása, beltéri nyílászárók és fűtőtestek cseréje) megújuló energiaforrás alkalmazását, (2 kW
teljesítményű napelemes rendszer) és az alapellátási funkciókhoz tartozó orvosi eszközállomány fejlesztését –
eszközbeszerzéssel – tartalmazza. Az eszközbeszerzés során többek közt egy újraélesztő készülékkel –
defibrillátorral - gazdagodik az orvosi rendelő, mely a hirtelen szívhalál egyetlen ellenszere. Ezen felül egyéb, a
mindennapos szakszerű és gyors orvosi ellátást segítő eszközök érkeznek majd a rendelőbe. A tervezett fejlesztések
által a település egészségügyi ellátórendszerének javítása, a helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése, valamint
a XXI. századi egészségügyi alapellátás biztosítása valósul meg a jelenleginél magasabb
színvonalon. Ezen pályázatunk esetében is megtörtént a szerződés kötés a kivitelező céggel,
illetve átadásra került már a munkaterület is. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a
Hivatal köztisztviselőinek, pontos és áldozatos munkájukért, mellyel segítették feladataim
ellátását. Bízom benne, hogy pályázati sikereink által még szebbé, komfortosabbá tehetjük
környezetünket.
Berg Csaba, polgármester
Hidasi Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Ebédidő:

08:00-15:00
08:00-15:00
ügyfélfogadás szünetel
08:00-15:00
08:00-12:00
minden nap 12:00-12:30

Hidasi Hírmondó
Lap tulajdonságai: ingyenes kézbesítés
hagyományos külalak (A3, papír)
fekete-fehér nyomtatás, sokszorosított
Szerkesztés: Szőke Boglárka
Létrehozta, felelőse: Hidas Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 50/II.

www.hidas.hu
www.facebook.
com/Hidasi
Polgármesteri
Hivatal

Berg Csaba polgármester
elérhetőségei:
7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 50/II.
Telefon: 06 72/457-101,
06 72/457-117
Fax: 06 72 457-101
Mobil: 06 20/345-4913
E-mail: hidasonkormanyzat@gmail.com
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A Magyar Falu Program keretein belül az elkövetkező pár napban még további három pályázatot kíván
benyújtani Önkormányzatunk. „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása”, „Eszközfejlesztés belterületi
közterület karbantartására” és „Temető fejlesztése” alprogramok kapcsán. A pályázatok előkészítése
folyamatosan zajlik, várható értékelésük november hónapban lesz esedékes.
Berg Csaba, polgármester
A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-1.4.1-16-BA12017-00013 azonosító számú a „Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde felújítása”
című projekt megvalósítására 83,14 millió forint vissza nem térítendő európai uniós
támogatást nyert Hidas Község Önkormányzat és konzorciumi partnere a Baranya
Megyei Önkormányzati Hivatal.
A projekt átfogó célja volt az óvodai és bölcsődei ellátás minőségének fejlesztése,
ez az épület felújításán túl magában foglalta az infrastrukturális fejlesztést és
eszközök beszerzését is. A kivitelező munkájával, valamint az eszközbeszerzés tárgyában megkötött vállalkozási
szerződés alapján a tálalókonyha a mai kor követelményeinek megfelelően átalakításra került. A korszerűtlen
ételliftet egy személyfelvonó váltotta fel, valamint a meglévő rossz állapotú, elavult berendezési tárgyak és
konyhatechnológiai eszközök köre is lecserélődött, zömmel rozsdamentes bútorokra és konyhai eszközökre. Az
épületben található dolgozói szociális helyiségek is megújultak, valamint a csoportszobai bútorzat és a
tornaterem padozata. A csoportszobák új szekrénysorokkal, gyermekjáték bútorokkal, a tornaszoba pedig új
tornapadokkal gazdagodott. Az óvoda, illetve a bölcsőde játszóudvarára kültéri,
rögzített, tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszközök kerültek telepítésre,
ütéscsillapító burkolattal a hinták alatt, az udvar még biztonságosabbá tétele
érdekében. Különböző hinták, mászóka és egy gyönyörű
hattyú hajós vár fogadja a gyermekeket a megújult
játszóudvaron. A projekt keretében tervezett, a nevelési
gondozási feladatok ellátásához szükséges informatikai
eszközök és szoftverek beszerzése, valamint az intézmény weboldalának kialakítása is
megtörtént. Többek közt új laptop, asztali számítógép, nyomtató és projektor fogja
segíteni ősztől a nevelők munkáját és reményeink szerint színesíteni a gyermekek mindennapjait. Az intézmény
honlapja a www.hidasiovoda.hu oldalon érhető el. A beruházás megújuló energiát alkalmazott a fejlesztés
során, napelemes energiatermelő rendszer került kiépítésre. A kivitelezés 2018. októberében kezdődött és
2019. márciusában került sor a műszaki átadás-átvételre, az eszközbeszerzés 2019. nyár elejéig valósult meg. A
projekt a Széchenyi 2020 program keretében jött létre, a TOP-1.4.1-16 „A foglalkoztatás és az életminőség
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú felhívás
finanszírozásában. A felújítás utáni tennivalókat és az óvoda júliusi leállását követően az intézménybe való
visszaköltözés augusztus hónapban történt meg.
Szerk.
Védőnői tevékenység főbb óvodai és iskolai eseményeinek beszámolója 2018/2019
Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde: Az óvodában az elmúlt évben a beíratottak száma 48 fő (2018/2019-es
tanév). A bölcsődei csoportba 10 gyermek jár.
Az óvodában végzett munka:
o Szeptemberben „Ide süss anya, apa! Mekkorát nőttem!” címmel játékos szűrővizsgálatot végeztem
(vérnyomás, súly, orthopédiai vizsgálat). Orthpédiai szakorvosi vizsgálatot 2 gyermeknek javasoltam.
o Októberben a látás és novemberben a hallás hónapjában: szemészeti- és hallásvizsgálatot végeztem játékos
formában. Utóbbi vizsgálatot nagyon élvezték a gyermekek.
o 2019 tavasza a játékos szűrővizsgálatok jegyében telt „Mekkorát nőttem a télen!” címmel. A gyermekek
súlyát és magasságát mértem.
A szülőket lelet átadásával tájékoztatom a vizsgálatok eredményéről, a szakorvosi vizsgálatok helyéről és a
teendőkről. Ezen leletek kiosztásában az óvónők vannak segítségemre.
Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola: A 2018/2019-es tanévben 92 fő volt beíratva.
A védőnői vizsgálatokat az iskola „orvosi” szobájában végzem el. A védőoltások és az orvosi szűrő vizsgálatok
helyszíne az Egészségház, ahova a pedagógusok kísérik el a gyerekeket.
Az iskolában végzett munka:
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o Szeptemberben és októberben a kötelező védőoltások megszervezése, adminisztrációja volt a feladatom.
o Tisztasági vizsgálatot 2019. április végéig 4 alkalommal végeztem.
o Mind a nyolc osztálynál elvégeztem a védőnői szűrővizsgálatokat (súly, hossz, vérnyomás, látás és
orthopédiai vizsgálat). A leleteket, a javaslataimat az osztályfőnökök segítségével osztottam ki.
o Az V. osztályban a serdülőkorról tartottam órát.
o 2019. május 24-én „Játékos tudomány” program került megrendezésre az alsó tagozaton. Fischerné Virág
Éva a Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának munkatársa és Schnell Aranka
Pécsvárad területi védőnője volt a segítségemre a program lebonyolításában.
Kötelező védőoltások
Oltás neve
MMR újraoltás 6. osztály
dTap emlékeztető oltás 6. osztály
Hepatitis B elleni oltás 7. osztály

Oltás ideje
október hónap
szeptember hónap
szeptember és március hónap
Választható oltás

Oltás neve
HPV elleni oltás 7. osztályos lányok

Oltás ideje
október és április hónap
Schmieder Valéria, védőnő

Közérdekű információk, tájékoztatások, elérhetőségek
E-On Dél-Dunántúli
régió hibabejelentés
(szakaszos közvilágítási
lámpa hibáknál)
06 80/20-50-20
WATT-Erősáramú
Tervező, Szerelő és
Szolgáltató Kft.
(1-2 lámpatest hibája
esetén vagy egyedi
hibák esetén)
honlap: www.watteta.hu / hibabejelentés
telefon: 06 72/511-599

Szelektív hulladékgyűjtő
edények ürítésének
időpontjai:
2019. szeptember 13.
2019. október 11.

Kormányablakbusz
ügyfélfogadása, menetrendje
2019. szeptember 19. (csütörtök)
2019. október 17. (csütörtök)
8.30 – 10.30 óra között
Helyszín: Hidasi Polgármesteri Hivatal

Mezőföldvíz Kft.
hibabejelentés:
Telefon:
06 20/569-3833
E-mail:
ugyfel@mezofoldviz.hu

előtti parkoló
A kormányablakbuszban lehetőség van
például a személyazonosító igazolvánnyal,
lakcímkártyával, útlevéllel, vezetői
engedéllyel kapcsolatos ügyintézésre,
ügyfélkapu-regisztrációra is.

Tájékoztatás!
A Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet Laboratóriumában 2019. július 2-től az elkészült laboratóriumi leletek
átvétele az alábbiakban módosul:
A lelet legkorábban a vérvételt követő napon 10.00 órától vehető át.
A leletkiadás minden munkanapon 10.00 órától 14.30-ig folyamatosan történik.
7.00 órától 10.00 óráig nincs mód lelet kiadására!
Ügyfélkapus regisztráció megléte esetén a lelet a megjelenést követő naptól bármikor letölthető az
EESZT-ből.
EESZT elérhetősége: https://www.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal
A változás az előjegyzési időpont kérést nem befolyásolja: előjegyzés kérhető személyesen,
vagy a 74/550-988- as telefonszámon minden munkanapon 10.00 óra és 14.30 óra között.
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Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde hírei

Június közepétől az óvodában összevont csoportok működtek és
megkezdődött a nyári élet. A jó időben igyekeztünk annyit lenni a levegőn,
amennyit csak tudtunk. Szerencsére az iskola tágas, füves udvara erre
lehetőséget is biztosított. Sportnapot rendeztünk az udvaron, ahol több
versenyszámban mérethették meg magukat az óvodások.

Többször jártunk a község játszóterén, valamint a gyermekekkel együtt
tekintettük meg az elkészült udvari játékainkat, amiket már nagyon várnak,
hogy kipróbáljanak. Szülői felajánlások jóvoltából a gyermekek szinte minden
nap friss gyümölcsöt, gyümölcslevet és fagyit, jégkrémet kaphattak.
Ezúton is köszönjük a támogatásukat!

Retro reggeli zenés tornával is
kezdtük a napot, amit másnap egy
palacsinta
party
követett.
Megszámlálhatatlan
mennyiségű
palacsintát tüntettünk el! ☺

Nem maradhatott ki a kirándulás
sem ebben a jó időben. Helyi
járatos busszal Mecseknádasdra
utaztunk , ahol sétáltunk és
játszótereztünk, majd a
kilátóhoz kirándultunk,
ahol tüzet raktunk és
szalonnát,
virslit
sütöttünk
a
gyerekekkel. Ez volt az a nap, amikor a
délutáni alvásnál nem mindenki várta
meg a mese végét! ☺

Az utolsó napjainkra tartogattuk a
meglepetést. Egy csúszó szőnyeget kaptak
a gyerekek, amit nagy örömmel fogadtak.
Gyermekek és felnőttek egyaránt örömüket
lelték benne!

Ezekkel az élményekkel zártuk a 2018/2019-es nevelési évet.
Szeretettel várjuk 2019. szeptember 2.-án az óvodásokat, nagy
örömünkre már a régi-új helyszínen, a Petőfi utca 2. számban!
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Idősek Klubja hírei

Kirándulás Lengyel-Annafürdőre
található az erdei pihenőtó . Eddig sétáltunk el,

Minden évben nagy fejtörést okoz, hogy az
Idősekkel hova menjünk kirándulni. Sok szép hely
van a közelben, de figyelembe kell venni, hogy nem
tudnak hosszan gyalogolni,
legyen mosdó, tudjanak leülni
séta közben. Idén LengyelAnnafürdőre esett a választás.
Így utólag tudom, nagyon jó
választás volt. Az Önkormányzat kisbuszával mentünk.
8 fő tudta vállalni a kirándulást.

A parkerdő nagyon gondozott.
Az erdőben sok fából faragott
alkotást csodálhattunk meg.
Tanösvényeken lehet sétálni. A vadasparkban
gímszarvast, dámszarvast, vaddisznókat láthattunk.
Egész családokat, szarvasokat
borjaikkal,
vaddisznókat
malacaikkal. Nagy élmény volt.
Az idősekkel felsétáltunk a
kilátóba is. Nem volt könnyű
feladat. Szép lassan, botokra
támaszkodva, egymást megvárva fel tudtunk menni a nem
kis emelkedőn. A kilátóról
gyönyörű panoráma tárult
elénk.
Ez
feledtette
a
fáradtságot. Nem hittük, hogy
meg tudjuk mászni együtt. Tovább sétáltunk lefelé.
Az sem sokkal könnyebb. A parkerdő közepén

hiszen tudtuk, hogy az erőnknek elégnek kell lennie
a visszaútra is. A tó körül sok pad van, ahol tudtunk
pihenni. Láttuk a tóból ki-ki
ugráló halakat. Szépen lassan,
meg-megállva, csodálva az
erdő szépségét visszatértünk a
parkolóba.
Lehetőségünk volt megtekinteni a lengyeli Apponyi
kastélyt . Lengyel község szélén
található. Itt működik az
Apponyi Sándor Szakképző
Iskola. Megnéztük a nagy
parkot. A kastélyba is bementünk, vezetőnk
elmondta történetét. Érdekesség, hogy a kastély az
év jegyeit hordozta. A négy ajtó
a négy évszakot, a 12 kémény a
12 hónapot, az 52 szoba az 52
hetet, a 365 ablak a 365 napot
szimbolizálta. A sok építés,
átalakítás során ezek egy része
elveszett.
A kastély, park megtekintése
után a kastélyhoz tartozó
ebédlőben, menzán ettünk egy
nagyon finom ebédet. Nagyon
szép napot töltöttünk együtt.
Jó volt a választás, jó volt az idő. Hazafelé már a
következő kirándulást terveztük.
Biszak Józsefné, Idősek Klubja vezetője

„Virágos Magyarország” pályázat eredménye
Hidas Község Önkormányzata az idei évben először indult a Virágos Magyarország
környezetszépítő versenyen. Nagy örömünkre településünk különdíjat nyert. 2019.
augusztus 24-én szombaton a Szekszárd Városi Napok keretében a Béla király téren
került sor a verseny területi díjátadójára. Itt Baranya, Somogy és Tolna megye
nyertes települései vehették át ünnepélyes keretek között díjaikat. Településünket
Berg Csaba polgármester úr képviselte, aki másodikként mehetett fel a színpadra és
vehette át a rangos elismerést Dr. Csemez Attila elnök úrtól. A díj pénzjutalommal
is járt, mely természetesen hozzájárul a jövő tavaszi virágosításhoz. Az esemény
záró akkordjaként bio, környezetkímélő anyagból készült lufikat engedtek el a
díjazott települések képviselői, mely léggömbökben virágmagok voltak elhelyezve.
Bízunk benne, hogy településünkre is eljut belőlük. „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy külső szemlélők és a
szakmai zsűri is vonzónak, rokonszenvesnek, rendezettnek találta településünket. Valamint ezúton is köszönöm
a fáradhatatlan munkát végző közfoglalkoztatottaink munkáját, mellyel hozzájárultak sikerünkhöz.”
Berg Csaba, polgármester
5

VIII. évfolyam 4. szám

Hirdetési és információs lap

2019. július - augusztus

Hidas Néptánc Egyesület hírei
Nyár közepén- utazás és jó hangulat
Az idei nyarunk sem telik eseménytelenül az egyesülettel és a táncosokkal. Július közepén Himesházán
a Mézes napokon vendégszerepeltünk, az ott élő székelyek nagy örömére. Nagyon jól éreztük magunkat a helyi
székely kör és a falusiak vendéglátásában.

Képek Hertelendyfalváról

Ezt követően szorgalmasan készültünk a következő fellépésünkre, amely nem itthon, hanem az al-dunai
székelyeknél várt ránk. Július végén felkerekedtünk kicsik és nagyok, hogy meglátogassuk a mai Szerbiába
Pancsovára, Hertelendyfalvára elszármazott andrásfalvi bukovinai székelyeket.
A délvidékre a hagyományos Aratónapokra kaptunk meghívást, és három programokkal teli napot töltöttünk
ott minden jóval elhalmozva. Voltak, akik régi családi barátoknál, rokonoknál szálltak meg, a fiatalok pedig a
nemrég elkészült és átadott új hertelendyfalvi tájház vendégszobáit és közösségi helyiségeit élvezhették. Az ott
töltött hétvége alatt gyerekekkel és felnőttekkel többször is felléptünk, csakúgy, ahogy a helyi szlovák kisebbség
vendégei és saját táncosai. Az aratónapi jelképes aratás és felvonulás a perzselő napon zajlott, ami a
hagyományos viseletekkel együtt igazán embertpróbálóvá tette a menetet.
Összességében remekül éreztük magunkat, új barátságok köttettek és természetesen a hertelendyfalvi
paradicsomtáncot is megtanultuk a helyiektől. A búcsúzkodásnál jövő év tavaszára viszontlátogatásra hívtuk a
székely testvéreket a 75. éves hidasi bukovinai székely betelepítést megünneplendő. Útravalóul a buszra a
learatott bánáti búzából is kaptunk, amelyből az egyesületi tagok augusztus 20-án sütnek új kenyeret.

Hertelendyfalva
Hertelendyfalva nevét Hertelendy Józsefről, Torontál vármegye főispánjáról kapta, aki egyben a falu
gondnoka is volt. A szerb nevét a település 1922-ben kapta, amely a közelben levő görögkeleti kolostor nevéből
ered, melynek erdejét a kincstár kisajátította a falu számára.
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Hertelendyfalva őslakosai (Nagy György kormánybiztos emlékirataiban 500 németet és 566 szlovákot említ) az
árvízkárosult Marienfeld lakói voltak, ezért tekintik Marienfeldet Hertelendyfalva előtelepének. A község 1868ban telepített az al-dunai kincstári birtokra 1060 német és szlovák lakost, 1883-ban ide telepítették a
Bukovinából beköltöztetett székelyek egy részét. Az első csapat 1883. április 4-én érkezett, mintegy 382 lélek,
kiket az újonnan telepített Hertelendyfalva községbe osztottak be. Ekkor kapta a település a magyar nevét. A
magyarok idetelepítésében nagy szerepe volt Thomka Károly református lelkésznek. A községnek van
egy református és egy evangélikus temploma. A református templom 1902-ben épült.

Képek a Bukovinai Találkozások hétvégéjéről

Augusztus elején hagyományosan a Bonyhádon megrendezésre kerülő „Bukovinai Találkozások” XXX.
Nemzetközi Folklórfesztivál felvonulásán vettünk részt és álltunk színpadra. A fesztivál vasárnapi napján Hidason
láttuk vendégül a Florile Bukovine radóci román csoportot a szomszédolás keretében. Megkapó előadást
láttunk a Kárpátokon túli román táncokból és azt is érdekes volt látni, hogy milyen profizmussal táncolták végig
a bonyolult koreográfiákat a magasan képzett táncosok. A vacsorát követően a két tánccsoport táncosai hamar
összebarátkoztak és egymást tanítgatták a másik nemzet táncaira. A román tánccsoport rövid látogatása igazán
fergeteges hangulatban telt el.
Ömböli Réka

A szeptember a táncos év kezdete is!
Várunk minden hagyományőrzőt és táncolni vágyót egyesületünkbe és táncpróbáinkra!
A felnőttek péntekenként 7 órától, a gyerekek szombatonként 10 óra 30 perctől
tartják a táncpróbáikat!
A kezdő alkalmakról az egyesület Facebook oldalán és a hirdetőtáblákon adunk hírt!
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BÁNYÁSZNAP HIDAS 2019
Helyszín: Hidasi Sportpálya és Művelődési Ház környéke

2019. augusztus 31. (szombat)
10:00 Fatüzeléses főzés tűzgyújtása
(asztalfoglalás: Tiki-Taki Presszó, Adler Presszó)
Programok:
Kreatív sátor gyermekeknek, csillámtetoválás, arcfestés, trambulin, csocsó, népi fajátékok és népi
hangszerek készítése, ügyességi játékok, ugrálóvár, Darts bemutató és verseny, Ráti Gergő
versenyautójának bemutatója, Motoros Baráti Kör
14:00 Testvértelepülési dokumentumok ünnepélyes aláírása Hidas – Gyergyóalfalu (Erdély)
Kultúrműsorok
15:00 – 16:00 Mediterrán Motoros Kör – gyermek motoroztatás
16:30 Nótár Mary
17:30 Fórum Zenekar
20:30 Tombola sorsolás
21:00 Bunyós Pityu
22:00 Tűzijáték
22:30 Hofi Retro Disco

2019. szeptember 1. (vasárnap)
10:00 Bányászemlékmű koszorúzása (Emlékpark)
Ünnepi beszédet mond Berg Csaba Hidas község polgármestere
13:00 – 17:00 Íjászati bemutató és íjászat
14:00 Nadascher Musikanten – Mecseknádasd
14:00 Sakk szimultán
15:00 – 16:30 ABS Zenekar
17:00 Labdarúgó mérkőzés
Weöres Sándor:
A tanév-nyitáskor
„Almát, körtét, szilvát, szőlőt
hoz szeptember,
nekünk új tanévet, tudja
minden ember.
Mint az égen átcsóvázó
üstökösök,
ragyogjanak munkánk
nyomán
az ötösök.
Kívánjuk a húgocskának,
öcskösöknek,
ne legyenek szükiben az
ötösöknek.
Kívánjuk tanárainknak,
hogy vödrökkel
minket nyakon önthessenek
ötösökkel…”

Gondolatok az utolsó oldalra
Az augusztus végi nagy meleg után lassan útra kél a nyár és szinte
észrevétlenül beköszönt az ősz és vele együtt az új tanév. Megkezdődik
településünk gyermekeinek is a „munka” reggelente megjelennek az óvodába
és iskolába siető gyermekek. Mindkét korosztálynak kívánok sikeres és
gondtalan tanévet és nevelési évet. A községünkben közlekedő felnőttek
fokozott figyelmét előre is köszönöm. Az óvodai és iskolai pedagógusoknak
kitartó és eredményes munkát kívánok.
Engedjék meg, hogy a Bányásznaphoz közeledve kívánjak tiszteletteljes és
gondtalan éveket a bányászainknak és családtagjaiknak egyaránt. Az elhunyt
bányászokra szeretettel és méltón emlékezünk.
Az ősz és a hideg beköszönte előtt a településünk lakói merítsenek erőt még
az utolsó napsugarakból,
ehhez kívánok mindenkinek jó egészséget és sok mosolyt:
Berg Csaba
Hidas község polgármestere
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