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MEGHÍVÓ 

 

Talamba Ütőegyüttes –  Hangszerbemutató koncert  Hidason 

 

2020. augusztus 14-én pénteken  

20 órai kezdettel 

Helyszín: Hidas Kultúrpark  

   

 

Négy kivételes tehetségű zenész, az ütőhangszerek mesterei, a dobok és a ritmus szerelmesei. 
A világ zenéje több száz hangszeren. 

 

Nagy örömömre szolgál, hogy Hidas községbe el tudtam hozni ezt a csodás produkciót. Bízom 
benne, hogy egy felejthetetlen, szórakoztató estét tudunk majd eltölteni a Talamba Ütőegyüttes 

jóvoltából. 
Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat egyaránt. A rendezvény látogatása ingyenes. 

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

 2020. június 22-én Dunai Péter, a 
Baranya Megyei Közgyűlés alelnöke tett 
látogatást irodámban. Átbeszéltük a 
veszélyhelyzet ideje alatt történt 
eseményeket. Egyeztettünk továbbá az 
előttünk álló időszak pályázati 
lehetőségeiről. 
 Az alelnök úr továbbra is támogatja a településért tett 
törekvéseimet, az elképzeléseim megvalósításában partner 

kíván lenni, ezzel is szolgálva Hidas fejlődését.  
 

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

 

www.hidas.hu 

 
www.facebook.

com/Hidasi

 

Polgármesteri 
Hivatal 

Hidasi Polgármesteri Hivatal  

ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő:  08:00-15:00 

Kedd:  08:00-15:00 

Szerda:  ügyfélfogadás szünetel 
Csütörtök: 08:00-15:00 

Péntek:  08:00-12:00 

Ebédidő:  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. 

 

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 

 

Alelnöki látogatás Hidason 

http://www.hidas.hu/
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2020. május-június 
Május végén újra  kinyitotta kapuit az 

óvoda , végre teljes létszámban fogadhattuk a 
gyermekeket! A gyerkőcök igazán boldogok 
voltak, hogy végre jöhetnek óvodába és 
játszhatnak a pajtásaikkal. nehéz időszak volt 
ez mindenki számára. Reméljük soha nem kell 
ilyet megélnünk! 
A visszatérés után a gyermekek 
Bogyó és Babóca  hetet, indián  

hetet, tengerpart i  hetet tartottak a 

csoportokban! Jó érzés volt a 
hangzavar az épületben! 

Június  26. -án megtartottuk 

ballagásunkat  is, szigorított szabályokkal 
ugyan, de ragaszkodtunk hozzá, hogy méltó 
módon búcsúzzunk el a 
nagycsoportosoktól. Idén 17 ballagó 
gyermekünk volt, ami a korábbi évekhez 
képest jelentősen több. Jó hír ez a 

községünknek, iskolánknak, óvodánknak egyaránt. A következő 
években is hasonló létszámra számítunk. Ezekről a számokról öröm beszámolni, intézményeink jövője nagyobb 
biztonságban lehet. (Következő lapszámunkban részletesebben is beszámolunk ballagásunkról.) 

A nyár is  mozgalmasan tel ik majd.  2 összevont csoportban az intézmény nyitva tart. A korábban tervezett 

augusztusi leállást a vírushelyzet miatt nem tartjuk meg, csupán egy hétre zár be az óvoda és bölcsőde. 
 

A nyári leállás időpontja: 2020. augusztus 24 -31. Az intézmény 2020. szeptember 1. -én 
(kedden) újra nyit és fogadja a gyermekeket!  

 

Búcsúzunk valakitől, idén is. Pihenni engedjük Zsuzsa néninket! Werstroh Jánosné  43 éve intézményünkben 
dolgozik.  Munkáját mindig a kitartó, lelkes tenni akarás jellemezte. Sokat tanult tőle fiatal, idős egyaránt. 
Jókedvre derített kicsit és nagyot. Hosszú éveken át volt az óvoda lelke és mozgatórugója, rá mindig lehetett 
számítani! 

Köszönjük a sok szép évet a 
gyermekek nevében!  Személyesen is  
köszönöm a sok segítséget,  
lojali tást és a barátságát! ZSUZSA 
NÉNI!!! TE VAGY A KIRÁLY!  
Nagyon boldog nyugdíjas éveket  
kívánunk:  Az intézmény dolgozói  

 

 

Orosházi Szandra, intézményvezető 

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde: Óvodai élet 
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MFP-ÖTU/2020 - Útfelújítás Hidas községben 

A projekt keretében a Hidas hrsz.: 916, 357/3, 477 alatti, 100% önkormányzati tulajdonban álló Erkel és a Kodály 
utca közötti összekötő út 140 méter, továbbá a Bem utca 209 méter és az Arany János utca 267 méter hosszú 
szakaszának felújítása valósulna meg a műszaki dokumentáció szerint: Arany János utca, Bem utca: - Egyenlőtlen 
profilok javítása AC-8 minőségű aszfalt réteggel. - A beszakadt burkolat felületek teljes elbontása. - Az elbontott 

részeken 20 cm 0/50 zúzalék ágyazat, 20 cm Ckt burkolat alap, 2 cm AC-8 kiegyenlítő és kötőréteg kialakítása. - 
5,0 cm AC-11 aszfaltbeton kopóréteg kialakítása. Erkel és Kodály utcák közötti összekötő javított földút 
stabilizáció: - Földút felületének gréderrel történő megfelelő profilba hozása, javítása. - 15 cm vastag 0/63 

zúzalék réteg kialakítása. - 10 cm vastag mart aszfalt terítése és stabilizáló réteg kialakítása, 1,0-1,5 kg/m2 

bitumen emulzió permetezés és póruszáró zúzalék szórás, felületi bevonat építése. 

Igényelt összeg: 27 931 188 Ft. A támogatás vissza nem térítendő, 100 %-os intenzitású. 

MFP – OJF/2020 - Játszótér kialakítása Hidas községben  

A projekt keretében a 7696 Hidas, hrsz. 679 alatti jelenleg kihasználatlan, üres területen önkormányzati 
közterületi játszótér kialakítása valósulna meg a műszaki dokumentáció szerint: - Külterületi játszóelemek 
telepítése. A projekt keretében az alábbi játékokat kívánjuk beszerezni és telepíteni: - Fészekhinta, - 

Mérleghinta, - Lapüléses hinta, - Komplex mászó vár hintával, függeszkedővel, - Rugós játék. A beszerzésre 
kerülő eszközök mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközöknek minősülnek majd. 

Igényelt összeg: 4 945 180 Ft. A támogatás vissza nem térítendő, 100 %-os intenzitású. 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása /Benyújtása folyamatban 

A pályázat egyik alcélja a belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztése. Önkormányzatunk ezen alcél 
esetében járda felújításra igényel pályázati támogatást az alábbi járdaszakaszok tekintetében: 

- Hidas, Bartók B. u. 4-28. sz. Lakóházak közötti járdaburkolat aszfalttal történő felújítása, csapadékvíz elvezető 
árok felújítása. 

- Hidas, Kodály utca 20-34 sz. és Hidas, Kossuth utca 60-72 sz. és 79- 109 sz. Lakóházak közötti járdaburkolat 
felújítása aszfalttal. 

Igényelt összeg: 11 923 982 Ft. (A projekt összköltsége: 15 898 643 Ft) A támogatás max. mértéke: fejl. ktg. 75%-a. 

Szerk. 

A járványhelyzet különösen összekuszálta az iskolás tanulók és tanáraik addig megszokott mindennapjait. Sajnos 

az összes program, amin részt vettek volna a diákok a veszélyhelyzet és a digitális oktatás bevezetése okán 
elmaradt. Így az utóbbi időben a megmérettetések nagy része sem került megrendezésre, kivéve két versenyt. 
 

Versenyek eredményei: 
➢ Ozsváth Éva 8. osztályos tanuló a német levelező versenyen országos 12. helyezést ért el. 
➢ Az ötödikesek csapata a K&H versenyen, a regionális középdöntőben 4. helyezést ért el.  
Csapattagok: Németh Zsanett, Nyárádi Kincső, Inhof Áron, Fényes Hunor, Kőhalmi Dominik 
 

Június harmadik és negyedik hetében tábort tartottak az iskolában. A fő cél az volt, hogy a járványügyi szabályok 
betartásával hasznosan tudják eltölteni az idejüket a gyermekek. Tanáraik versenyeket állítottak össze 
számukra, sokat rajzoltak, kézműves tevékenységeket végeztek. Voltak fagyizni, ettek pizzát, többször sütöttek 
valamit, például muffint, lángost. Körülbelül tíz, tizenöt gyermek vett részt ezekben a napokban a 
foglalkozásokon.                                                                                                                            Bayer Gusztávné, igazgató helyettes 

Hidasi Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola hírei 

Benyújtás alatt lévő és a veszélyhelyzet időszaka alatt benyújtott pályázataink 
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Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az itt megjelent elérhetőségeken jelezzék, ha például csőtörést észlelnek vagy 
a közvilágítással lenne probléma.  

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.watt-

eta.hu / hibabejelentés 

telefon: 06 72/511-599 

 

 

A szelektív hulladékgyűjtő 
edények ürítésének 

időpontjai:  

július 10.,   augusztus 14. 

Kormányablakbusz 
ügyfélfogadása, menetrendje 

2020. július 23. (csütörtök) 
8.30 – 10.30 óra között 

Helyszín: Hidasi Polgármesteri 
Hivatal előtti parkoló 

Mezőföldvíz Kft. 
 

Hibabejelentés: 
 

Telefon: 

06 20/569-3833 

E-mail: 

ugyfel@mezofoldviz.hu 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Az ügyintézés során az ajánlott 
védőtávolság (1,5-2m) betartása 
kötelező! Belépés az épületbe 

kizárólag maszkban, 

kézfertőtlenítést követően 
lehetséges.  

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a Takarékbank Zrt.-vel 

kapcsolatos speciális kérdéseiket a 

 +36 72 457-115-ös 

telefonszámon tegyék fel. 
Kérdéseikre a leggyorsabban és 
legpontosabban a számlavezető 

bank tud válaszolni. 
 

Megértésüket köszönjük. 
Hidas Község Önkormányzat 

 

Jogsegély szolgáltatás 

Baranya Megyei Kormányhivatal 
Jogi, Humánpolitikai és 
Koordinációs Főosztály 

 

72/507-011 

    Kedves Olvasóink! 

Könyvtárunk 2020. június 
23-tól újra megnyitott a 

Látogatók előtt. 

Megújult nyitvatartása: 

Hétfő    1300 - 1600 

Kedd   1400 - 1800 

Szerda     900 - 1200 

Csütörtök   1400 - 1700 

Péntek     900 - 1200 

Fél évvel meghosszabbodnak a lejárt okmányok 

A kormány 180 nappal meghosszabbította a koronavírus-járvány okozta 
veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, vagy annak megszűnését követően 15 napon 
belül lejáró okmányok érvényességét. Ez azt jelenti, hogy a 2020. március 11. 
és  2020.  július  3.  között  lejáró  okmányok  Magyarország  területén  2020. 

december 15-ig érvényesek. Az intézkedés vonatkozik a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki 
érvényesség idejére is. 
 

Egyszerűsödik a vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézés 

Annak érdekében, hogy kevesebb alkalommal legyen szükség a kormányablakok felkeresésére, a kormány a 
vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézést is egyszerűsíti. A jövőben például már a vezetői engedély 
kiállítására irányuló adatlappal is lehet Magyarországon járművet vezetni az új jogosítvány kézhezvételéig, 
de legfeljebb 30 napig. Ennek köszönhetően az ügyfelek a lejárt okmányukat már az igénylés alkalmával le 
tudják adni, ehhez nem kell ismét befáradniuk a kormányablakba. 

http://www.watt-eta.hu/
http://www.watt-eta.hu/
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Magyarországon és világszerte is megemlékeztek a trianoni 
békediktátum 100 éves évfordulójáról. Világszerte több mint 15 
ezer harang szólalt meg 16 óra 30 perckor, a trianoni 

békediktátumra emlékezve. Száz évvel ezelőtt, 1920. június 4-én, 16 
óra 30 perckor Versailles-ben, a Nagy-Trianon kastélyban írták alá a 
szerződést. A harangok a százéves évforduló miatt száz másodpercig 
szóltak. 
100 év óta június 4. a magyar történelem legsötétebb napja. A 
trianoni szégyenteljes békediktátum máig ható maró seb az 
összmagyarság testén. A gyász és az összetartozás napja ez. 

„A számokat jól ismerjük, mi veszett el: az ekkor 282 870 négyzetkilométernyi Magyarország elvesztette 

területeinek kétharmadát, 18 264 533 főnyi lakosságának több mint felét. Nyugat-Magyarország/Őrvidék: 4 020 
négyzetkilométer, 292 ezer lakossal, akikből 26 ezer magyar anyanyelvű Ausztriához kerül, ekkor még csak 
papíron. Csehszlovákiáé lesz a Felvidék (Felföld), Kárpátalja és a Csallóköz: 61 633 négyzetkilométer terület, 2,92 
millió lakossal, akik közül 1,066 millió a magyar anyanyelvű. Románia megszerzi Erdélyt, a Partiumot és 
Máramaros déli részét, továbbá a Kelet-Bánságot. Ez a négy régió együtt nagyobb a trianoni Magyarországnál: 
103 093 négyzetkilométer, 5,228 millió lakossal, akik közül 1,658 millió a magyar anyanyelvű. A Délvidék 
(Bácska, Nyugat-Bánság), a Drávaköz, Muraköz és a Muravidék a délszláv királyság része lesz. A térség 20 551 
négyzetkilométer területű, 1,655 millió lakossal, akikből 466 ezer a magyar anyanyelvű. 
Természetesen Horvátországgal is megszűnik a 818 évig tartó perszonálunió, Horvát-Szlavónország 42 541 
négyzetkilométerrel és százezer magyarral szintén a későbbi Jugoszlávia részévé válik. Lengyelország Árva, 
illetve Szepes vármegyék magas-tátrai hegyvidékén 584 négyzetkilométer területet kap közel 25 ezer lakossal, 
köztük néhány száz magyarral. Fiume hat és félezer magyar anyanyelvű lakosával később Olaszország része lesz. 
Az új Csonka-Magyarország területe 93 ezer négyzetkilométer, lakossága 7,6 millió, akik közül csak tíz százalék 
nem vallotta magát magyar anyanyelvűnek. Németországból két elvesztett világháború után is jóval több 
maradt, mint Magyarországból 1920 után. Európában máig példátlanul kemény a békeszerződés, hasonlóval 
csak Törökország esetében próbálkozott az antant. A gazdasági hatások elképesztőek, természetes egységek 
bomlanak fel: a gyár az egyik oldalon marad, a munkás a másikon. Egész régiók szegényednek el az új határok 

mindkét oldalán. A szén- és vasbányászat túlnyomó része az utódállamoké lesz. Elveszik a sóbányászat egésze, 
az erdők 85, a szántók 57, az ipar 52 százaléka.  
De a legnagyobb csapás nem a bánya, a gyár, a hegy, a fa, a folyó és az erdő elvesztése. A bányák sorsa a 
kimerülés és a bezárás, gyárakat lehet építeni. A hegyek és folyók sem tűnnek el, a Hargita ott lesz száz és ezer 
év múlva is. Ha nem történik valami kataklizma, ott lesznek a gyönyörű középkori katedrálisok is, a várak és a 
városok is, egy évszázad után talán még jobb állapotban is, mint ma. Dédunokáink meglátogathatják őket, 

emlékezhetnek, ha akarnak. Csak nem fog rájuk köszönni senki magyarul 
Tordán, de talán még Kolozsváron se. Ami sok helyen ma sincs már ott, 
vagy csak nagyon halkan, a háttérben, az a magyar szó és a magyar 
kultúra. Pozsonyban vagy Kassán, Újvidéken vagy Temesváron ez van, a 
még éppen létezés. Ha nem változik semmi, száz év múlva még kevesebb 
lesz a magyar szó. Trianon kétszázadik évfordulóján sok helyen nem lesz 
magyar iskola, színház, könyvtár és könyvesbolt. Ott sem, ahol ma még 
van. Nem lesz magyar sem, életképes közösségként nem. Nem 
pesszimizmus ez, teljes körű egyenlőség, sőt kifejezett támogatás nélkül 
Székelyföld kivételével kevés az esély a magyar megmaradásra sok, ma 

még magyar többségű területen is, a szórványban meg semmi. Másodrendű polgárnak, kisebbségnek lenni nem 

1920. június 4. – A trianoni békediktátum 
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jó, ezért minden nemzedékből lemorzsolódik pár százalék. A küzdés alternatívája az asszimiláció és a 
kivándorlás, és a folyamat inkább gyorsul, mint lassul. 

Ez Trianon legnagyobb csapása, a magyar nemzet harmadának hosszú, lassú eltűnése. Nem egy éles, egyszeri 
fájdalom ez, hanem krónikus. De van egy másik csapása is. A megosztottság, ami a maradék Magyarországot 
mérgezi. A tudatunkban magunkkal sem tudunk kiegyezni: küzdjünk vagy felejtsünk? Számít-e az egész vagy 
nem számít? A trianoni békekötés nemcsak területeinket, gazdasági lehetőségeinket és magyarjaink millióit 
vette el, hanem erőszakosan kettévágta nemzetté válásunk akkor már évszázadok óta tartó folyamatát. Mintha 
megtörte volna a nemzetnek a jövőbe vetett hitét és a bizalmát önmagában. 
Rettenetes károkat okozott, hogy 1947-től 1990-ig nem, vagy alig lehetett 

beszélni a kérdésről. Gyerekek nemzedékei ültek a térkép előtt 
történelemórán és nem értették, hova lett Magyarország nagy része. Más 
szóval: elveszett a szerves kontinuitás, hiszen a nemzeti érzés tudatos 

megélése vagy bűnnek számított, vagy 
csak gyökeresen átalakult formában 
volt lehetséges. Trianont …se kiköpni, 
se lenyelni nem tudjuk…” 

A 100 éves évforduló alkalmából 
településünk is megemlékezett 
Trianonról.  Már kora reggel kitűzésre 
kerültek a megemlékezés zászlajai. 

Majd 16 órai kezdettel a Hidas 

Néptánc Egyesület szervezésében közös megemlékezést tartottak a 
református templom előtti téren. 16 óra 30 perckor Hidason is 
megszólaltak száz másodpercre a harangok. Végül 20 óra 20 perckor 
meggyújtásra került az Összetartozás tüze a Hidasi Polgármesteri Hivatal 
hátsó udvarán, mely eseményt a Hidasi Református Egyházközség 
szervezett.                                                                           Cikk forrása: internet 

2020. június 2-án 13 órai kezdettel a Hidasi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat szervezésével koszorúzást tartottunk a hidasi 

Művelődési Ház közparkjában a Hidasról kitelepített németek 
emlékére. 
 

Ugyanezen napon emlékeztünk meg az I és II világháborúban 
elhunytakról az emlékükre emelt Hősök szobránál. 
 

Mindkét eseményt szűk körben tartottuk meg a pandémiás 
helyzetre való tekintettel.                                                           Szerk. 

Hidas Község Önkormányzat idei költségvetése 
terhére parkolók kialakítását valósította meg a 
református- és evangélikus templomok előtti 
közterületeken. Beruházásunkkal igyekeztünk a 
településképet még rendezettebbé tenni, a 
közlekedést és parkolást könnyíteni.  

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Megemlékezéseink 

Parkoló kialakítása Hidas központjában 
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A korábban elrendelt veszélyhelyzet miatt 
sajnos az idei évben a korábbi évektől 
eltérően egy egyedi gyermeknapot 
tartottunk. Sokat töprengtem, hogy ezt a 
napot hogyan lehetne mégis 
különlegesebbé, boldogabbá tenni a 
legkisebbek számára. Majd jött az ötlet a 

„mozgó” gyermeknapi busz, ötlete. Ezúton 
is tisztelettel köszönöm a Hidasi Szivárvány 
Óvoda és Bölcsőde valamennyi 
dolgozójának a segítségét, kik a 
gyermeknapi program előkészületében és a 
napján is segítségemre voltak. Köszönöm a 
gyermekeknek, kik örömet szereztek 

nekünk boldog mosolyukkal. Úgy érzem sikeres volt ezen megmozdulásunk, 
hiszen amerre jártunk a zenélő autóval csak csillogó szempárokkal találkoztunk.  
Örülök, hogy a veszélyhelyzet ellenére ilyen formában örömet tudtunk szerezni a gyermekeknek és bízom 
benne, hogy jövőre már ismét felszabadultan ünnepelhetjük a gyermeknapot a megszokott helyen és formában.  

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. június 22-től újra megnyílt a Polgármesteri Hivatal az ügyfelek 
előtt. Azonban kérjük, hogy továbbra is csak a legfontosabb, legsürgősebb ügyek intézése okán keressék fel 
személyesen Hivatalunkat. Ügyeikkel elsősorban telefonon /+36 72 457-101/ és emailen 
/hidasonkormanyzat@gmail.com/ keressék a Hivatal ügyintézőit. 
Személyes ügyintézéskor az Ügyfelek számára kötelező a szájmaszk (vagy valamilyen arcot eltakaró kendő, sál) 
viselése, valamint a bejáratnál elhelyezett fertőtlenítő használata. 
 

 Kérjük a Lakosság megértő türelmét, továbbra is vigyázzunk egymásra. 
 

Berg Csaba, Hidas község polgármestere és Dr. Tóth Attila, Hidas község jegyzője 

A GreenDependent Intézet közhasznú szervezet által 
meghirdetett program - „TreeDependent – Fákkal 
felelősen” - keretében a Hidasi Szivárvány Óvoda és 
Bölcsőde 9 db őshonos gyümölcsfával lett gazdagabb. 
Óvodánkban az alábbi fafajok kerültek elültetésre: 2 
db almafa (batul), 2 db fehér pogácsa almafa, 2 db 
pirosló bőralmafa, 1 db vécsei birsfa, 1 db mogyorófa 
és 1 db naspolyafa.  
A fák fajtájának kiválasztásában Dr. Tóth Attila jegyző 
úr nagy segítségünkre volt, hiszen ezen a téren is óriási 

szakértelemmel rendelkezik. Csemetéinket ültetés után védelemmel láttuk el, 
illetve valamennyi fa külön „névtáblát” is kapott. 
A fák a pórszombati Tündérkertből származnak, ahol Kovács Gyula már a múlt század óta foglalkozik a Kárpát-

medencei őshonos gyümölcsfajták gyűjtésével. Közel 3500 fajtát nevel 11 telken, ezzel a kontinensen páratlan 

Gyermeknap „2020-ban másképp” 

„TreeDependent – Fákkal felelősen” 

Tájékoztatás 
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méretű nemzethez kötődő gyümölcsfagyűjteményt hozva létre. Ezek az őshonos gyümölcsfák igénytelenek, 
nem szükséges metszeni és permetezni őket, mégis szépen teremnek. 

Szerk. 

Április utolsó napjaiban történt meg az 
orvosi rendelőnk felújításának műszaki 
átadás-átvétele. Nagy örömünkre szolgál, 
hogy a Magyar Falu program pályázat 
keretében megújulhatott az orvosi 
rendelő, a gyermekorvosi rendelő, a 
védőnői szoba és a váróterem helyisége is. 
A pályázat eszközbeszerzést is 
tartalmazott, (háziorvosi, védőnői, 

fogorvosi eszközök) melyek már korábban megérkeztek, így már csak az 

építési munkák elkészültére kellett várnunk. A gyermekorvosi rendelő 
designját Dr. Békési Bernadett doktornő alakította ki, aki figyelt a gyermekek számára barátságos, ám mégis 
praktikus berendezésre, amit ezúton is tisztelettel köszönünk a Doktornőnek és stábjának. Valamennyi 
egészségügyi dolgozónknak jó munkát kívánunk a felújított rendelőkben. 

Szerk. 

  Köszönöm a Lakosság veszélyhelyzet ideje alatt tanúsított 
felelősségteljes, lelkiismeretes hozzáállását. Külön köszönöm a 
helyi Polgárőrség helytállását, segítségét. Biszak Józsefné /Idősek 
Klubja vezetője/ és Schmieder Valéria /védőnő/ veszélyhelyzeti 
védekezés során végzett áldozatos, kitartó munkája által 
elmondhatjuk, hogy településünk szépkorú Lakói sem maradtak 

egyedül, ellátatlanul, munkájukat ezúton is hálásan köszönöm. 
  Köszönöm mindazoknak, kik részt vettek a védelmi munkában, 
többek közt azoknak a lelkes önkénteseknek, akik a fizikális 
védelmet nyújtó szájmaszkokat varrták, valamint annak a helyi 

vállalkozónak, aki ezen maszkok előállításához biztosította a 
szükséges alapanyagokat. 

  Köszönöm a településünkön tevékenykedő egészségügyi dolgozók, boltosok, valamint a Polgármesteri Hivatal 
dolgozóinak helytállását, munkáját, amit a veszélyhelyzet ideje alatt nyújtottak, ezzel segítve munkámat és 
Hidas község Lakóit. 
  Jó volt ismételten átéreznem a Lakosság támogatását ebben az elmúlt - embertpróbáló- időszakban is. 
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy ugyan a veszélyhelyzetet feloldották, viszont a veszély nem múlt 
el.  Egészségügyi válsághelyzet van érvényben országunkban, amely járványügyi készültségnek minősül. Kérem, 
továbbra is tartsa be mindenki a szakemberek utasításait.  
  Elegendő maszkkal, kesztyűvel és fertőtlenítőszerrel rendelkezünk, így településünk kellőképpen fel van 
készülve a járvány előjelzett második hullámára is, de bízom benne, hogy ez mégsem következik be. 
Amennyiben bármiben segítségükre tudok lenni, kérem keressenek bizalommal úgy, ahogyan eddig is.  
  

 Az elkövetkezendő időszakhoz kívánok mindenkinek jó egészséget és sok mosolyt:    
 

       Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Gondolatok az utolsó oldalra 

MFP-HOR/2019 - Orvosi rendelő fejlesztése Hidas községben 


