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Az elmúlt hetek történései, illetve az elkövetkezendő időszak kormányzati döntései a koronavírus (COVID-19) 

járvánnyal kapcsolatban jelentősen meghatározzák mindennapjainkat. Éppen emiatt a Hidasi Hírmondó soron 
következő száma főként tájékoztatást kíván nyújtani a Lakosság számára a kialakult veszélyhelyzettel 
kapcsolatosan. Ebben a számban szeretnénk több hasznos információt, elérhetőséget megadni Önöknek, illetve 
beszámolni a megtett főbb intézkedésekről. 

A járvány szempontjából különösen veszélyeztetettek 
a 60 év feletti személyek. Emiatt ismételten kérünk 
minden ezen életkor feletti lakost, hogy ha megteheti 
ne menjen közösségbe, bevásárolni, postára, 
patikába. Ezen korosztály kiemelt figyelmet kapott 
településünkön és a védekezési intézkedések során 
eddig két alkalommal kaphatott immunerősítő 
csomagot valamennyi 60 év feletti Lakosunk. Berg 
Csaba polgármester úr Hidas Község Önkormányzat 
költségvetésének terhére az említett korosztály 

számára először március közepe táján biztosított 1 db 30 ml-es Béres Csepp Extra 
„vitamint” és 1 db mosható, fertőtleníthető egészségügyi szájmaszkot, majd a húsvéti ünnepeket megelőzően 1 
doboz C-vitamint, (60 db-os 500 mg-os rágótablettát) valamint 1 db szájmaszkot. A csomagok összeállításában a 
Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde dolgozói nyújtottak segítséget, míg a kiszállítást Schmieder Valéria védőnő és 
a helyi Polgárőrség tagjai végezték. Az idősek felkutatásában és az Ő ellátásukban Biszak Józsefné, a helyi Idősek 
Klubja vezetője segédkezik. A segítséget nyújtó munkatársaink munkáját ezúton is hálásan köszönjük.  

A csomagokba helyezett szájmaszkok a falu összefogásának 
köszönhetőek, egy helyi vállalkozó biztosította az  
alapanyagokat, melyből önkéntesek varrták és varrják még 
mindig a fizikális védekezést szolgáló maszkokat. Ezekben a 
nehéz napokban szívet melengető érzés volt megtapasztalni, 
hogy ha szükség van rá, szívesen és gyorsan segítenek egymáson 
településünk Lakói.  
A védekezési feladatok közt szerepel a közterületek 
fertőtlenítése. A napi szinten számos kontaktusnak kitett 
felületeket, köztéri padokat, buszmegállókat, az egészségház, a 

gyógyszertár, valamint az óvoda épülete körül lévő közterületek, illetve valamennyi 
olyan közintézmény környékét, ahol a legtöbb ember megfordul fertőtlenítő folyadékkal kezeljük.  

Szerk. 

 

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 

 

Boldog és szeretetben gazdag anyák napját kívánok az édesanyáknak!  

Berg Csaba Hidas község polgármestere  

http://www.hidas.hu/
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Március közepétől határozatlan ideig szünetel az ügyfélfogadás a Hidasi Polgármesteri 

Hivatalban. Ez idő alatt kérjük, hogy a +36 72 457 101-es telefonszámon vagy a 
hidasonkormanyzat@gmail.com elektronikus levélcímen intézzék ügyeiket. Leveleiket, kérelmeiket a Hivatal 
postaládájába szíveskedjenek bedobni, személyes átvételre lehetőség nincs. A veszélyhelyzet idejére a pénztári 
kifizetések is szünetelnek, a kifizetéseket kizárólag átutalással tudjuk teljesíteni. Kérelem nyomtatványokat 
elektronikus úton igényelhetnek vagy rendkívüli esetben telefonos egyeztetést követően tudjuk azokat 
személyesen átadni a Hivatalban. Anyakönyvi ügyekben telefonon vagy elektronikus levélben egyeztetett 
időpontban tudunk a rendelkezésükre állni. Házasságkötésre csak az érintettek és a két tanú jelenlétében van 
lehetőség.  
Március 23-tól zárva tart a Takarékbank Zrt. hidasi fiókja  is, így ettől az időponttól időszakosan 
Takarékbusz érkezik településünkre. A buszban elhelyezett ATM-ből készpénzfelvételre van lehetőség, 
amennyiben pedig ügyintéző is érkezik a busszal, úgy személyes ügyintézésre és bankkártya nélküli 
készpénzfelvételre is lehetőség nyílik. A Takarékbusz a Hidasi Polgármesteri Hivatal épülete előtti parkolóban 
várja ügyfeleit. Érkezésének időpontjával kapcsolatban kérjük, figyeljék a Hidasi Polgármesteri Hivatal hivatalos 
Facebook oldalát, illetve a Hidas-Textben elhelyezett tájékoztatásunkat. Egyéb, a pénzintézettel kapcsolatos 
kérdéseiket, kérjük a +36  72 457 115-ös telefonszámon tegyék fel, ahol a Takarékbank Zrt. ügyintézői 
készséggel válaszolnak. Személyes ügyfélfogadás igénybevételére is lehetőség van a Takarékbank Zrt. 
mecseknádasdi fiókjában. 

A kihirdetett veszélyhelyzet első intézkedéseivel a tömeges találkozásokat biztosító helyszíneket 

kellett lezárnunk. Így, sajnos a helyi Idősek Klubját, a Művelődési Házat 
és Könyvtárat és a játszótereket is le kellett zárnunk. A sportpályán sem 
lehetséges a veszélyhelyzet idején meccset játszani. 
Április elején viszont egy örömteli esemény is történt településünkön. 
Megtörtént a műszaki átadás-átvétele is a Sportparkunknak, így ha végre 
minden visszatérhet a régi a kerékvágásba, a testedzés kedvelői 
használatba vehetik az elkészült „C” típusú Sportparkot. Addig azonban ez 
a létesítmény is körbe van szalagozva, le van zárva. 
A veszélyhelyzet fennállása miatt sajnos elmarad több az idei évre 

tervezett rendezvényünk is, így például a hagyományos Német 
Nemzetiségi Nap, a Kardoss Fesztivál, a Letelepedési Évforduló Ünnepe, a 
Gyermeknap és ez első hidasi NyárON Fesztivál is.                                   Szerk. 

Koronavírus: intézkedések, tájékoztatások 

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:  

május 8.,   június 12. 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a magyar 

állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos 
okmányai a veszélyhelyzet megszűnését követő 

15 napig érvényesek. 
Kérjük, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel okmánya cseréjét a 

veszélyhelyzet megszűnését követően kezdeményezze. 
 

mailto:hidasonkormanyzat@gmail.com
http://www.watt-eta.hu/


IX. évfolyam 2. szám Hirdetési és információs lap 2020. március - április 

3 
 

Március  -  Ápri l is  

A bevezetett intézkedések miatt sajnos a mi intézményünk is zárva tart , azonban nagyon 

indokolt esetben, a biztonsági előírások maximális betartása mellett az óvoda ügyeletet tart. Minimális 

létszámmal, de az intézményben gyermek is tartózkodik. Igyekszünk az ő mindennapjaikat könnyebbé, szebbé 

tenni, hogy ezt a nehéz időszakot, társaik és szüleik hiányát enyhíteni tudjuk!  

Az intézményben a zárva tartás alatt sem állt meg az élet, az intézmény pedagógusai és dajkái a szükséges 

feladatokat ellátják. A tavasz első hónapjában a lomtalanítás és a kert tereprendezése  volt a 

kiemelt feladatunk, hogy az udvar maximális biztonsággal várja a visszaérkező óvodásokat.  

Az intézmény biztonsági előírásai a következőek:  

• Az intézménybe szülő nem léphet be, a gyermeket a bejáratnál vesszük át. 

• A belépéskor testhő ellenőrzés történik. 

• Minden az intézménybe belépő személy kézfertőtlenítésen esik át! 

• Az intézményt nem látogathatja olyan gyermek, aki 2 héten belül külföldről érkezett személlyel 

érintkezett. 

• A gyermekek a felső légúti megbetegedések legkisebb gyanúja esetén nem látogathatják az intézményt! 

Az Önkormányzattal folytatott együttműködésünk 

továbbra is példaértékű, ezúton is köszönünk 

minden segítséget az önkormányzat minden 

dolgozójának és polgármester úrnak! Igyekszünk az 

együttműködésben mi is egyenrangú partnerként 

állni mellettük a veszélyhelyzet során. Az ügyeleti 

nyitva tartás mellett segítségünket 

ajánlottuk fel az idősek számára 

felajánlott csomagok összeállítá-

sában. Ezúton is köszönöm a kollégáim 

segítségét!  

Nagyon készülünk a mielőbbi nyitásra, a hangos gyermekkacajokra, a még 

hangosabb zsivajra a csoportban, az egymást elnyomó szuszogásokra a 

csendespihenőnél. A puszik, az ölelések…. 

Most értékelődtek fel igazán ezek a dolgok, mikor nincsenek…  

HIÁNYOZTOK kicsi  ov isok! ! !  
VÁRUNK VISSZA TITEKET!  

 

Bízunk benne, hogy hamarosan újra együtt lehetünk! Reméljük, a 

ballagók még átléphetik az óvoda küszöbét és együtt 

búcsúzhatunk Tőlük! 

KITARTÁST KÍVÁNUNK 
MINDENKINEK!  

Orosházi Szandra, intézményvezető 

Dr. Csákármis Ilona háziorvos elérhetősége: 

A járványhelyzet idején a rendelkezéseknek megfelelően a rendelőben a Doktornő és asszisztensei zárt ajtók 

mögött dolgoznak. A Doktornő telefonkapcsolatot tart a betegekkel, kiket arra kér, hogy halaszthatatlan, 

komoly problémáikkal a +36 70 773 2785-ös telefonszámon keressék Őt, 16 óra után kérjük, hogy az ügyelet 

számát hívják a +36 74 318 104-es telefonszámon. Receptírásra a +36 21 200 21 22-es telefonszámon van 

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde hírei 

Fontos tájékoztatások, elérhetőségek 
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lehetőségük. Mentőt szükséges hívni az alábbi esetekben: sürgős életveszélyes ellátás és baleset, légszomj, 

fulladás, ájulás esetén. Hívószámuk: 112. 
 

Dr. Császár Mercedes Melanie fogorvos elérhetősége: 

Jelen veszélyhelyzet alatt csak akut fogászati ellátás nyújtható. Fogtömés és fogsorkészítés / javítás a 

veszélyhelyzet elmúlásával kivitelezhető csak. Amennyiben akut fogászati probléma lép fel a +36 30 398 9565-

ös vagy a +36 20 235 0549-es telefonszámon jelentkezzenek, kérjük ne menjenek személyesen a rendelőbe. 

Telefonos megbeszélés alapján kerül eldöntésre, hogy akut-e a probléma és az esetleges személyes találkozás 

elött milyen teendők vannak. Amennyiben volt az elmúlt 14 napban láz, köhögés, légzési nehézség vagy 

kapcsolatban volt az elmúlt 14napban olyan emberekkel, akik az elmúlt 14 napban hasonló tüneteket 

tapasztaltak, akkor mielőtt fogászati kezelésben részesülhetne, keresse fel a háziorvosát. 
 

Schmieder Valéria - Védőnői tájékoztatója: 

Értesítem a hidasi szülőket, gyermekeket és a lakosságot a jelenlegi járványügyi vészhelyzet miatt a védőnői 

munkarend változásáról. Minden nap Hidason leszek, de keressenek bátran bármilyen problémával főként és 

lehetőleg telefonon. Az újszülötteket, a problémás eseteket meglátogatom a higiénés és védelmi szabályok 

betartása mellett. A védőnő tanácsadási ideje nem változik: Kedd: 8-11 óra Csütörtök: 8-12 óra. A megbeszélt 

időpontok változatlanok, előtte mindenkivel még egyszer telefonon egyeztetek. Kérem, hogy az újonnan 

jelentkező kismamák, beköltöző gyermekek szülei minden esetben telefonon jelentkezzenek időpontért. A pécsi 

orvosi várandós tanácsadás (minden hónap 3. szerdája) a jelen állás szerint, elérhető. A 2 éven aluli gyerekek 

státuszvizsgálatát elvégzem, a nagyobb gyermekek vizsgálata halasztható. A kötelező oltások beadásra 

kerülnek, a választható oltások (pl: kullancs encephalitis elleni vakcinák), ha még nem kezdtük el az immunizálás, 

halaszthatóak. Az iskolai kampányoltások és az index osztályok orvosi szűrővizsgálatai későbbi időpontban 

lesznek teljesítve. 

Dr. Békési Bernadett rendelési ideje megváltozott: Naponta: Mecseknádasd 14-15 óráig, Hidas 15-16 óráig. 

Az orvos-védőnő közös tanácsadásának ideje még megbeszélés tárgyát képezi. Mindenkit telefonon értesíteni 

fogok. 2020. 03.17-től ismét az Egészségházban (Hidas, Petőfi S.u. 2/b) vagyunk elérhetőek (sajnos, még nem 

teljesen kész a felújítás). Kérek mindenkit, tartsa be az előírt szabályokat, legyünk tekintettel magunkra és 

egymásra. Schmieder Valéria védőnő (20 / 373 3396) 
 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatója: 

A Korona-vírus veszély miatt a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatunk családsegítőivel a közvetlen találkozások 

elmaradnak. Mindenkinek, akinek időpontja volt, van vagy lesz, telefonon, e-mailben, vagy messengeren, sürgős 

esetben utolér bennünket! Nagyon jó egészséget kívánunk, kapcsoljunk túlélő üzemmódba, ne vegyük félvállról 

a dolgokat! Sok erőt a területen dolgozó ápolóknak, orvosoknak, szociális segítőknek, rendőröknek, 

mentősöknek, pékeknek és boltosoknak és mindenkinek, akinek dolgoznia kell, de aki teheti MARADJON 

OTTHON! Farkasné Jakab Eszter (30/249-0477) Prizecski Zsuzsanna (30/249-1319) mncsgysz@gmail.com 
Szerk. 

Köszönöm az eddigi felelősségteljes hozzáállásukat, amit a 

veszélyhelyzet kihirdetése óta tanúsítottak. De, ne feledkezzünk el arról, hogy 

ez a helyzet még bizonytalan ideig fennáll, ezért továbbra is kérem Önöket 

vegyék komolyan a kijárási korlátozás szabályait. 

 Tisztelettel kérem a külföldről haza térő Lakosainkat, hogy tartsák be a 

házikaranténra vonatkozó előírásokat, ezzel is védve saját és mások 

egészségét. 

 Bízva az egészségben gazdag folytatásban, kívánok mindenkinek jó egészséget és sok mosolyt:    

       Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Gondolatok az utolsó oldalra 

mailto:mncsgysz@gmail.com

