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KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL BERHIDÁN IS
A Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár már több éve részt

vesz a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozaton. Idén sem

volt ez másként február második hétvégéjén, ismét változatos

és értékes programokkal vártuk mûvelõdési házainkban az ér-

deklõdõket.

Az akció célja, hogy a közösségi színterek, mûvelõdési há-

zak, kultúrházak, agorák ismét a figyelem középpontjába ke-

rülhessenek, és azok az érdeklõdõk is betérjenek oda, akik

egyébként nem rendszeres látogatói az intézményeknek.

Az országos programsorozat keretén belül Berhidán is ezt a

célt szerettük volna elérni. Intézményünk újdonsággal készült,

családi szabadulószobába hívta az érdeklõdõket szombat délelõtt.

Egyre több figyelmet fordítunk arra, hogy környezettudatos-

ságra neveljük a gyerekeket játszóházak, foglalkozások és elõ-

adások keretében, így a szabadulószobát is eköré építettük fel.

Fõként kisiskolás gyermekeknek és szüleiknek terveztük a szobát,

ahol gondolkodtató és ügyességi feladatok megoldásával kellett

kijutni az interaktív játéktérbõl, de fontos volt a résztvevõk kre-

ativitása és együttmûködése is. Nagy örömünkre, a programra

akkora érdeklõdés volt, hogy egy héttel késõbb újra megnyit-

hattuk a szobát a szabadulni vágyók számára. A jövõbeni ter-

veink között szerepel, hogy felnõttek számára is indítunk egy

szabadulószobát, illetve természetesen a gyerekeknek szóló té-

mákat is megtartjuk.

Délután pedig a 16 évnél idõsebb korosztályt várta a már

második alkalommal megrendezésre kerülõ II. Pere Darts baj-

nokság. A verseny nevezését határidõ elõtt le is kellett állítani,

olyan sokan jelentkeztek. Így végül 40 induló, 8 csoport között

zajlottak az izgalmas mérkõzések. Idén az elsõ helyezett Csej-

tei János lett, õt követte a sorban Leimeiszter Maja, aki emel-

lett a legjobb nõi versenyzõ díját is megkapta, harmadik helyen

pedig Dufek Zsolt végzett. Még egyszer gratulálunk a gyõzte-

seknek, és reméljük, minél hamarabb találkozunk egy újabb

megmérettetésen!

Az év további részében is különbözõ programokkal készü-

lünk, melyekre várunk minden kedves látogatót! 

szerk.



Önkormányzati Híradó 2020. március

2

KÖZÉLETI HÍREK

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT
A Képviselõ-testület rendes ülést tartott 2020. február 27-én,

mely ülésen – a napirendi pontokról történõ elsõ szavazást
követõen – valamennyi képviselõ jelen volt. 

A 2019. év utolsó negyedévben igényelt állami pénzeszkö-
zök, illetve az intézményi elõirányzat átcsoportosítási igények,
idõközi képviselõ-testületi döntések következtében szükséges-
sé vált a 2019. évi költségvetési elõirányzatok módosítása,
amely módosításról a Képviselõ-testület elsõként tárgyalt. A
2019. évi költségvetés bevételi és kiadási elõirányzatait a kép-
viselõk – kettõ tartózkodás mellett – 3.366.375.703 Ft összeg-
re módosították. A Képviselõ-testület a második napirendi pont
keretében tárgyalta a 2020. évi költségvetési rendelet terveze-
tet. A tervezetet 3.069.855.872 Ft bevétellel és kiadással a kép-
viselõk egy ellenszavazat és egy tartózkodás mellett elfogadták,
így megalkotásra került a város 2020. évi költségvetési rende-
lete. A költségvetési rendelet megalkotása azért is bír kiemelt
jelentõséggel, mert így az állami támogatások folyósítása az
önkormányzat részérõl akadályba nem ütközik. 

A rendelet megalkotása során további három javaslat került
a képviselõk elé. Az egyik képviselõ azt a javaslatot tette, hogy
a bizottsági tagok tiszteletdíja csökkenjen úgy, hogy a csökke-
nés összegével a képviselõk tiszteletdíja emelkedjen. A javas-
latot 1 igen, 5 nem és három tartózkodás mellett a képviselõk
nem fogadták el. A másik javaslat az alpolgármester tisztelet-
díjának emelésérõl szólt, a javaslatot a képviselõk 6 igen és 3
tartózkodás mellett elfogadták. A harmadik javaslat, melyet a

gazdasági bizottság terjesztett a képviselõk elé, arról szólt, hogy
a 2020. évi költségvetés módosításai során a 1751/22. hrsz-ú
ingatlan értékesítésbõl származó bevétel és a telekértékesítés-
bõl származó többletbevételek kerüljenek átvezetésre a Lakath
János tér kialakítására – a 9 millió Ft beruházási összeg kiegé-
szítéseként – 15 millió Ft erejéig. Ezen utóbbi javaslatot a kép-
viselõk egyhangúlag támogatták. 

A Képviselõ-testület a következõ napirendi pontként a szoci-
ális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról döntött. A módosítás következtében az intézmé-
nyi és személyi térítési díjak módosultak. Az önkormányzati
rendelet módosítását a képviselõk egyhangúlag támogatták. 

A továbbiakban a képviselõk megtárgyalták és egyhangú-
lag elfogadták Gerõfiné Mészáros Anita közmûvelõdési veze-
tõ által, 2019. évre vonatkozóan elkészített beszámolót, valamint
a közmûvelõdési tevékenységrõl szóló 2020. évi munkatervet.

Az aktuális ügyek keretén belül a képviselõk megtárgyalták
továbbá a Berhida, Orgona út 1/4 szám alatti üzlethelyiség bér-
leti szerzõdés módosítása, a Helyi, autóbusszal végzett menet-
rend szerinti személyszállításra kiírt ajánlati felhívás, a Megál-
lapodás pszichológusi és szupervízori tevékenységek ellátása
és finanszírozása, a „Nemzeti Ovi-Sport Program” pályázat ke-
retében benyújtott pályázat elszámolásának elfogadása, vala-
mint telephely engedélyezés tárgyában tett elõterjesztéseket is.

dr. Guti László 
jegyzõ

FELHÍVÁS 
ÉRTÉKESÍTENDÕ TELKEKRÕL

Új építési telkek vásárolhatók Peremarton-

gyártelep városrészen piaci áron, valamit kedvez-

ményes áron.

A kedvezményes telek vásárlásnak a feltételeit

az önkormányzati tulajdonban lévõ építési telkek

kedvezményes vásárlási feltételeirõl szóló 22/2017.

(XII.14.) önkormányzati rendelet határozza meg.

További információk az eladó telkekkel kapcsolat-

ban: honlapon https://berhida.asp.lgov.hu/telekerteke-

sites oldalon látható a rendelet, helyszínrajz, telkek

árai és a kedvezményes telekvásárláshoz szükséges

kérelem; személyesen: a Berhidai Közös Önkormány-

zati Hivatal Hatósági Irodáján a 4. számú helyiségében;

telefonon: 88/596-583-as számon kérhetõ.

sorsz. hrsz. telek mérete utcanév házsz.* telek kedvezményes telek piaci 
tul.lap szerint bruttó ár bruttó ár 

(m2) (1090 Ft/m2 + ÁFA) (1550 Ft/m2+ ÁFA)

1 1817 960 Árvácska 8 1 328 928 1 889 760

2 1818 952 Árvácska 6 1 317 854 1 874 012

3 1824 864 Árvácska 3 1 196 035 1 700 784

4 1825 864 Árvácska 5 1 196 035 1 700 784
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TISZTELT ITT ÉLÕK!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. március 14-én megje-

lent az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetõ tömeges

megbetegedést okozó humánjárvány megelõzése, illetve kö-

vetkezményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egész-

ségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszély-

helyzet során teendõ intézkedésekrõl szóló 45/2020. (III.

14.) Kormány rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet).

A kormányrendelet 2. §-a értelmében „A bölcsõdei ellá-
tást végzõ intézmény, valamint az óvoda elhelyezkedése sze-
rinti települési önkormányzat polgármestere – a fõvárosban
a fõvárosi kerületi polgármester – (a továbbiakban együtt:
polgármester) a bölcsõdei és az óvodai ellátást végzõ intéz-
mények esetében rendkívüli szünetet rendelhet el. A polgár-
mester a szünet elrendelésérõl soron kívül tájékoztatja az
emberi erõforrások miniszterét.”

A kormányrendelet hivatkozott §-a alapján, valamint a

lakosok és dolgozóink egészsége érdekében tájékoztatom

Önöket, hogy rendkívüli szünet elrendelése keretében az

alábbi intézkedések kerültek bevezetésre városunk két in-

tézménye, a Süni Napközi-Otthonos Óvoda és a Hétszín-

virág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde tekintetében.

1. 2020. 03. 18. (szerda) napjától jelenleg elõre meg
nem határozható ideig sem a bölcsõde, sem az óvodák
gyermeket nem fogadnak.

2. Felkérek minden szülõt, hogy 2020.03.16-án és
2020. 03. 17-én (hétfõ, kedd) kizárólag akkor vigyék a
gyermekeket bölcsõdébe, illetve óvodába, amennyiben a
gyermekek elhelyezését ezen a két napon sem tudják
megoldani.

3. A fenti napokon (tehát 2020. 03. 16-án és 2020. 03.
17-én) az intézményekbe bevitt gyermekek átvétele nem
az eddig megszokottak szerint zajlik, az intézményveze-
tõk külön intézkedése alapján történik, melyet kérek szi-
gorúan betartani.

4. Az
a) egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerin-

ti egészségügyi dolgozók,
b) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény

szerinti hivatásos, szerzõdéses állományú katonák és a
tényleges katonai szolgálatot teljesítõ önkéntes tartalé-
kos katonák,

c) a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018.
évi CXIV. törvény szerinti honvédelmi alkalmazottak,

d) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban
állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak,

e) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi
CXXII. törvény szerint foglalkoztatottak,

f) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV.
törvény szerinti kormánytisztviselõk, valamint a közal-
kalmazottak és kösztisztviselõk gyermekei vonatkozásá-

ban tervezés alatt áll egy óvodai ügyeleti rendszer kidol-
gozásának a lehetõsége.

5. 2020. 03. 18. (szerda) napjától az étkeztetéssel kapcso-
latban mind az óvodába, mind pedig az iskolába járó gye-
rekek esetében az alábbi intézkedések lépnek hatályba:

- az arra jogosult gyerekeknek napi egyszeri meleg
étkeztetést az önkormányzat –  egyszer használa-
tos dobozokban – biztosítja, a szünidei étkezteté-
si eljárás rendjének megfelelõen,

- a jogosultságok pontosítására és az étkeztetési
rend megállapítására a hétfõi napon (2020. 03.
16.) kerül sor.

Mivel a koronavírus cseppfertõzéssel és nagyon gyorsan

terjed, ezért kérem, hogy lehetõség szerint elektronikus vagy

telefonos úton intézzék ügyeiket az önkormányzatnál.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy az ön-

kormányzat intézményeiben, épületeiben (pl.: Hivatal, gyer-

mekorvosi rendelõ, óvodák, családsegítõ, stb.) változások

álltak be a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt az ügy-

felek, valamint a kollégák életének, egészségének védelme

és az esetleges fertõzések tovább terjedésének megakadá-

lyozása érdekében.

Kérek mindenkit, hogy az intézkedéseket vegyék tudo-

másul és szíveskedjenek betartani.

Felhívom a figyelmet, hogy a rendkívüli kormányzati in-

tézkedések egyike, hogy hétfõtõl a diákok nem mehetnek be

az iskolába, de ez nem tanítási szünet. Új oktatási munkarend

lép életbe, a tantermen kívüli, digitális munkarend lesz érvény-

ben. Tehát ismételten hangsúlyozom, hogy nem iskolai szü-

netrõl van szó, tanulni kell a gyerekeknek, és nagyon fontos,

hogy a gyerekek ténylegesen otthon maradjanak.
Ismételten felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét arra,

hogy csak azokat az információkat lehet hitelesnek elfogadni,

melyek megfelelõ hatóság által kerülnek közlésre. Az elõzõek

végett javaslom a Tisztelt Lakosoknak, hogy amennyiben hi-

teles információkhoz kívánnak jutni, abban az esetben azt a

https://koronavirus.gov.hu/ honlap felkeresésével tegyék meg.

További információs felületek a következõk:

telefon: 06 80 277 455, vagy 06 80 277 456 

e-mail: koronavirus@bm.gov.hu

Természetesen az önkormányzat is igyekszik a helyi vi-

szonyok vonatkozásában felmerültek tekintetében tájékozta-

tást adni a saját honlapján (www.berhida.hu), illetve facebook

oldalán (www.facebook.com/groups/ 408466470093412/) ke-

resztül.

Kérek továbbá minden lakost, hogy a rendkívüli hely-
zetre való tekintettel fegyelmezetten és felelõsség telje-
sen viselkedve tegyen meg mindent a saját és mások
egészségének a megóvása érdekében.

Kelt: Berhida, 2020. 03. 15.

Pergõ Margit
polgármester
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KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. március 11-én meg-

jelent „Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetõ tö-

meges megbetegedést okozó humánjárvány megelõzése,

illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampol-

gárok egészségének és életének megóvása érdekében el-

rendelt veszélyhelyzet során teendõ intézkedésekrõl” szó-

ló 41/2020. (III. 11.) kormányrendelet (a továbbiakban: kor-

mányrendelet). A kormányrendelet, valamint annak ren-

delkezései kapcsán fontos kitekinteni az Alaptörvény ren-

delkezéseire is. 

Az Alaptörvény 53. és 54. cikkei az alábbiakat tartalmaz-

zák:

„53. cikk
(1) A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszé-

lyeztetõ elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén,
valamint ezek következményeinek az elhárítása érdeké-
ben veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben
meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be.

(2) A Kormány a veszélyhelyzetben rendeletet alkot-
hat, amellyel - sarkalatos törvényben meghatározottak
szerint - egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti,
törvényi rendelkezésektõl eltérhet, valamint egyéb rend-
kívüli intézkedéseket hozhat.

(3) A Kormány (2) bekezdés szerinti rendelete tizenöt
napig marad hatályban, kivéve, ha a Kormány - az Ország-
gyûlés felhatalmazása alapján - a rendelet hatályát meg-
hosszabbítja.

(4) A Kormány rendelete a veszélyhelyzet megszûné-
sével hatályát veszti.

54. cikk
(1) Különleges jogrendben az alapvetõ jogok gyakor-

lása - a II. és a III. cikkben, valamint a XXVIII. cikk (2)-
(6) bekezdésében megállapított alapvetõ jogok kivételével
- felfüggeszthetõ vagy az I. cikk (3) bekezdése szerinti
mértéken túl korlátozható.

(2) Különleges jogrendben az Alaptörvény alkalmazá-
sa nem függeszthetõ fel, az Alkotmánybíróság mûködése
nem korlátozható.

(3) A különleges jogrendet a különleges jogrend beve-
zetésére jogosult szerv megszünteti, ha kihirdetésének fel-
tételei már nem állnak fenn.

(4) A különleges jogrendben alkalmazandó részletes
szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. „

A fentiek alapján megállapítható tehát, hogy Magyar-

országon különleges jogrend került bevezetésre, így a

kormány által hozott rendelet a törvények alkalmazását

felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektõl eltérhet. 

Az említett kormányrendelet és az azt követõen kihir-

detett kormányrendeletek a mindennapi életvitelünket

több helyen is megváltoztatták. Az egészségünk megóvás

érdekében kénytelenek vagyunk alkalmazkodni ahhoz a

tényhez, hogy bölcsödébe, óvodába vagy éppen iskolába

nem tudjuk vinni gyermekeinket, a közmûvelõdési intéz-

mények bezárásra vannak „ítélve”, a határellenõrzések

visszaállításra kerültek. Lehetne még sorolni a meghozott

intézkedéseket, illetve azokat is, melyek az önkormány-

zat által kerülnek bevezetésre, de a lényeg az, hogy a jog-

szabályi változásoknak megfelelõen igyekezzen minden-

ki a napi életvitelét kialakítani.  

Fontos megjegyezni, hogy csak azokat az információ-

kat lehet hitelesnek elfogadni, melyek megfelelõ hatóság

által kerülnek közlésre. Az elõzõek végett javaslom a

Tisztelt Lakosoknak, hogy amennyiben hiteles informá-

ciókhoz kívánnak jutni, abban az esetben azt a https://ko-

ronavirus.gov.hu/ honlap felkeresésével tegyék meg. 

További információs felületek a következõk:

telefon: 06 80 277 455, vagy 06 80 277 456

e-mail: koronavirus@bm.gov.hu 

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy az ügyfeleink
és dolgozóink egészsége érdekében a Berhidai Közös
Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadó helyiségébe az
ügyfelek érkezési sorrendben léphetnek be, és a helyi-
ségben egyszerre egy ügy ügyfele(i) tartózkodhatnak.
Mivel a koronavírus cseppfertõzéssel és nagyon gyor-
san terjed, ezért a tömeges járvány megelõzéséhez az
a legfontosabb, hogy ne fertõzzük meg egymást, ezért
kérem, hogy kizárólag halaszthatatlan esetben fordul-
janak az önkormányzathoz személyes jelenléttel zajló
ügyintézés céljából. 

Az esküvõk kapcsán fontos, hogy azok nem marad-
nak el, ugyanakkor a szertartáson az Önkormányzat
épületében az anyakönyvvezetõn kívül csak a házasu-
landók és a két tanú vehetnek részt.

Az ügyfélfogadó helyiségben felszerelt alkoholos
kézfertõtlenítõ készülék használatára felhívom min-
den egyes ügyfelünk figyelmét.

Tisztelettel:
dr. Guti László

jegyzõ
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KORONAVÍRUS MIATTI INTÉZKEDÉSEK
(összefoglaló)

Tisztelt Berhidán Élõk!
Berhida Városában a kormány intézkedéseivel összhangban,

a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében, a
következõ intézkedések kerültek bevezetésre:

Minden, az önkormányzat által szervezett rendezvényt és
eseményt törlünk, vagy elhalásztunk egy késõbbi idõpontra.

- Március hónapban nem lesz testületi ülés és nem lesznek
bizottsági ülések sem, így lesznek olyan határozatok, amelye-
ket csak késõbb alkot meg és fogad el a testület.

- 2020. március 17. napjától bezár a Berhidai Mûvelõdési
Ház és Könyvtár, illetve a Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár.

- 2020. március 18. napjától valamennyi városi óvoda és böl-
csõde zárva tart.

- Az óvodások és bölcsõdések, valamint az állami fenntartá-
sú iskolások részére az önkormányzat lehetõséget biztosít arra,
hogy a szünidei étkezésre jogosultak a meleg ebédet hazavi-
gyék. Ennek részleteirõl kérjük, tájékozódjanak az intézmé-
nyekben.

- A szociális étkezést továbbra is biztosítjuk, ennek részle-
teirõl az óvodai konyhák adnak részletes tájékoztatást.

- Berhidai Közös Önkormányzati Hivatalban személyes je-
lenléttel ügyintézésre csak halaszthatatlan ügyben van lehetõ-
ség, az épületbe történõ belépés feltételekhez van kötve. Kér-

jük, hogy ügyeiket lehetõleg telefonon (06/88 585-620) vagy
elektronikus úton (berhidaí@berhida.hu) intézzék.

- Az esküvõk nem maradnak el, ugyanakkor a szertartáson
az Önkormányzat épületében csak a házasulandók és a két ta-
nú vehetnek részt.

- Kérjük, hogy az egészségügyi intézményeket csak sürgõs
esetben keressék. A háziorvosok telefonon állnak rendelkezés-
re és segítenek azoknak, akik esetében ez ebben a formában
megoldható.

- A fogorvosi rendelõben csak a sürgõs eseteket látják el.
Berhida Város Önkormányzata ezeket az intézkedéseket az

itt élõk és dolgozók érdekében hozta. A koronavírus-járvány
megfékezése közös ügyünk, amely mindenkitõl erõfeszítést és
együttmûködést kíván. Ehhez kérjük szíves megértésüket és tü-
relmüket. A települést érintõ változásokról és döntésekrõl, a
legfrissebb hírekrõl az Önkormányzat honlapján (www.berhida.hu)
és Facebook oldalunkon (www.facebook.com/groups/
408466470093412/) tájékoztatjuk önöket.

Köszönjük megértésüket és türelmüket.

Kelt: Berhida 2020 március 16.
Pergõ Margit
polgármester

GYERMEKORVOSI TÁJÉKOZTATÓ
Kedves Szülõk!

KÉZMOSÁS!!!     KÉZMOSÁS!!!     KÉZMOSÁS!!!
TÁVOLSÁGTARTÁS!!!

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS IGÉNYLÉSE TELEFONON!!!
MARADJUNK OTTHON!!!

Az új koronavírus járvány Európában zajlik, hazánkban is
egyre több a fertõzött. Ezért az Önök, családjaik, gyermekeik
és az ellátók biztonságának érdekében a következõ, járvány-
ügyi szempontból elkerülhetetlen intézkedéseket vezetjük be a
házi gyermekorvosi rendelõben 2020. 03. 16-tól.

Betegrendelésre csak elõzetes telefon bejelentkezés alapján
lehet jönni.

A váróban egyszerre csak egy beteg gyermek és egy felnõtt kí-
sérõ tartózkodhat. A többi kis betegnek a rendelõ elõtt, egymástól
2 m távolságra kell várakoznia. Név szerint szólítunk mindenkit!

Kézfertõtlenítés be- és kilépéskor kötelezõ!
Receptírás, lelet megbeszélés telefonon történik. Az e-re-

ceptet vény nélkül ki lehet váltani a gyógyszertárban.
Az egészségügyi személyzet maszkot, kesztyût, védõruhát

fog viselni. Kérem készítsék fel erre a gyerekeket! Õszintén
magyarázzák el nekik, hogy egy vírus ellen védekezünk, félni-
ük nem kell.

Az egészséges tanácsadásra idõpont egyeztetés után lehet
jönni. 1 gyermek és 1 kísérõ tartózkodhat a váróban. Ha egy
családból több gyermek jönne oltásra, kérem gondoskodjanak
a kint várakozók felügyeletérõl!

Kézfertõtlenítés itt is kötelezõ be- és kilépéskor!
Ezek az intézkedések szokatlannak, személytelennek tûn-

hetnek, de betartásuk mindannyiunk egészségét szolgálja!

Telefonszámok:
Peremartongyártelep:
Betegrendelõ: 06-88/455-538
Hétfõ 8-10-ig
Csütörtök 13-15-ig
Védõnõ: Székelyné Kendi Ildikó 06-88/454-502
Kedd, Csütörtök, Péntek 8-9:30-ig

Berhida:
Betegrendelõ: 06-88/455-344
Hétfõ 11-14-ig
Kedd 11-14-ig
Szerda 12-14-ig
Péntek 8-12-ig
Védõnõk: Bodnár Lajosné /Ági/
Csányi Ramóna Mária 06-88/ 455-723
Minden nap 8-10-ig
Vilonya bármelyik számon kereshet!
Köszönöm együttmûködésüket és az intézkedések betartását!!!

Dankáné dr. Csontai Erzsébet
06-20/475-21-14

(idõkorlátozás nélkül igyekszem felvenni, 
minden kérdésre legjobb tudásom szerint válaszolok)

Kérem tartsák be a fentieket!

KÉZMOSÁS!!!KÉZMOSÁS!!!KÉZMOSÁS!!!

TÁVOLSÁGTARTÁS!!!

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS IGÉNYLÉSE TELEFONON!!!

MARADJUNK OTTHON!!!!
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HÁZIORVOSI TÁJÉKOZTATÓ
dr. Rónay Barnabás

Figyelem!

Értesítjük tisztelt betegeinket, hogy a járványveszélyre való
tekintettel elõjegyzési rendszerben dolgozunk.

Elõjegyzés a 06-88-455-040-es telefonszámon rendelési
idõben!

Kedves Betegeink!
A fokozódó járványügyi helyzet miatt kérünk mindenkit az

alábbiak betartására:
- Szükséges korlátozni a zárt térben együtt tartózkodók

számát
- a rendelõ várótermében 1 ellátandó tartózkodhat
- a további páciencek a rendelõ udvarán a szabadban várakoz-

zanak
- a várakozás közben min. 1 m távolságot tartsanak egymástól
- A rendelõ épületében ne étkezzen.
- Állandó receptíratás miatt kérjük, hogy kérjen e-receptet,

ne jöjjön betegek közé. Péntektõl bárki kiválthatja hozzátar-
tozója, ismerõse gyógyszereit. A rendelet szerint a kormány
által kihirdetett veszélyhelyzetben a patikák a gyógyszer ki-
adását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is telje-
sítik azon személy részére, aki közli a beteg TAJ-számát, és
saját személyazonosító adatait is hitelt érdemlõen igazolja.
A patikák csupán a gyógyszer átvevõ személy adatait rögzí-
tik, és kiadják számára a receptre felírt gyógyszereket.

- Amennyiben nincs krónikus betegsége és enyhe önlimitáló

panaszai vannak: hasmenés, orrfolyás, torokfájás, akkor
elõbb vegyenek tüneteket csökkentõ gyógyszereket a patiká-
ban és jelezzék telefonon táppénzigényüket, majd maradjanak
otthon. Panaszaik romlása esetén jelentkezzenek vizsgálatra

- Amennyiben teendõt nem igénylõ leleteket hoznának,
kérjük, tegyék ezt a járványügyi veszélyhelyzet lezárul-
tát követõen.

- Amennyiben új koronavírus fertõzöttel találkoztak, vagy
külföldön jártak az elmúlt 3 hétben, és panaszuk (láz, kö-
högés, nehézlégzés) van, semmiképpen ne jöjjenek a ren-
delõ közelébe, Telefonon kérjenek segítséget, ahol tájé-
koztatjuk a további teendõkrõl! vagy hívják az alábbi zöld
számok egyikét: 06-80/277-455, 06-80/277-456

- Amennyiben új koronavírussal érintett területrõl térnek ha-
za erõsen javasolt 2 HÉT ÖNKÉNTES KARANTÉN!

- A többi egészségügyi intézményt is csak halaszthatatlan eset-
ben keressék fel, hogy feleslegesen ne terheljék az egészség-
ügyet és értelmetlen kockázatnak ne tegyék ki magukat!

- A papír alapú beutalókért/igazolásokért NE az idõsek jöj-
jenek el, hanem kérjék meg fiatal (lehetõleg 60 év alatti) hoz-
zátartozójukat, segítõjüket, szomszédjukat! Zárt boríték-
ban juttatjuk el a segítõjük révén ezeket az iratokat.

- Hosszú táppénzesek esetében 2020. 03. 14. napjától nem ál-
lítunk ki 2 hetente táppénzes lapot, ez csak 4 hetente törté-
nik, kérjük a várandós betegeinket, ennek megfelelõen  je-
lentkezzenek a rendelõben!!!

- NEM szükségesek a jogosítványok meghosszabbítása a ve-
szélyhelyzet lejártát követõ 15 napig!!! Ezért ilyen ügyben
NE keressék fel a rendelõt!!!

- Legalább óránként mossunk arcot, kezet meleg szappanos
vízzel, illetve fertõtlenítsük használati tárgyainkat, kilin-
cseket, telefont, stb.

- Kerüljük a tömeget, tömegrendezvényeket, nagyobb bevá-
sárlóközpontokat!

- Olyan igazolást, hogy „fertõzõ betegségben szenved” nem
tudunk kiadni senkinek!

Közremûködésüket köszönöm!
A fenti hivatkozások megtalálhatók: 
www.magyarkozlony.hu 
- 8/2020(III.12,.) EMMI rendelet 3 § 
- az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és ki-

adásáról szóló 44/2004(IV.28.) ESZCSM rendelet módosításáról, 
- 10/2020(III.14.) EMMI rendelet

dr. Rónay Barnabás

HÁZIORVOSI TÁJÉKOZTATÓ
dr. Naranjo Alfredo

Kedves Betegek!
Az új korona vírus járvány miatt az Önök és családjaik

biztonságának érdekében a következõ, járványügyi szem-

pontból elkerülhetetlen intézkedéseket vezetjük be:

- A doktor úr távrendelésben látja el feladatát.

- A háziorvos a 70/379-1404 telefonszámon elérhetõ.
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Településünk korábbi nevét viseli az egykori végvári vitéz, Beren-
hidai Huszár Péter. Történeti forrásainkból kiderül, hogy Huszár Pé-
ter és testvére, Mátyás malommal, nemesi telekkel és hozzá kapcso-
lódó jobbágyi telkekkel rendelkezett Berenhida helyiségben a XVI.
század végén. A XVII. században a Huszár család befolyása nõtt te-
lepülésünkön, a források szerint Szent Kereszt Kistemplomot, Hu-
szár Mátyás lánya, Zsófia építtette át a XVII. század elsõ felében.

De ki is az a Berenhidai Huszár Péter? 
Huszár Péter fiatalon kezdte a végvári vitézkedést, és hamarosan

hírnevet szerzett magának. Jártas volt a kardforgatásban, kitûnõ baj-
vívó volt, több török elleni csatában jeleskedett, gyakran vert szét tö-
rök csapatokat. Huszár Péter nagyságát mi sem hirdeti jobban, mint
az a körülmény, hogy egyetlen valamirevaló ütközet sem történt nél-
küle akkoriban a Dunántúlon. Kezdetben Veszprémben szolgált,
majd 1576-tól a pápai vár kapitánya lett Majthényi László fõkapitány
alatt. Takáts Sándor Bajvívó magyarok címû könyvében így jellem-
zi õt: „Nemcsak a neve, de a szíve, lelke, s minden gondolata huszá-
ri volt. Örök példája és dicsõsége õ a magyar könnyûlovasságnak,
s egyike azoknak, akik a lovasság hírét messze földön elterjesztették.” 

Hírét mind a törökök, mind az osztrákok jól ismerték. Bár a ki-
rály tiltotta a vitézeket a személyes viadaloktól, Huszár Péter gyak-
ran hívott ki bajvívásra török vitézeket, elutasító válasz esetén pe-
dig sértegetõ levelekkel próbálta kiprovokálni a megmérettetést.
Az egyik ilyen alkalmával, 1582-ben Bécsbe hívatták, s a bajvívás
kiprovokálása miatt – korábban példa nélkül álló módon – rövid idõ-
re tömlöcbe került. Szabadulása után a bajvívást és a portyázáso-
kat tovább folytatta katonáival, melynek egyik oka a végvári kato-
nák kevés fizetése volt, hiszen gyakran abból éltek, amit a török-
tõl elvettek. A portyázások során több hódoltsági falut visszavet-
tek a töröktõl hosszabb-rövidebb idõre. Részt vett Koppány, End-
réd és Székesfehérvár ostromában. 1593-ban a pápai vár fõkapitá-
nyává nevezték ki, ezentúl már szabadabban portyázhatott a Bala-
ton környéki török erõsségek között. 1594-ben Báthory Zsigmond

Erdélybe csábította, nagy vagyon és cím ígéretével: ,,Udvari bejáró“
tisztséget adott neki. 1596-ban Mezõkeresztesnél csatát vesztettek
a magyar seregek, a csata helyszínérõl az erdélyi fejedelem Hu-
szár Péter segítségével menekült. Késõbb Báthory Zsigmond le-
mondott, de Huszár Péter továbbra is Erdélyben maradt, Báthory
András fejedelmet szolgálta. Az 1601-ben a kolozsvári országgyû-
lésen Báthory Zsigmond visszahívása ellen szavazott. Ezért a fe-
jedelemhez hû országgyûlés Déva várába záratta, ahonnan Básta
György császári hadvezér kiszabadította és Lugos parancsnoká-
nak nevezte ki. 1603-ban a császáriak ellen felkelõ Székely Mózes
seregével elfoglalta Lugost. Huszár Péter elõször török, majd tatár
fogságba került, akik rituális szertartással végezték ki. 

Berenhidai Huszár Péter neve kevésbé ismert történelmi tanul-
mányainkból, mivel portyázásai miatt életében és késõbb is ellent-
mondásos volt a megítélése. Büszkék lehetünk rá, hogy városunk
nevét viseli egy ilyen nagyszerû végvári vitéz, aki családja és birto-
kai révén szorosan kötõdött az egykori Berhidához. szerk

BÜSZKESSÉGEINK

WÁGNER ÉS TÁRSA TEMETKEZÉS
BERHIDÁN A TEMETÕ MELLETT 

(AUTÓSBOLT HELYÉN)

ÁLLANDÓ 24 órás szállítási ügyelet:
70/637-42-27

Információ: Paré Csilla 70/944-2562
8182 Berhida-Peremartongytp., Ibolya u. 13/1.

Rendelés felvétel: Várpalotán is
a Kossuth út 15. sz. alatt.

BERHIDAI MÚLTIDÉZÕ
Célunk, hogy városunk történelmét, városunkhoz kapcsolódó történelmi személyek életét rövid írásokon keresztül megismer-

tessük városunk lakóival. Ezért új rovatot indítunk Berhidai múltidézõ címmel, melyben alkalmanként írásokat teszünk közé. El-
sõ írásunk Berenhidai Huszár Péterrõl szól.

BERENHIDAI HUSZÁR PÉTER

Tisztelt Szülõ/Törvényes képviselõ!
Tájékoztatom, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyám-

ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1)
bekezdés a) pontja és (2) bekezdése, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermek-
védelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz fel-
használható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Ko-
rm. rendelet 3/A. fejezete alapján a gyermek lakóhelye, vagy
ha a gyermek életvitelszerûen a bejelentett tartózkodási he-
lyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormány-
zat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülõ, törvényes
képviselõ kérelmére a déli meleg fõétkezést a hátrányos, hal-
mozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.

A rendkívüli helyzetre való tekintettel 2020.03.18-tól hatá-
rozatlan ideig biztosítjuk a jogosult gyermekek részére a déli
meleg fõétkezést az alábbi intézményi bontásban:

a Berhidai Süni óvodából:
- az Ady Endre Általános Iskolába járók,
- a nem berhidai intézménybe járók,
- Süni Óvodába járók,

a Peremartoni Hétszínvirág Óvodából
- Hétszínvirág Óvodába járók,
- intézménybe nem járók,
- a II. Rákóczi Általános Iskolába járók vihetik az ebédet.
Kérjük, hogy intézményekbe járó jogosult gyermekek részé-

re a Peremartoni Hétszínvirág Óvodában a 88/455-270-es tele-
fonszámon, a berhidai Süni Óvodában pedig a 88/455-181-es te-
lefonszámon legkésõbb 2020. március 17-én 08.00-12.00 órá-
ig jelezzék étkezési igényeiket.

Fenti idõponttól az ebéd, névre szóló étkezési jeggyel vehetõ
át az intézmény által biztosított tárolódobozban történõ elvitellel.
A névre szóló étkezési jegyek 2020. március 18-tól az elsõ ebéd
átvétele elõtt vehetõk át az óvodákban. Az étel kiadása minden
munkanapon 10.30-11.30 óra között történik az intézmény által
biztosított tárolódobozban, elvitellel. Amennyiben az étkezési je-
gyek átvétele után bármelyik napon nem tart igényt az étkezés-
re, abban az esetben ezt az óvodának elõtte írásban jelezze.

Berhida, 2020. március 16.
Pergõ Margit polgármester
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BERHIDAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Beszámoló a BNNÖ 2019-es munkájáról
Az elmúlt évben is nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy

az államtól kapott támogatásokat a nemzetiségi értékek átörö-

kítésére fordítsuk, a helyi igények figyelembevételével. 

Mint minden évben, most is részt vettünk a helyi megemléke-

zéseken. 2019. március 8-án rendeztük meg településünkön a he-

lyi német kisebbség ünnepét, a Német Nemzetiségi Napot. 7-én,

csütörtökön, a Nemzetiségi Nap elõzeteseként, a Rákóczi isko-

lában német napot tartottunk. A délelõtt folyamán az alsó tago-

zatos diákoknak kézmûves foglalkozást szerveztünk, délután a

felsõ tagozatos tanulók német nyelvi versenyen vettek részt.

Másnap délelõtt az Ady iskolában rendeztünk kézmûves játszó-

házat a gyermekeknek, a pedagógusok segítségével. A délutáni

program itt a Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtárban folytató-

dott közmeghallgatással és kulturális mûsorral. 

A húsvét ünnepkörhöz kötõdve a berhidai és a peremar-

tongyártelepi mûvelõdési házakban óvodásoknak és kisiskolá-

soknak két helyszínen szerveztünk német nemzetiségi játszóhá-

zat. Május utolsó szombatján Sommerfest nyárköszöntõ ren-

dezvényt tartottunk a Kistónál, immáron ötödik alkalommal, a

két helyi iskola pedagógusainak közremûködésével. Játékos tú-

rát szerveztünk, amelyet nemzetiségi népi játszóházzal és lo-

vaglási lehetõséggel egészítettünk ki.

Az elmúlt évekhez hasonlóan múlt évben is közremûköd-

tünk a városnapok szervezésében. Az együttmûködés során is-

mét a gyermekprogramokra tettük a hangsúlyt, mert fontosnak

tartjuk, hogy az általunk szervezett programokkal megszólít-

suk ezt a korosztályt, hisz rajtuk keresztül tudjuk legjobban to-

vább vinni a német nemzetiségi hagyományokat.

Szeptember végén a Rákóczi iskola 3. osztályos tanulói Né-

metbányára látogattak.

Októberben mindkét iskolában Erntedankfestet tartottunk.

Önkormányzatunk a sok éves hagyományt követve ismét

megszervezte novemberben a lámpás felvonulást, melyet az

Ady iskolában a diákok ünnepi mûsora követett. Martin nap té-

makörében kreatív versenyt hirdettünk, az elkészült alkotásokat

a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtárban tekinthették meg az

érdeklõdõk. A felsõ tagozatosok német nyelvismeretüket és a

Martin nap legendájában való jártasságukat mutathatták meg

egy német nyelvû feladatlap kitöltésével. Novemberben elhív-

tuk Figura Edét, hogy az Ady Endre Német Nemzetiségi

Nyelvoktató Általános Iskola alsó tagozatosainak és a Süni

Napközi-otthonos Óvodába járó ovisoknak 1–1 interaktív német

nemzetiségi zenés elõadást tartson.

December 6-án az Ady iskola közremûködésünkkel Graz-

ba kirándult, ahol egy rövid városnézést követõen a Zotter

csokigyárba látogattak. Decemberben, az adventi idõszakban

az iskolákban, az óvodákban valamint a kultúrházban is adven-

ti nemzetiségi játszóházakat tartottunk. 2019. december 11-én,

szerdán az Eleven Társulat Kati és a hóember címû, német

nemzetiségi gyermekdalokkal színesített téli mesejátékát te-

kinthették meg az ovisok és a kisiskolások Berhidán az Ady is-

kola aulájában és a Petõfi Mûvelõdési Házban.

Beke Zsolt berhidai plébános úrral egy közös kéréssel fordul-

tunk Soltész Miklós államtitkár úr felé, és kértük a segítségét,

hogy támogasson minket annak a célnak az elérésében, hogy

az 1985-ös földrengés során megrongálódott Szent László Ka-

tolikus Templom belsejében lévõ freskók és fali képek régi fé-

nyükben tündökölhessenek. Kérésünk meghallgatásra talált, és

a Miniszterelnökségtõl 20 millió Ft vissza nem térítendõ támo-

gatást kaptunk a munkálatokra. A munka július elején indult, és

a melegebb idõ kezdetével tavasszal tovább folytatódik. Ebbõl

az összegbõl a templombelsõ hátsó boltozatának két hajója

újulhat meg. Továbbiakban is keressük Zsolt atyával a lehetõ-

ségeket, hogy a teljes templombelsõ megújulhasson, és telepü-

lésünk e meghatározó épületét megõrizhessük az utókornak.

Beszámolóm végeztével engedjék meg, hogy köszönetet

mondjak a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal és az ön-

kormányzati intézmények munkatársainak, a helyi civil szer-

vezeteknek és közösségeknek, valamint a szülõknek a prog-

ramjainkhoz és a munkánkhoz nyújtott segítségükért.

Köszönetnyilvánítás

A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat ezúton kö-

szöni a német nemzetiségi vetélkedõ szervezésében való

nagyfokú segítséget Vargáné Nesó Ágnesnek, a verseny le-

bonyolításában résztvevõ pedagógusoknak, a zsûri tagjainak,

és külön köszönet a diákönkormányzatnak, a versenyzõk és

segítõik megvendégeléséért.

Köszönettel tartozunk a német nemzetiségi nap sikeres le-

bonyolításában való közremûködést és segítséget a kulturá-

lis bemutató résztvevõinek és felkészítõinek, a játszóházban

résztvevõ pedagógusoknak, a mûvelõdési ház munkatársai-

nak. Külön szeretnénk köszönetet mondani Pénzes Gézának,
hogy ismételten vállalta a gyermekek ingyenes szállítását a

kulturális bemutatóra.

Ernhofferné Somogyi Ágota
BNNÖ elnök
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Csodák Palotájában jártunk
Az EFOP 3.3.7-17 „Informális és nem formális ta-

nulási lehetõségek kialakítása a köznevelési intézmé-
nyekben” címû pályázat keretében februárban, 50 alsós

kisgyermekkel látogatást tettünk Budapesten, a Csodák

Palotájában. A kirándulás célja az volt, hogy olyan talál-

mányokat és játékokat ismerjünk meg, amik különbözõ

módon mutatják be az emberi gondolkodás határtalansá-

gát. 

Részt vettünk az Illúziók titkai interaktív elõadáson,

ahol olyan szerkezetekkel találkozhattunk, amik külön-

bözõ látásmódokat mutattak meg nekünk. 

(Folytatás a 11. oldalon)

ÓVODÁINK, ISKOLÁINKBÓL ÉLETÉBÕL

Busójárás Berhidán
A tél végén, amikor a farsangolás a tetõfokára hág, min-

denki már csak a tavaszt várja. Ebben az évben a berhidai Ady

Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és

AMI nyolcadikos diákjai és tanárai Slemmer Edina tanítónõ

vezetésével felelevenítették a busójárás hagyományát. A bu-

sójárás egy tavaszváró, téltemetõ népszokás, farsangi masz-

kos alakoskodás és dramatikus néphagyomány.

A fiatalok már hetek óta készülõdtek. Lisztet vásároltak, szö-

veget tanultak, a busójárás hagyományairól beszélgettek. Elõ-

kerültek az álarcok, maszkok, némelyeken szükségessé vált egy

kis felújítás. Lelkes csapatmunkával elkészült a szalmából, szí-

nes ruhába öltöztetett kiszebáb is, mely elégetésével magával ra-

gadja telet.

Már az öltözködés is izgalmas volt, népviseletbe, bun-

dába bújtak a felvonulók, ami ebben a tavasziasan enyhe

téli idõben elég melegnek bizonyult. De amint elindultak

az iskola diákjait meglepni, megijeszteni, és korom helyett

kakaóporral bekenni az embereket, mindenki jókedvre ke-

rekedett.

Idén a város nagy részét sikerült bejárniuk, hiszen Szöllõsi

Attila a Berhidai Lovasok KSE elnöke felajánlása révén lo-

vaskocsijával segítette a felvonulást. A gyerekekhez igazán

közel állt a feladat, hiszen a hangoskodás, vigadozás, éneklés,

bolondozás az életük kedvenc része. Kereplõvel, dobbal, ko-

lomppal, hangos énekléssel, lisztszórással ûzték el a telet, re-

méljük sikeresen.

Végezetül a polgármesteri hivatalban, Pergõ Margit pol-

gármester asszony vendégelte meg a csapatot, vidám beszél-

getéssel zárva a busójárást. Délután a farsangolás az iskolá-

ban folytatódott a kiszebáb égetéssel, jelmezes felvonulás-

sal és bulival.

„Elûztük a telet!”

Horváthné Fertály Andrea
német nyelvtanár

ADY ÉS AMI HÍREK

Január végén a 3. osztályos tanulókkal elláto-

gattunk a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyv-

tárba, ahol a „Gyûjtsd okosan!“ címû játszóházon

vehettünk részt. Játékos formában ismerkedtünk

a szelektív hulladékgyûjtéssel. Az interaktív fog-

lalkozás során beszéltünk a környezetvédelem

fontosságáról, komposztálásról és az újrahasz-

nosításról. A program végén palacktaposó ver-

seny is volt, amelyet a gyerekek nagy örömmel

csináltak.

Köszönjük Máthé Szabina és Velegi Brigit-

ta közmûvelõdési dolgozóknak a vidám, érde-

kes és hasznos foglalkozást.

Tóthné Éberfi Éva tanító néni

Foglalkozáson jártunk a 
Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtárban
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(Folytatás a 10. oldalról)
Sétálhattunk a tükörszobában, játszhattunk az árnyé-

kokkal és a bátrak még a sötét szobába is bemerészked-

hettek.

A következõ állomásunk Newton almáskertje volt,

ahol megismerkedhettünk a híres fizikus találmányaival.

A gyerekek minden kiállított tárgyat ki is próbálhattak.

A látogatás végén a Természet mûhelyét, a Tudósok

csarnokát, a Mágneses mezõt és az Ûrállomást fedezhet-

tük fel. Mindegyik kiállító terem beszédes nevet visel, így

azonnal tudhattuk, hogy mit is fogunk látni, megtapasz-

talni. Hozhattunk létre örvényt a vízben, kosárlabdázhat-

tunk egy csõbõl kiáramló levegõ erejével és el tudtuk té-

ríteni az iránytûket egy mágnes segítségével.

A kirándulás végére sok-sok csodát átélhettünk és fe-

lejthetetlen élményekkel gazdagodtunk. A diákok egy

rendkívül izgalmas, vidámsággal és játékkal teli napot

tölthettek együtt. 

Palotai Andrea 
tanító

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Óriás kupakgyûjtõ szív a peremartongyártelepi iskola

Szülõi Munkaközösségének támogatásával
Szülõi munkaközösségünk min-

den évben keresi a lehetõségeket,
amivel segítséget nyújthat az iskolá-
ba járó gyermekek oktatásához, ne-
veléséhez, az iskolában eltöltött idõ-
höz. Minden évben jótékonysági bált
szervez, melynek bevételébõl, a diá-
kok segítését célzó lehetõségeket tá-
mogat.  

A Szülõi Szervezet úgy döntött,
hogy az idei tanévben szervezett bál
bevételébõl egy óriás kupakgyûjtõ
szív felállítását szorgalmazza. Tette
ezt azért, hogy egyrészt ezzel is felhív-
ja a gyermekek figyelmét a szelektív
hulladékgyûjtés jelentõségére, más-
részt, hogy az összegyûjtött kupako-
kat egy nemes célra ajánlja fel. Hisz
fontos, és ezt a gyermekeinkben is tu-
datosítanunk kell, hogy legyen egy
cél, amit el akarunk érni. A mûanyag
kupakok a mindennapi életünk ré-
szei, de a felhasználást követõen már
csak hulladék, felesleg és környezeti
teher. Közelíthetünk a kupakokhoz más szempontból is, hiszen
ezek összegyûjtése reményt adhat valakinek a gyógyulásra, a jobb
életre. 

Csányi Ramóna, szülõi munkaközösségünk vezetõje a dön-
tést követõen elindította a folyamatokat. Talált egy helyi vállal-
kozót, aki vállalta a kupakszív elkészítését. Felvette a kapcsola-
tot az önkormányzattal, a helyi intézményekkel, a tankerülettel,
és beszerezte a szükséges engedélyeket, és felkérte a helyi Te-
lepülésellátó Szervezetet, hogy állítsák fel ezt a létesítményt az
iskola szomszédságába. Megkereste és megtalálta azt az elsõ
célt, ahová az összegyûlt kupakokat eljuttathatjuk. Terveink sze-

rint a jövõben a tanulók választhatnák
ki, hogy kiknek gyûjtenek, hogy minél
közelebb érezhessék magukhoz e tö-
rekvést.

Az elsõ célkitûzésünk Nimród,
egy négy éves oxigénhiánnyal szüle-
tett, Veszprém megyei kisfiú gyógy-
kezelésének segítése, akinek lehet
gyûjteni a kupakokat. Reméljük minél
többször sikerül megtölteni ezt a szívet
a nemes cél elérésének érdekében. 

A gyûjtõt már a kihelyezést követõ-
en nagy érdeklõdés övezte. A szülõi
munkaközösség február 14-ére, a Va-
lentin nap alkalmából közös megtöltés-
re hívta az iskolásokat és a város lakos-
ságát. Az iskolában megkértük a 7. osz-
tályosokat, hogy „fogadják örökbe” ezt
a szívet, gondozzák, figyeljenek arra,
hogy csak a megfelelõ hulladék kerül-
jön bele, és segítsenek a kiürítésében.
A gyerekek nagy lelkesedéssel vállal-
ták ezt a feladatot. A pedagógusokkal,
valamint a mûvelõdési házzal közös

szervezésben megvalósuló eseményen öröm volt nézni, ahogy a
Rákóczi iskola diákjai nagy buzgalommal töltötték a kupakszí-
vet, ami a felállítást követõen egy hét alatt meg is telt. A követ-
kezõ hét hétfõjén már sor is került az elsõ ürítésre, és a beteg kis-
fiú családja el is szállította a kupakokat.

Szeretnénk köszönetet mondani az iskola vezetésének és pe-
dagógusainak, hogy õk is támogatják a célunkat, lelkesítik a di-
áksereget, és minden közremûködõnek, aki segített nekünk,
hogy ez a kupakszív betölthesse a funkcióját.

Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német N. Ny. 
Ált. Iskola Szülõi Munkaközössége
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„Egy nap a biztonságért – egy nap az iskolában.”
2020. február 11-én iskolánkban komplex megelõzési elõadás-

sorozaton vehettek részt tanulóink.
A komplex megelõzési tevékenység kidolgozásában és meg-

valósításában a következõ szervezetek vettek részt az alábbi té-
mákban:

- Népegészségügyi Fõosztály: „Higiénia - egészség”
- Katasztrófavédelmi Igazgatóság:

- Polgári Védelem: „Veszély esetén ne veszítsd el a fejed!”
- Tûzoltóság: „Vigyázz a tûzzel!”

- Balaton-felvidéki Nemzeti Park: „Óvd a környezetet és a ter-
mészetet!”

- Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság: „Ne válj áldo-
zattá, kerüld a drogokat!”, „A gyalogos és a kerékpáros közle-
kedés szabályai”

- Vöröskereszt: „Segíts a bajban!”

- Büntetés-végrehajtási Intézet: „Tanulj más hibájából!”
- NAV Veszprém Megyei Vám- és Pénzügyõri Igazgatósága:

„Az olcsó néha drágább!”
- Drogambulancia: „Szertelenül szabadon” 
- Magyar Honvédség: „Irány a sereg!” 
A diákok ezen a napon sok hasznos és érdekes információ-

ra tettek szert. Több témánál a gyerekek maguk is részt vettek
az oktatásban: pl. kipróbálhatták a kerékpáros akadálypályát és
a kutyás bemutatón parancsot adhattak a kutyusnak. 

Örültünk, hogy iskolánk idén bekerült a kiválasztott intézmé-
nyek közé. Fontosnak tartjuk, hogy a fenti témákról ne csak ha-
gyományos oktatási keretek között halljanak diákjaink, hanem
lehetõségük nyíljon szakemberektõl, a szakmabeliek tapaszta-
lataiból tanulni, okulni a fenti témákban. 

Kálmán Andrásné

Pályaorientációs-nap 
a II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában

2020. 01. 28-án került sor iskolánkban a Pályaorientációs
Napra. A projektnap célja, hogy minél több szakmát bemutas-
sunk, hiszen a gyermekeknek hasznos segítség lehet a pálya-

választás alkalmával. A felsõs tanulók többféle pályaválasztá-
si tesztet tölthettek ki. Különbözõ szakmákról készített, szülõi
interjúkat is meghallgathattak a gyerekek. Készült minden osz-
tályban egy szakmát, mesterséget bemutató mini munkahely,

valamint egy beöltözött
mesterember is. Alsós ta-
nulóink játékos feladatokon
keresztül ismerkedtek régi
és új szakmákkal. A várpa-
lotai honvédségtõl is ér-
keztek bemutatót tartani.
Beszéltek a honvédelmi
oktatásról, missziókról
mutattak képeket, melye-
ket személyes élmények-
kel egészítettek ki. Fegy-
verzeti és felszerelési be-
mutató is gazdagította a
programot.

Ezúton is szeretnénk
megköszönni a tartalmas,
élménydús programot Schucha Ádám vezetésével a 31. Terü-
letvédelmi Zászlóalj tagjainak!

Zeller Andrea

Februári programok a Süni oviban
A télbúcsúztató február hónap a farsang je-

gyében telt a Süni Óvodában. Zenés, vidám
mûsorokkal várták az apróságok a tavasztün-
dér megérkezését. Február elején az óvodába
gyakran visszatérõ Palinta Társulat Itt a far-

sang áll a bál címmel vidám, zenés mûsorral szórakoztatta a
kicsiket. Közös, vidám énekekkel, táncokkal, játékokkal fo-
kozták a farsangi hangulatot. Az óvodai farsang a csoportok-
ban, a közös mûsor az aulában folytatódott, jobbnál jobb, öt-
letesebb jelmezeket öltöttek magukra a gyerekek, volt, akik-
nél - mondhatni példaértékûen - a család lelkes összefogásá-
val készültek el a jelmezek. A jelmezfelvonulás, valamint a
közös tánc kovácsolta össze a lelkes kis farsangoló csapatot,
ahol nemcsak a gyerekek, hanem a felnõttek, óvó nénik is,
dadus nénik is ötletes jelmezt öltöttek magukra. Aznap 16

órától a családokat vártuk közös játékos versenyekre az óvo-
da udvarára. A közös énekkel, verssel, rigmusokkal ûztük a
tél szellemét, amelyet egy jelképes kiszebáb elégetésével tet-
tük emlékezetessé. 

Nagycsoportosaink ismét ellátogattak a Berhidai Mûvelõdé-
si Ház és Könyvtárban szervezett zöld foglalkozásra, ahol játé-
kosan ismerkedtek meg a szelektív hulladékgyûjtéssel kapcso-
latos fontos tudnivalókkal, mesén keresztül szereztek tapaszta-
latokat a környezetvédelem szükségszerûségérõl. 

Óvodásaink a közeljövõben készülnek rajzpályázatokra,
sportversenyre, illetve egy énekversenyen is megmérettetik né-
hányan majd magukat. A hónap utolsó napján pedig a veszpré-
mi Petõfi Színház következõ bérletes gyermekelõadására láto-
gatnak el a gyerekek. 

Süni Napközi – Otthonos Óvoda 
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KÖZÖSSÉGEINK ÉLETÉBÕL

BERHIDAI NYUGDÍJAS KLUB ÉLETÉBÕL...
„Szeressük egymást gyerekek, a szív a legszebb kincs.
Ennél szebb szó, hogy szeretet a nagyvilágon nincs.” 

(Seress Rezsõ)

Januárban volt az év elsõ klubnapunk, amikor összefoglaló

beszámolót tartottunk az elõzõ év eseményeibõl és történései-

bõl. 2019-ben 19 alkalommal volt klubnapunk. A klub néptánc-

csoportja összesen 7 alkalommal szerepelt. Minden alkalom-

mal dicsérettel és oklevéllel tértek haza. 

A klub mûködéséhez az önkormányzattól, Turcsányi István-

né és Punk József képviselõktõl kaptunk támogatást, valamint az

én éves bizottsági tagnak járó tiszteletdíjamból gazdálkodtunk. 

Minden klubnapon 1-2 verssel örvendeztetjük meg klubtag-

jainkat. Így több költõt és írót ismerünk meg. A Mályvavirág Ala-

pítványnak (méhnyakrák) készítettünk gyöngyökbõl karkötõt,

amit a védõnõk a kórházba vittek és a betegeknek átadták.

80 éves Pethõ Józsefnét, Horváth Emilt és a 90 éves Lakk

Józsefnét is köszöntöttük. 

Sajnos 2019-ben 4 klubtagunktól vettünk végsõ búcsút: Ko-

vács Károly, Punk József, Kovács Józsefné és Zeller János.

Emléküket megõrizzük.

Klubtagjaink közül Kapcsos Józsefné, Tankovics István és

Devecseri Hédi anyagilag is támogatta a klubot (pólók és köny-

vek eladásából). 

Leukémiás gyerekeknek 5.000 Ft értékû csomagban csoko-

ládét, édességet küldtünk, mielõbbi gyógyulást kívánva nekik.

Három alkalommal Tamási fürdõn pihentünk. Két alkalom-

mal is voltunk Zámolyon, a Pedró csárdában, ahol kellemes es-

tét töltöttünk. 

Két egynapos kirándulásunk volt: Az elsõ alkalommal a Je-

li Arborétumban, ahol csodálatos nyíló virágokat tekintettük

meg, majd a Kilátó és a Hétforrás következett. Hazafelé meg-

álltunk a Jáki templomnál. A Jáki templom Magyarország leg-

híresebb román kori temploma, egykori jáki bencés apátság

monumentális bazilikáját a hazai román stílusú építészet szim-

bolikus alkotásaként tartják számon. Második egynapos kirán-

dulásunk Balatonfüredre vezetett, itt található a Bodorka

Vízivilág Látogatóközpont, ahol vetítést néztünk meg a Bala-

ton kialakulásáról, a benne élõ halakról, majd kisvasúttal a he-

lyi nevezetességeket, hazafelé pedig Magyarországon egyedü-

li, mûködõ vízi malmát Örvényesen néztük meg, majd a Kolos-

ka völgyben pihentünk egy kicsit.

Augusztus 20-án a klubtagok egyik fele Debrecenben nézte

a csodálatos Virágkarnevált, a többiek pedig az arató felvonu-

láson vettek részt, ahol a fiataloknak átadtuk a következõ idõ-

szakokra a felvonulás rendezését.

Nagyon érdekes és színvonalas író-olvasó találkozón vet-

tünk részt a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtárban, ahol

Tófeji Valéria volt a vendég.

Jó kedvvel és vidáman búcsúztattuk az óévet, az új évet pedig

Szabó Károlyék jóvoltából csodálatos tûzijátékkal köszöntöttük.

Az idei évben Kiss József klubtagunk unokájának sikeres

mûtétjéhez és gyógyulásához gyûjtöttünk.

Februárban jól sikerült jelmezes bálunk volt. Több mint 200

db nagyon finom fánkot sütött: Anna, Hédi, Margit és Eta.

Horváth Istvánné, klubvezetõ

Hófehérke és a hét törpe egy kicsit másképp

Fánksütõink

Búcsúzunk
Elkísértük utolsó útjára alapító klubtársunkat, Ötvös

Józsefné Magdust. Emlékét szívünkben õrizzük.

Berhidai Nyugdíjas Klub tagjai
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Most érdemes napelem rendszer 
kiépítésén gondolkozni!

Ha most tervezi napelem-rendszer felszerelését családi házára, a legjobbkor teszi: folya-

matosak a kedvezõ feltételû pályázatok, ráadásul egy hatalmas tapasztalattal rendelkezõ

céget tudunk a figyelmébe ajánlani: a veszprémi Solar-Rendszerépítõ Kft. munkatársai

a tervezéstõl a kivitelezésig segítenek Önnek.

A Solar-Rendszerépítõ Kft. az elmúlt 15 év alatt több mint 750 ezer

napelemet telepített itthon és külföldön. Jelenleg 35 saját alkalmazot-

tal dolgoznak, családi házakat, ipari csarnokokat, és földi telepítésû

erõmûveket építenek. A cég a legkorszerûbb gépekkel, szerszámokkal,

anyagokkal dolgozik, követve az újdonság és a folyamatosan bõvülõ igé-

nyeket napra készen.

Az évek alatt legmagasabb minõséget elõállító európai és ázsiai gyár-

tókkal kerültek közvetlen kapcsolatba – LG, Sharp, Fronius –, melyek-

kel egyben megbízott képzett szervizpartnerek is lettek. A Dunántúli ré-

gióban például az LG napelemek legnagyobb képviseletét látják el.

A megrendelõnek csak az elképzelését kell megfogalmaznia, a Solar-
Rendszerépítõ Kft. teljes körû szolgáltatást nyújt: minden elkötelezettség nélkül elõzetesen felméri az igényeit, elkészíti a

kalkulációt, ezt követõen pedig a hitelpályázat megírásától kezdve az engedélyezésen át az anyagbeszerzésig és a kivitele-

zésig minden feladatot elvégez a legmagasabb minõségben.

– A lakosság és a cégek egyre inkább ezt az energiaforrást választják, mert

környezetkímélõ, olcsó, és most, hogy pályázat is igényelhetõ hozzá, a ko-

rábbinál is jobban kifizetõdõ napelemekkel elõállítani a család, illetve a cég

számára szükséges elektromos energiát – mondja Szakos Ferenc, aki társá-

val, Puha Tamással hozta létre a Solar-Rendszerépítõ Kft.-t.
– Az elmúlt tíz év alatt kevesebb mint a felére csökkent a rendszer ára, mi-

közben a technológia jelentõsen fejlettebb lett. A rendszer bekerülési költsé-

ge 8–10 év alatt térül meg, az azt követõ 20–25 évben ingyenes lesz a meg-

rendelõ számára a villamos energia fogyasztás, ez természetesen a minõsé-

gi anyag összeállításra vonatkozik.

A jelenlegi lakossági támogatási formában 10 százalékos elõleggel és egyéb

ráfordítás nélkül igényelhetnek nulla forintos hitelt a megrendelõk, ezután 1–1,5 hónap alatt szolgáltatói és banki ügyinté-

zéssel együtt elkészítjük, beüzemeljük a rendszereket.

– Tudni kell, hogy személyre szabott konstrukcióval a hiteltörlesztõ részlet kevesebb lehet, mint a megrendelõ korábbi ha-

vi energiaszámlája – mondja a szakember. – Ha minõségi anyagokból építünk jó rendszert, akkor pedig garantált a plusz tíz

év ingyen energia.

Azt, hogy a lakosság mennyire elkötelezett a költségkímélõ megújuló energia mellett, mutatja, hogy a cég felé egyre több

megrendelés érkezik.

A cég vezetõi a lakóházak napelem rendszerének kiépítésérõl és a pályázati feltételekkel kapcsolatos

kérdések megválaszolására Lakossági fórumot tartanak a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár

épületében 2020. május 20-án 17 órai kezdettel, melyre minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

Solar-Rendszerépítõ Kft.
+36 30 298 55 85

+36 70 638 2339

info@solar-re.hu

www.napelemveszprem.hu

8200 Veszprém, Budapesti út 75.
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Német nemzetiségi nap – 2020. március 5–6.
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is

március elsõ felében rendeztük meg tele-
pülésünkön a helyi német kisebbség ün-
nepét, a Német Nemzetiségi Napot. 

Március 6-án, csütörtökön, a Nemzeti-
ségi Nap elõzeteseként, a Rákóczi iskolá-
ban német napot tartottunk. A délelõtt folya-
mán az alsó tagozatos diákoknak nemzeti-

ségi német játszóházat szerveztünk egészséges életmód témában.

A foglalkozást követõen a Petõfi Mûvelõdési Házban, a Hol-
ló Együttes mûsorát tekintették meg a Rákóczi iskola alsósai.
A zenekar Hampelmann címû mûsorában felhangzó német
gyermekdalokat és az összekötõ játékokat nagy szeretettel fo-
gadták a gyerekek. 

A nap folytatásaként, délután nemzetiségi vetélkedõ került
megrendezésre a Rákóczi iskola német nyelvet oktató pedagógu-
sai segítségével, immáron harmadik alkalommal. Ezúton is köszö-
nöm Vargáné Nesó Ágnesnek, hogy szervezésével megvalósulha-
tott ez a vetélkedõ, ami mára kistérségivé vált, hisz a Rákóczi és
az Ady iskolában tanuló gyermekek mellett, a várpalotai Várker-
ti és a Nepomuki Általános Iskola diákjai is versengtek egymással.

A vetélkedõn a következõ eredmények születtek:
5–6. osztályosok 3 fõs csapatokban méretették meg magukat.

Elsõ helyezést ért el a várpalotai Várkerti Általános Iskola
Käsemürner csapata (Bojtár Laura, Helt Zétény és Régi Má-
tyás). Másodikként végeztek szintén a várpalotai Várkerti Ál-
talános Iskolából a KárÁszok csapat (Troják Barnabás, Veréb
Szófia és Holics Nóra). A harmadik helyezést pedig a Rákóczi
Iskola Nutella csapta nyerte el (Molnár Zoé, Rózsás Léna és
Kálmán Kíra). A hetedik és nyolcadik osztályosok egyéniben

versengtek, az eredmények: I. helyezést ért el Müller Krisztina,
a Rákóczi iskola 8.b osztályos tanulója, második lett Takács
Míra Zoé, a Rákóczi iskola 8.a osztályából, és harmadikként
Jónás Ferenc Noel végzett az iskola 8. osztályából.  Minden
helyezettnek és minden résztvevõnek szívbõl gratulálunk!

Másnap délelõtt az Ady iskolában rendeztünk kézmûves ját-
szóházat a gyermekeknek, a pedagógusok segítségével, akik
különbözõ technikával ékszereket készítettek.

A délutáni program keretében a peremartongyártelepi Petõ-
fi Mûvelõdési Házban közmeghallgatással egybekötött kulturá-
lis mûsort tartottunk. Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével
Heilig Ferenc, a Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke. A rendezvény elején a Berhidai II. Rákóczi Fe-
renc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 7. osztá-
lyos tanulói emlékeztek meg a magyarországi német kitelepí-
tésrõl. Erre az eseményre a mai napig fájó szívvel emlékeznek
az ország német nemzetiségi állampolgárai. A megemlékezést az

elmúlt évrõl egy rövid szöveges beszámoló és közmeghallgatás
követte. Ezt követõen került sor a kulturális bemutatóra, ahol az
Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola, a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Né-
met Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola német nemzeti-
ségi nyelvoktatásban résztvevõ tanulói, a Berhidai Nyugdíjasklub
Néptánccsoportja és a Rokolya Néptánccsoport lépett fel. A mû-
sorszámok változatosak voltak, bábjáték, nemzetiségi gyermek-
dalok, versek, német nemzetiségi néptánc és modern tánc kö-
vette egymást. Köszönet minden szereplõnek a mûsorért!

Ernhofferné Somogyi Ágota
BNNÖ elnök
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