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MEGÚJULTAK EMLÉKMÛVEINK

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Ku-

tatásáért Közalapítvány XX. század Intézete  az elsõ világhábo-

rú centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Elsõ Világ-

háborús Centenáriumi Emlékbizottság hirdette pályázatát az-

zal a céllal, hogy ezáltal is hozzájáruljon a korszakkal kapcso-

latos ismeretek bõvítéséhez. 

Berhida Város Önkormányzata a felhívásra pályázatot nyúj-

tott be „Az elsõ világháború történelmi emlékeit õrzõ emlékmû-

vek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékmû állítása

témában” a 8181 Berhida, Mezõ utca területén található Elsõ vi-

lágháborús feszület helyreállítása céljából, melyre a támogató

döntése alapján vissza nem térítendõ támogatásban részesült.

A feszület helyreállítási munkái több lépésben zajlódtak.

Tisztítást, és fertõtlenítést követõen a kereszt teljes szerkezete

az eredeti formák és ívek megtartásával újraalkotásra került. A

kereszten található emlékszöveg és a két oldalon lévõ hõsi név-

sor eredeti kinézetét megõrizve, változatlan szövegezéssel és

névsorral, márványba vésve került pótlásra. A kereszt környe-

zete is megújult. Az idõk folyamán tönkrement kerítéselemek

felújítása már nem volt megoldható, ezért kerítés cseréjére is

sort került. A munkálatok a terméskõbe vésett támogatói tábla

felhelyezésével és a feszület közvetlen környezetének önerõ-

bõl történõ rendezésével, virágosításával zárultak. 

A Kiskovácsi Református Templom kertjében található I.

világháborús emlékmû is megújult a közelmúltban. Az emlék-

mû az elsõ világháború 16 hõsi halottjának és 49 résztvevõjé-

nek nevét örökíti meg. A felújítást az Elsõ Világháborús Cen-

tenáriumi Emlékbizottság pályázatán nyert összegbõl a Kisko-

vácsi Református Egyházközség végeztette el. 

Az I. világháborús emlékmûvek megújítása mellett önkor-

mányzati forrásból új külsõt kapott, szinte újjászületett az Õsi

út és a Rákóczi utca keresztezõdésében álló Szent Flórián szo-

bor. A hagyomány szerint Peremartonban hatalmas tûzvész

pusztított, amely csodával határos módon Berhidán megállt.

Ekkor emeltették hálából és tûz elleni védelméül Szent Flórián

szobrát, amelyet bántai fehérhomokkõbõl faragtak. A megújult

emlékmûvek ékes díszei városunknak, vigyázzunk rájuk!

szerk.

I. világháborús emlékmû - Mezõ utca I. világháborús emlékmû - Kiskovácsi Szent Flórián szobor
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KÖZÉLETI HÍREK

TÁJÉKOZTATÓ
Hulladék-elhelyezés szabályairól

Az elmúlt idõszakban több esetben tapasztalható volt, hogy

a közterületen lévõ hulladékgyûjtõ edényzet mellé hulladék

(leginkább lom jellegû pl.: bútor, szõnyeg, stb.) került elhelye-

zésre. 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás

rendjét, valamint a közterületek tisztántartását és használatát a

2/2015.(I.29.) önkormányzati rendelet szabályozza.

Berhida Város Önkormányzata annak érdekében, hogy a

jogszabályokban meghatározott hulladékgazdálkodási feladata-

it – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben rögzí-

tett elveknek megfelelõen – teljesítse, a fenti rendeletben fog-

laltak szerint kötelezõen ellátandó és igénybe veendõ hulladék-

gazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fenn.

A háztartási hulladék szervezett elszállítása – Berhida tele-

pülésen – hetenként egy alkalommal történik, a közszolgáltató

által az ingatlanhasználóval közölt napon, melynek igénybevé-

tele kötelezõ. A heti szokásos mennyiséget meghaladó háztar-

tási hulladék elszállítására a szolgáltatóval külön megállapo-

dás köthetõ, e célra a szolgáltatótól hulladékgyûjtõ tartály is

bérelhetõ.

A hulladékgyûjtõ edénybe csak a háztartási hulladék fo-

galmába tartozó hulladékot lehet elhelyezni. Tilos a gyûjtõ-

edénybe veszélyes hulladékot, vagy egyéb olyan anyagot elhe-

lyezni, amely veszélyezteti a közszolgáltatással foglalkozó dol-

gozók egészségét, testi épségét. A gyûjtõedénybe vagy emblé-

mázott gyûjtõzsákba csak olyan mennyiségû hulladék helyez-

hetõ el, hogy az edény teteje az elszállításra való átadáskor le-

csukható, illetve az emblémázott zsák beköthetõ legyen.

Közterületen a hulladékgyûjtõ edényzet mellé külön – a
nem újrahasznosított hulladékon kívül – más hulladék nem
helyezhetõ el.

Az újrahasznosított hulladék az elszállítás napján reggel 6.00

óráig áttetszõ mûanyag zsákban, vagy kötegelve, kerti hulladé-

kot a szolgáltató által biztosított BIOLÓGIAILAG LEBOM-

LÓ zsákban alkalmanként 0,5 m3 mennyiségben lehet kihelyez-

ni az ingatlan elé.

A lomtalanításból eredõ hulladékot – évente két alkalommal

– a szolgáltatóval elõre egyeztetett idõpontban és mennyiség-

ben lehet kihelyezni a közterületre.

Kérem a Tisztelt lakosságot a fenti szabályok betartására!
dr. Guti László

jegyzõ



3

2020. augusztus Önkormányzati Híradó

Tisztelt Lakosság!
A TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00004 azonosítószámú „Két keréken a munkába - Berhida központ-Peremarton Iparterület között

kerékpáros létesítmények kialakítása” címû projektbõl kerékpáros nyomvonal kerül kialakításra településünkön. A létesítmé-

nyek használatához az alábbi magyarázat fûzõdik:

Kerékpársáv:
Az úttesten útburkolati jellel kijelölt

kerékpárosok egyirányú közlekedésére

szolgáló különleges forgalmi sáv. Jelzõ-

táblával való jelölése a besorolás rendjét

jelzõ táblával is történhet. A kerékpársá-

vot az úttest többi részétõl folytonos, az

útkeresztezõdésnél szaggatott sárga vonal

választja el. A kerékpársáv az autóbusz-

öböltõl sárga szaggatott vonallal van elválasztva. 

Ha az úttesten van felfestett kerékpársáv, akkor csak itt sza-

bad kerékpározni.

Nyitott kerékpársáv:
A nyitott kerékpársávot - amely a kerékpárosok közlekedé-

sére kijelölt sáv - az úttesten felfestett fehér színû szaggatott

vonal és kerékpárt mutató burkolati jel is jelzi. A nyitott kerék-

pársávot – ha az egy irányban vagy egymással szemben közle-

kedõ jármûvek egymás mellett történõ elhaladása ezt szükséges-

sé teszi - más jármûvek is igénybe vehetik,

az irányváltoztatásra vonatkozó szabályok

megtartása mellett. A jobbra bekanyarodást

a nyitott kerékpársávról kell végrehajtani.

A kerékpáros balra bekanyarodásra történõ

felkészülés céljából, vagy ha a nyitott ke-

rékpársáv megszûnik, a nyitott kerékpársá-

vot elhagyhatja.

Kerékpáros nyom: 
Az úttestre festett kerékpáros pikto-

gramokból kialakított burkolati jelek sora a
kerékpárosok számára jelzi az úttesten ja-
vasolt pozíciót, egyúttal a többi jármûveze-
tõt figyelmezteti a kerékpárosok jelenlété-
re. Természetesen az úttesten elfoglalt po-
zíció csak javaslat, tehát el lehet térni tõle,
valamint más jármûvek is ráhajthatnak, mi-
vel nem jelent külön sávot.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: 2020. március 17.
napjától a család- és gyermekjóléti szolgáltatóknak az ügyfél-
fogadás megszervezésének rendjét át kellett alakítani. Ez elsõ-
sorban a telefonon történt kapcsolattartást jelentette, illetve te-
lefonon elõre egyeztetett idõpontban, meghatározott esetekben,
korlátozott létszámban max. 2 fõ vehette igénybe egyidejûleg
a személyes találkozást az intézményben. Rendkívüli (hatósá-
gi) esetekben a családsegítõ felkereste az érintett családot/csa-
ládokat az otthonukban.

Néhány családnak (technikai felszerelés, internet, stb. hiánya)
plusz feladatot és terhet jelentett a digitális oktatásra történõ át-
állás. Ezekben az esetekben intézményünk közremûködésével
sikeresen teljesítették a gyermekek a tankötelezettségeiket. 

2020. július 01-tõl jelentõs enyhítés történt a korlátozások
vonatkozásában, de továbbra is óvatosnak kell lennünk. Intéz-
ményünket ügyfélfogadási idõben felkereshetik az ügyfelek, de
továbbra is csak egyszerre két fõ tartózkodhat az épületben.

Idõsek Nappali Ellátása: Az idõsek nappali ellátását bizto-
sító intézményt a korlátozás idejére be kellett zárni 2020. júni-
us 30-ig. A korlátozás ideje alatt a szociális gondozók hétfõtõl
péntekig az ellátottak részére kiszállították az ebédet. Igény sze-
rint biztosították számukra a bolti bevásárlást, receptíratást és
a gyógyszerek kiváltását, esetleges ügyintézéseikben való köz-
remûködést.   Rendszeresen kapcsolatban voltak velük, figye-
lemmel tudták kísérni a mindennapjaikat, egészségi állapotukat,
ezzel is enyhítve az egyedüllét érzését. 2020. július 01-tõl újra
látogathatják az ellátottak a klubot, visszatérve a régi kerékvá-
gásba, de természetesen az elõírt szabályok betartása mellett.

Házi segítségnyújtás: A házi gondozást igénylõk koruk,
és/vagy egészségi állapotuk miatt a veszélyeztetett korcsoportba

tartoztak. A veszélyhelyzet alatt ellátásuk csak az igénylõ szó-
beli nyilatkozata alapján volt nyújtható. Mindezek ellenére ki-
vétel nélkül mindannyian igényelték a további gondozást. Gon-
dozónõink mindvégig és jelenleg is fokozott elõvigyázatosság-
gal, a higiéniai szabályok maximális betartásával, szájmaszk
használata mellett látják el a gondozási feladataikat az ellátot-
tak otthonaikban.

Étkeztetés: A veszélyhelyzet ideje alatt a szociális étkezte-
tést kiszállítással átlagban naponta 16-18 fõ vette igénybe. Az
étel kiszállítása, elvitele jelenleg is kizárólag elõre csomagolt mû-
anyag edényekben történik. Éthordó használata továbbra sem
megengedett. A veszélyhelyzetre tekintettel felhívást tettünk
közzé, hogy azok, akik ellátásban nem részesülnek, otthonuk-
ban élõ mozgáskorlátozottak, fogyatékos emberek, egyedülál-
lóak, koruk és egészségi állapotuk miatt a napi egyszeri meleg
étkeztetésrõl nem tudnak gondoskodni, intézményünk munka-
társai kiszállítják az ételt, illetve szükség szerint részükre bevá-
sárolnak, gyógyszereiket kiváltják. Ezt a lehetõséget a telepü-
lésen az eltelt idõszakban átlagban 10 fõ vette igénybe.

Az eltelt négy - öt hónap alatt a feladat ellátásunk gördülé-
kenynek volt mondható. Az ügyfelek, az ellátottak fegyelmezet-
ten és türelemmel fogadták a változásokat. Betartották az elõ-
írt szabályokat, ezzel segítették a mi munkánkat is.  Munkatár-
saimnak is köszönöm a segítõkészségüket, kitartásukat, és
helytállásukat.  Egyúttal Berhida település valamennyi lako-
sának jó egészséget kívánok!

„Vigyázzunk magunkra és vigyázzunk egymásra”

Hargitai Tünde
intézményvezetõ

Kerékpársáv – nyitott kerékpársáv – kerékpáros nyom jellemzõi és használatuk

A járvány okozta veszélyhelyzet hatása az alapellátások  eljárásrendjére, 
a feladatok ellátására Berhidán
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MI HISZÜNK A VIDÉKBEN, HISZÜNK A VIDÉK EREJÉBEN! 
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület

2007-ben kezdõdött az a közös munka, amelynek eredménye-

ként sikeres LEADER programot hajtottunk végre a 2007-

2013-as programozási idõszakban és folytathatjuk ezt a munkát

a jelenlegi programozási idõszakban is. Lelkes, térségi szerve-

zetek, és a mögöttük álló aktív vidéki emberek munkája és si-

kere, hogy egy igazi közösség, egy alkotó együttmûködés ala-

kulhatott ki a térségben.

Egyesületünk programjairól a www.bakonyesbalaton.hu ol-

dalon keresztül tájékozódhat.

LEADER (francia betûszó: Liaison Entre Actions pour

le Developpement de l’Economie Rurale) = Közösségi kezde-
ményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért

Az Európai Közösség által 1991-ben elindított közösségi

kezdeményezés gazdasági, társadalmi és környezeti problémák

helyi megoldásával segíti elõ a fenntartható fejlõdést Európa

vidéki területein. A helyi részvétel, a valódi összefogás és

együttgondolkodás, ami máshol esetleg kiegészítõ jelleggel je-

lenik meg, itt a mûködés fõ sajátossága.

A LEADER hét alappillére:

1. Területalapú fejlesztés
2. Alulról építkezõ megközelítés
3. Háromoldalú partnerség: a vállalkozói-, civil- és köz-

szféra
4. Innováció
5. Integrált ágazatközi megközelítés
6. Hálózati mûködés
7. Kooperáció

A LEADER program keretében a Berhida Város Önkor-
mányzata az alábbi programot valósítja meg a 2014–2020-as

programozási idõszakban:

VP6-19.2.1.-7-2-17
Fitnesz parkok kialakítása Berhidán

Projekt tájékoztató:
Pályázati felhívás neve: Helyi identitást és közösségi együtt-

mûködést segítõ fejlesztések támogatása

Pályázati felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-7-2-17

Kedvezményezett neve: Berhida Város Önkormányzata

Projekt címe: Fitnesz parkok kialakítása Berhidán

Támogatás összege: 10 178 722 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt azonosító száma: 1959905947

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.08.31.

A projekt célja Berhida város közterületein, 3 helyszínen 1-

1 fitnesz park kialakítása. A jelenlegi pályázat útján elnyert új

létesítmények elsõdlegesen az iskolai tanórák megtartását segí-

tenék elõ, mert bár a két oktatási intézmény mellett van mû-

anyag sportpálya, azokon jellemzõen labdajátékot lehet játsza-

ni. Az eszközök kiválóan kiegészítik majd a testnevelés órai

feladatokat is. A peremartoni II. Rákóczi Ferenc Általános Is-

kolától 200, a berhidai Ady Endre Általános Iskolától 350 mé-

teren belül valósult meg. 

Helyszínek:
Berhida, Rezeda u. 1758/74 hrsz. A jelenleg is játszótér-

ként mûködõ területen az alábbi fitnesz eszközök kerültek el-

helyezésre: gyalogló, libegõ, bicikli. A fitneszpark mellett az

eszközök használatát ismertetõ információs tábla került elhe-

lyezésre.

Berhida, Hunyadi tér, 952/10 hrsz. Az ingatlan Berhida

belterületén található közparki területen. Az ingatlanon jelen-

leg ún. „Komplex” fitneszeszköz került elhelyezésre, koráb-

ban ütéscsillapító burkolattal. A területen az alábbi fitnesz

eszközök kerültek elhelyezésre: pad, kerékpártámasz, ivókút,

lépegetõ kombináció, hulladékgyûjtõ. A fitneszpark mellett

az eszközök használatát ismertetõ információs tábla került el-

helyezésre.

Berhida, Szegfû u., 1765/41 hrsz. A területen komplex játék

került elhelyezésre. A fitneszpark elhelyezését a közeli általá-

nos iskola elhelyezkedése indokolta. A park megközelítése a

közútról történik, az iskola felõl gyalogátkelõvel. A meglévõ

két árok felett az átközlekedést átereszek biztosítják. Az ütés-

csillapításhoz gumilapokból álló burkolat készült. A fitnesz-

park mellett az eszközök használatát ismertetõ információs táb-

la került elhelyezésre.

Mûszaki átadás-átvételre 2020. július 30. napján került sor.

A sportolás lehetõsége mindenki számára adott, lehet mo-

zogni edzõteremben, otthon vagy szabadtéren is, egyedül vagy

csoportosan. Napjainkban nagy népszerûségnek örvendenek

a kültéri tornaeszközök is, melyek legnagyobb elõnye, hogy

az elhelyezésükbõl adódóan bárki használhatja õket, bármikor

kardió, ügyességi, saját testsúlyos feladatok gyakorlására.

Nemcsak felnõttek, hanem gyerekek is használatba vehetik

õket. A kültéri tornaeszközök jó lehetõséget kínálnak a közös

sportolásra, közösség építésre, az egészséges életmód fenntar-

tására.

A fejlesztés helyi együttmûködés keretében valósul meg.

Berhida Város Önkormányzata együttmûködési megállapodást

kötött az Összefogással Berhidáért Egyesülettel, az Öregdiák-

ok az Ady Iskola Jövõjéért Alapítvánnyal, valamint Berhida

Városi Polgárõrség Egyesülettel.

A szerzõdõ felek 2018. január 08. napján együttmûködési

megállapodást kötöttek, amelynek keretében Berhida Város

Önkormányzata LEADER pályázatainak elõkészítésébe, végre-

hajtásába bevonja a helyi közösség aktív civil szereplõit. A

partnerek részt vesznek a közösségi területek fenntartásában,

karbantartásában, õrzés-védelmében. A Partnerek vállalják,

hogy a kialakított tereken kisközösségi, városrészi, városi ren-

dezvényeket szerveznek.
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A projekt a LEADER alapelvek közül a következõket
érinti elsõsorban:

Területalapú megközelítés: A területalapú megközelítés ré-

vén azok dolgoznak együtt, akik közös otthonunka érzik az

adott települést. A fejlesztés esetében adott a települési szerep-

lõk együttmûködõ köre. Berhida több településrésze egymástól

viszonylag elszigetelt. Ezért tartalmaz a projekt település ré-

szenként 1-1 helyszínen fejlesztést.

Alulról építkezés elve: a helyi szereplõk által megfogalma-

zott fontos igény a közterek valódi, közösség általi használha-

tósága. A projekt illeszkedik a HFS stratégiai céljához: „A tár-

sadalmi- és gazdasági kohézió erõsítése, együttmûködési és ön-

fejlesztési kompetenciák fejlesztésével, erõsítésével az élhetõ vi-

dékért” illetve specifikus céljához: „Helyi identitást erõsítõ kö-

zösség- és hálózatépítés kompetenciáinak és infrastruktúrájá-

nak fejlesztése” amennyiben a projekt során a közterületeken kö-

zösség által használt infrastruktúra fejlesztés történik, a projekt

eredményeinek fenntartásába pedig lehetõség szerint helyi kö-

zösségeket vonunk be.

Partnerség elve: a LEADER során a szereplõk a civil szfé-

ra, a vállalkozói szféra vagy a közszféra helyi szintû képvise-

lõi. A projekt során elsõsorban a köz- és civil szféra szereplõi

fognak össze.

Innovatívitás: Az önkormányzat, mint vezetõ partner, be-

vonja a helyi közösségeket a projekt fenntartásába, egy-egy apró

saját feladatok keresztül - a „saját falak“ díszítése a közösségi

részvétel lehetõségét nyitja meg.

Hálózatépítés: a projekt 4 partner együttmûködésével való-

sul meg. A közös tevékenység által a helyi közösségek együtt-

mûködési képessége erõsödik.

A fitness parkok a kistelepüléseken megszokott, gyermekek

számára készült játszóterekkel szemben sokkal szélesebb kor-

osztályt (12 évtõl az idõsebbekig) céloznak meg.

A fitness park az egyszerû, kizárólag pihenést szolgáló köz-

parkokkal szemben aktív idõtöltésre biztosít lehetõséget.

A fitness parkok helyszínét közösségi tervezés módszertaná-

val választottuk ki, az együttmûködésben részt vevõ szerveze-

tek bevonásával. Az egyes fejlesztések tartalmát hasonlóképpen

véglegesítettük.

Az együttmûködõ partnereken keresztül bevonásra kerülnek

az idõsebb korú iskolás gyermekek és azok családjai. A spor-

toló fiatalok, illetve a fõként családos férfiakat tömörítõ pol-

gárõrség és az aktív települési közösségek. Az akadálymente-

sítés hatására könnyebben vehetnek részt a programokban a

mozgáskorlátozottak.

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
Külterületi helyi közutak fejlesztése

Projekt tájékoztató

Pályázati felhívás neve: Külterületi helyi közutak fejlesz-

tése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,

karbantartásához szükséges erõ-és munkagépek beszer-

zése

Pályázati felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

Kedvezményezett neve: Berhida Város Önkormányzata

Projekt címe: Külterületi helyi közutak fejlesztése

Támogatás összege: 30 157 211 Ft

Támogatás intenzitása: 85%

Projekt azonosító száma: 1826325122

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 08. 31.

Berhida Város Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program ke-

retén belül a külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányza-

ti utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szük-

séges erõ-és munkagépek beszerzése címû, VP6-7.2.1-7.4.1.2-

16 kódszámú felhívás alapján benyújtott támogatási kérelemre

a 8181 Berhida, Fenyõ sor 2563/1 hrsz-ú út fejlesztésére, felújí-

tására vissza nem térítendõ támogatásban részesült. A tervezett

útfelújítás a Berhida város belterület 1528 hrsz-ú útjához csat-

lakozik, mely önkormányzati tulajdonú és kezelésû. A nyom-

vonal teljes hossza 275 m. A felújítás magába foglalja a földút

stabilizációs felújítását, útburkolatalap és makadámburkolat ké-

szítését, csapadékvíz elvezetésének kialakítását, útpályatartozé-

kok forgalomtechnikai eszközök elhelyezését.
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ÓVODÁINK, ISKOLÁINK ÉLETÉBÕL

NAGY MEGTISZTELTETÉS ÉRTE AZ ADY ISKOLÁT
Berhida város egyik iskolája az Ady Endre

Német Nemzetiség Nyelvoktató Általános Isko-
la és AMI, amely tantestületének pedagógiai fel-
készültségét nagy szakmai elismerés érte.

A Pedagógiai Oktatási Központ felfigyelt ar-
ra a komoly pedagógiai munkára, amely az is-
kolánkban tanító pedagógusok végeznek. A
2019/2020-as tanévben több alkalommal láto-
gatták meg iskolánkat az Oktatási Hivatal szak-
emberei és látogattak tanítási órákat,majd az
órákat szakmai megbeszélések követték, ahol az
oktató munka mellett, nevelõ munkánk bemutatására is sor ke-
rült.

2020. januárban hivatalos felkérést kaptunk, hogy megpá-
lyázhatjuk az Oktatási Hivatal Bázis Intézménye címet. Nagy
kihívás ez számunkra, de nagy elismerés is egyben.

Ahogy a hivatalos szakmai dokumentumok megfogalmazzák,
csak azok az intézmények nyerik el ezt a kiemelkedõ címet, akik
megfelelnek az Oktatási Hivatal által megfogalmazott céloknak.

Idézem a hivatal szavait:
„Cél, hogy a POK-ok és az Oktatási Hiva-

tal Intézménye címet elnyert intézmények be-
vonásával, azok mûködõ jó gyakorlatainak
megosztásával, mûhelymunkák, bemutató
órák, tanulmányi és tehetséggondozó verse-
nyek, pedagógus továbbképzések számára
helyszín és lehetõség biztosításával növeljék
az illetékességi területükön mûködõ közneve-
lési intézmények pedagógiai eredményességét,
szakmailag támogassák a tartósan alulteljesítõ

köznevelési intézmények szakmai tevékenységét, az ott folyó
munkát.” 

Köszönet ezért az Ady Iskola pedagógusainak az elhivatott
magas színvonalú szakmai munkáért és szeretetért, amellyel
körülveszik, oktatják és nevelik tanítványainkat.

Sok erõt és jó egészséget kívánok a következõ tanév munká-
jához minden kedves kollégámnak! 

Fornai Marietta intézményvezetõ

NYÁRI ÉLET A SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODÁBAN
A nyári szünet beköszöntével óvodánk életében is fontos

változások történtek, mint az eddigi években megszokott volt.
A vírushelyzet némi enyhülésével a visszaérkezõ gyerekek szá-
mára megfelelõen biztosítjuk a tartalmas idõtöltést. 

Ovisainkkal az év végi kirándulás pótlásaként ellátogattunk
Veszprémbe és Pétfürdõre. Mindkét alkalommal a tömegköz-
lekedést vettük igénybe, menetrend szerinti busszal utaztunk a
kijelölt kirándulóhelyekre. Pétfürdõn célpont volt az Ifjúsági
Park és Csónakázó-tó, ahol felhõtlen délelõttöt töltöttünk el
együtt. A legizgalmasabb programnak  a csónakázás ígérkezett,
ahol szabályoknak megfelelõ védõmellényt biztosítva ülhettek
bele a gyermekeink a csónakba,betartva a vízi közlekedés sza-
bályait. Segítõnk, Kovács Tamás, - mint mindig - lelkesen gon-
doskodott, hogy minden gyerek megfelelõ  élményhez juthas-
son. A programból nem maradhatott el a fagyizás, és a szabad-
téri  szórakozás sem. 

Második kirándulásunk úticélja Veszprém volt, a vár alatti
Rézsûs Játszótér. Gyalog érkeztünk oda a gyerekekkel, a kis
felüdítõ sétával, gyönyörû várpanorámás területen töltöttük el
az idõt, majd innen felgyalogolva a Kossuth utcára a fõtéri
fagyizóban kínáltuk meg a gyerekeinket fagylalttal. Kellemes
fáradtsággal indultunk vissza Berhidára, a menetrend szerinti
busszal utaztunk vissza. 

Amikor az idõjárás miatt beszorulunk a csoportszobába, az
óvó nénik segítségével kreatív tevékenység alapú játéktémába
cseppentek a gyerekek a népmesevilág, és a sárkányok birodal-
mába. Komplex foglalkozás keretében csoportos foglalkozá-
son vehettek részt. „Az egyik mesés foglalkozás alkalmával a
„Királylány a lángpalotában“ címû tündérmesét dolgoztuk fel.
A szegény legény ajándéka a táltos bika, akinek segítségével
sok csodás kalandot élhettek át a gyerekek is. A nehéz próbá-
kat mi is véghez vittük. Az áthághatatlan hegy, a hatalmas ten-
ger és a lángpalota nagy kihívás elé állított. A gyerekek a fan-

táziautazás után elmesélték kalandjaikat, nagy kreativitásról ta-
núskodva, aztán kiscsoportokat alkotva megépítettük a hatal-
mas palotákat és kiszíneztük a sárkányt. Élmény volt ez a nap,
nemcsak a gyerekek, hanem az óvónõk számára is.” - mesélte
el Kata óvó néni a foglalkozás élményét. 

Augusztus 12-én tartottuk búcsúzó nagycsoportosainknak
az óvodai ballagási ünnepségünkkel összekötött játékos dél-
elõttöt, amire minden iskolába induló nagycsoportos gyereket,
és óvodásainkat szeretettel vártunk. Volt légvár, fagyi, arcfes-
tés, csillámtetoválás, pizza, bûvész is, és különbözõ kézmûves
programok. Fontosnak tartjuk, hogy a nyári szünet alatt is tar-
talmas közösségi játékokkal, élményekkel biztosítsuk óvodá-
saink nyári programját. 

Süni Napközi-Otthonos Óvoda dolgozói
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Az Erzsébet Táborok jóvoltából iskolánk diákjai idén is él-

vezhetik a napközis tábor adta lehetõségeket, hiszen augusztus

3–7-ig minden nap különös kikapcsolódásban lehetett részük

Edina néni és Zsuzsa néni szervezésében. A vírusveszélyre va-

ló tekintettel 20 fõ gyermeknek volt alkalma a hasznos szabad-

idõ eltöltésére kis közösségünkben. Természetesen a fontos óv-

intézkedések betartását hangsúlyosan kezeltük, fokozottan figyel-

tünk a távolság tartására, fertõtlenítésre, gyakori kézmosásra és

kézfertõtlenítésre, és ehhez kapcsolódóan oktatófilmeket is néz-

tünk. Az Erzsébet Tábor célja többek között a résztvevõ fiata-

lok sokoldalú személyiségfejlesztése, ezért nagyon fontos,

hogy a sport, az egészségtudatos életmód, az önismeret, kom-

petenciafejlesztés, környezetszépítés, hagyományõrzés, kultu-

rális értékek megismerése,… legyen elõtérbe a programok so-

rán. Az élményszerzés mellett, mi is erre törekedtünk, mikor

kialakítottuk a programtervünket.

Hétfõn egész nap a sporté volt a fõszerep, s az is kiderült, ki

mennyire erõs. Sztanke József többszörös világbajnok erõeme-

lõ volt a vendégünk a várpalotai Olimpiai Baráti Kör tagjaként,

aki miután egy részletes és élményszerû beszámolót tartott, az

erõnlét kipróbálását is felügyelte, segítette. A résztvevõ gyere-

kek sikerélménnyel is gazdagodtak: volt, aki a 90 kg-os súlyt is

megemelte. Köszönjük az élményszerû bemutatót, az erõpróbát,

és Gaál Tibornak, hogy lehetõvé tette Sztanke József számára

az eszköztár utaztatását! Délelõtt lovagoltunk, délután pedig

Exatlon vetélkedõn és egyéni sportversenyszámokban mérhet-

ték össze tudásukat a táborozó gyerekek. Köszönjük Mátrai-

Jánosi Nórának és Jámbor Erikának a sok segítséget!

Kedden a székesfehérvári strandon lubickoltunk, ahol min-

den adott volt az újabb  élmények szerzéséhez. Kellemes idõ,

szuper környezet, csúszdák, élménymedencék, finom ételek, jó

társaság.

A szerdai napon egy nagyszerû kirándulás várt ránk. Csá-

szár településen a western városban nem hétköznapi kalandok-

kal gazdagodtunk. A Vadnyugatot idézõ környezetben megmé-

rettethették magukat a résztvevõk a bikalovaglás, célbalövés, cél-

badobás „versenyszámokban”. A kisvonatozás közben a cso-

dás kilátást, s a park rejtett részeit is megcsodálhattuk. Nagyon

kedves fogadtatásban részesültünk, s mindent kipróbálhattunk

kedvünkre. Hazafelé Kisbéren a Mini Magyarország és a Kis-

kastély helytörténeti kiállítását is megnéztük, melyek interak-

tív tudásanyagot szolgáltattak a kirándulóknak.

Csütörtökön, megint az úszásé és sporté lett a fõszerep. Bala-

tonfûzfõn a Balaton várt ma minket, ahol megint kedvünkre lubic-

koltunk, csúszdáztunk, vízibicikliztünk, a szerencsés nyári idõben.

A tábori programunk utolsó napján, pénteken Zalaszabarra

utaztunk, ahol a Zobori Élménypark kalandos játékaival zártuk

táborunkat. E napon is szuper kalandokban volt részünk, mi-

közben kirándultunk, sportoltunk, bátorságot merítettünk és

mutattunk egymás elõtt a gyerekekkel. Különös erõpróbákat

tehettünk, összemérhettük tudásunkat, megismertük a termé-

szeti és épített környezetünket, kulturális értékeinket, fejlõdtek

képességeink, észrevétlenül és élményszerûen tanultunk, s épí-

tettük helyi közösségünket.

Egész héten kreatív foglalkozásokat tartottunk minden hely-

színen. A kézügyességünket is fejlesztettük, melynek eredmé-

nyeképpen szépséges csillámtetoválások, arcfestékkel készít-

hetõ figurák, különféle hajfonatok születtek.

Tábori programunk idén is partnerünk, a Gyermekmosoly

Nagycsaládos Egyesület támogatásával valósult meg.

Császár Zsuzsanna
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KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS HÍREINK

VIRÁGÜLTETÉS A KISTÓNÁL
2020. június 23.-án Babai János elnök úr vezetésével Tano-

dánk munkatársai és gyermekei is részt vettek a civil aktivisták

által szervezett virágültetésben. 

Ez a program is szerves része a tanodai munkának, hiszen min-

den kollégával azon vagyunk, hogy a gyerekekkel megismer-

tessük a közösségi munka örömét, az összetartozás fontossá-

gát, és a romák elleni sztereotípiák formálását. A gyerekek na-

gyon élvezték a munkában való segítséget, ezzel is példát mu-

tatva társaiknak a környezetünk szebbé tételére, annak meg-

óvására.

Jó hangulatban telt el a délután! Fel sem tûnt a gyerekek-

nek, hogy dolgoznak, hiszen örömmel vettek részt az ültetésben,

jó kedvvel végezték el az általuk választott feladatokat. Volt, aki

szívesebben ásott, más a virágokat ültette, vagy a vizet hozta és

öntözte a frissen ültetett virágokat.

A munka végeztével igazi piknik hangulat uralkodott! 

Kaptunk finom pogácsát, bodzaszörpöt, péksüteményeket,

kellemesen hûs ásványvizet. Az uzsonna mellett jó volt elbeszél-

getni a régi és új ismerõsökkel. 

Bízunk benne, hogy lesz folytatása a közös munkának.

Babai János
elnök

Jobb Élet Közhasznú Egyesület

„AZ ÉN KISKERTEM”
A Kertbarát Kör az „ÉN KERTEM” motivációs kerti must-

rára augusztus végéig várja a jelentkezõket. Egyfajta közös

gondolkodásra, tapasztalatcserére, a kipróbált és bevált ötletek,

újítások és módszerek szélesebb körben történõ megismerteté-

sére szeretnék ösztönzi a kertészkedõket a Kertbarát Kör tagjai.

Jelentkezni Kellerné Szász Anikónál lehet az alábbi elérhetõsé-

geken:

Tel.: 06/88-454-260 vagy 0630/9891152

E-mail: anikoeni@gmail.com
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MEGJELENT KALMÁR LAJOS GÁBOR ÚJ KÖNYVE
Kalmár Lajos Gábor

születése óta Berhidán él.

Sokan ismerik, mint ter-

mészetfotóst, több kiállí-

tása volt már Berhidán, és

a témában elõadásokat is

tartott mûvelõdési házak-

ban, általános iskolákban.

Most azonban más oldal-

ról mutatkozik be. Való-

jában nem most. Több

könyvet is írt már élete

során, az elsõ kiadott

könyve 2000-ben került a

piacra. Ez egy verses kö-

tet volt, melynek címe:

„Gondolatok a belsõ po-
kolból”. Aztán jó ideig

nem volt lehetõsége

könyvet kiadatni, következõ mûve 2010-ben jelent meg „Az ár-
nyak könyve” címmel. Ez egy tanulmány az éjszaka szülöttei-

rõl. Ezután kis ideig nem írt új könyvet, a régiek kiadására pe-

dig nem volt lehetõsége. Viszont a tavalyi évben ismételten tol-

lat ragadott, és 2019. novemberében új könyv írásában kezdett.

2020. márciusában fejezte be a „Rose és az ezüst obulus” címû

könyvét, melyre szinte azonnal talált kiadót is. Így húsvétkor már

kezében foghatta az elsõ kinyomtatott kötetet, melyet a kiadó

ifjúsági regény kategóriába sorolt be, de véleményem szerint

bármely felnõtt szívesen olvassa. Kifejezetten a lerakhatatlan

könyvek közé tartozik. A kiadó így fogalmazta meg a könyv

tartalmát, melyet én annyival egészítenék ki, hogy ennél kicsit

többrõl szól, és hihetetlen fantáziáról árulkodik. Az író pedig nem

tétlenkedik, hisz készülõben van már a regény második kötete,

melynek megjelenése karácsonyra várható. 

Egy kis kedvcsináló a könyvhöz:
„Rose Palmer, a tizennégy éves diáklány azt a váratlan fel-

adatot kapja, hogy egy iskolai táborozás során vigyázzon a ná-
la jóval fiatalabb alsó tagozatosok egy csoportjára. 

A Diablo-tó melletti kempingezés során egy tábortûznél hal-
lott mendemondából Rose arról értesül, hogy valahol a kör-

nyéken áll egy valódi kísértetház, ami ezen a környéken sok
rémtörténet forrása. Egy leendõ iskolatársakból álló lánycsa-
pat arra biztatja a tinédzserlányt, hogy ha mer, akkor látogas-
son el õ is a hírhedt házba, ahol állítólag különleges, vörös
kagylókat lehet találni, melyekbõl gyönyörû karkötõt készíthet
magának õ is.

Rose úgy dönt, hogy a rábízott gyerekeket magukra hagyva
– és remélhetõleg megúszva az emiatt rá váró büntetést – meg-
próbálja megszerezni a kagylókat, mert bizonyítani szeretné
bátorságát az õt rendszeresen kigúnyoló lányoknak.

Vajon megtalálja-e Rose a kísértetházat? És ha igen, mi vár-
ja majd odabent? Ki lehet az a rejtélyes, éjjel kószáló idegen,
aki hatalmas farkasával a környéket járja, és akiknek nyomá-
ban villámok által kísért elektromos sercegés hallható?” 

Településünkön a könyv bemutatására 2020. októberében

kerül sor a Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtárban egy író-

olvasó találkozó keretében. A pontos dátumról késõbbiekben

tájékoztatjuk az érdeklõdõket.

szerk.

VÁR A KÖNYVTÁR!
Új könyvekkel bõvült berhidai könyvtárunk kínálata! Tér-

jenek be hozzánk!

Könyvtárunkban a beiratkozás ingyenes.

Szeptemberben a megszokott nyitvatartással várjuk kedves

Olvasóinkat:

Hétfõ: 14.00 - 20.00

Kedd: 14.00 - 19.00

Szerda: 12.00 - 17.00

Csütörtök: 14.00 - 19.00

Szombat: 8.00 - 12.00

Személyi változás 
katolikus plébániánkon

Július 25-én a peremartongyártelepi Szent István templom-

ban, valamint július 31-én a Szent László templomban tartott bú-

csúmiséjén személyesen is elköszönt helyi híveitõl Beke Zsolt

plébános azt követõen, hogy egyházmegyénk fõ lelkipásztora,

dr. Udvardy György érsek-metropolita új területre irányította,

hogy ott folytassa tovább lelkipásztori munkáját. 

Újságunk hasábjain szeretnénk pár sorban búcsút venni a

plébános úrtól, és hálás szívvel köszönjük majdnem húszéves,

Berhidán töltött szolgálatát, a berhidai katolikus közösség és

városunk részére nyújtott tevékenységét. A berhidaiak jó szív-

vel emlékeznek áldozatos szolgálatára. Itt töltött évei alatt igye-

kezett minél több célt megvalósítani a plébánián. Szolgálati ide-

je alatt megszépült a katolikus közösségi ház, a Szent László

templom állagának megõrzése érdekében több alkalommal volt

karbantartás és restaurálás. Lengyelországba zarándokutat, vá-

rosunkban szabadegyetemet szervezett. Nagy szerepe volt ab-

ban, hogy a közösségi házban kihelyezett tagozatként magyar

nyelvû képzést indított a dunaszerdahelyi Szent Erzsébet

Egészségügyi és Szociális Munka Fõiskola. Jó kapcsolatot

ápolt a város önkormányzatával, a nemzetiségi önkormányzat-

okkal és a helyi intézményekkel, közremûködött rendezvénye-

inken. Szociális érzékenysége révén minden hozzá forduló em-

bernek és közösségnek igyekezett segítséget nyújtani. Hálával

telt szívvel köszönünk Mindent és kívánjuk, hogy új szolgála-

ti helyén további áldozatos munkája gyümölcsözõ legyen!

Szeretettel köszöntjük településünkön Felker Zsolt plébános

urat, aki a veszprémi Szent Mihály Fõszékesegyházi Plébániá-

ról érkezett hozzánk. Áldásos lelkipásztori munkájához sok si-

kert kívánunk! Kívánjuk, hogy sok, szép, tartalmas évet tölt-

sön városunkban, katolikus hitközösségünk szolgálatában!

szerk.
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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.



Milyen pályázati lehetõségek kínálkoznak a napelemvásárlók
részére a lakossági szektorban?
Lakóingatlanok, (családi házak és üdülõk) esetében akár 10
millió Ft keretösszeg igényelhetõ a Magyar Fejlesztési Banktól,
nagyon alacsony törlesztõ részletre, 20 éves futamidõre, kamat-
mentes hitel formájában.
Konkrét példa: egy 25 000 Ft-os áramszámla kiváltható egy
olyan napelemes rendszerrel, melynek megvásárlása havi
14 000 Ft-os törlesztõ részlet és 300-350 000 Ft önerõ mellett
történik,így a háztartásban marad havonta 11 000 Ft megtakarí-
tás. Ha az áram ára emelkedik a jövõben, a megtakarítás értéke
szintén növekedni fog, mert a törlesztõrészlet nem változik, fix.
Sem kamat, sem árfolyamkockázat nincs, mert a hitel Forint ala-
pú és teljes mértékben kamat- és banki kezelési költségmentes.

Milyen jövedelemmel kell rendelkezni a kamatmentes hitel fel-
vételéhez?
A hitel felvehetõ egy szerényebb minimálbér összegû jövedelem
mellett is tekintettel arra, hogy a beruházás rezsicsökkentéssel jár,
így várható, hogy az alacsony törlesztõrészlet nem terheli a csa-
ládi költségvetést.Az eladósodottsági mutató kiszámítása fontos
szempont, a meglévõ hitelek törlesztõrészleteivel számol a bank.
5 millió Ft alatt jelzálogmentesen vehetõ fel kamatmentes hitel.

Miért van szükség energetikusra?
Az energetikus kiszámítja a beruházás elõtt és utáni állapotra néz-
ve a ház hõigényét, szén-dioxid kibocsátását. A hõigény csök-
kenésével, a megújulók alkalmazásával a szén-dioxid-kibocsá-
tás csökken, ez a pályázat alapfeltétele, melyet az energetikus
igazol. Gyakorlati szempontból is hasznos az energetikus köz-
remûködése, mert szaktudásával segíti a ház energetikai kor-
szerûsítésének megtervezését. Lehetõségeket vázol fel különfé-
le fûtés rendszerekre vonatkozóan, kiszámítja az üzemeltetési
paramétereket. A projektmenedzser mindezek alapján gazda-
ságossági számításokat végez, összeveti a beruházási költsége-
ket és az üzemeltetési költségeket az egyes fûtési rendszerek
esetében, így a számok alapján könnyû lesz a választás.

Mit csinál a pályázatíró projektmenedzser?
A mi gyakorlatunkban az elsõ lépés a díjmentes elõminõsítés. Part-
nerünk felveszik telefonon a kapcsolatot az érdeklõdõkkel, és a

banki szempontrendszer alapján elõminõsítést végez. Az elmúlt
két évben 300 körüli pályázatot készítettek el. Az átlagos átfutási
idõ 3 hónap, a sikerarány 100%. Felár nélkül kérhetõ gyorsított el-
járás, ez azt jelenti, hogy az ügymenet egy gyorsítósávra kerül és
az átfutási idõ felére csökken, a pályázat akár 2 hét alatt elkészül.
A pályázatíró a legegyszerûbb megoldásokat alkalmazza a banki
elvárások teljesítése érdekében, mindig tudja, hogy miként lehet
könnyebben, gyorsabban megfelelni mivel a teljes szabályrendsz-
ert készség szinten ismeri és alkalmazza napi rutinnal. Sok bosz-
szúságtól, felesleges adminisztrációtól kíméli meg az ügyfeleket.

Miért jó a gyorsított ügymenet?
Közös érdek a gyors ügymenet, de legfõképpen az ügyfelek
nyernek ezzel, hiszen elõbb lesz napelemes rendszerük, mely ha-
marabb kezd termelni, ezzel azonnali megtakarításokat ered-
ményez. A pályázatírás szempontjából az elnyújtott ügymenet
nem szerencsés, hiszen a dokumentumok rövid idõ alatt lejár-
nak így növekszik a munkaigény is. A gyorsított ügymenet si-
kere azon múlik, hogy az ügyfél hajlandó-e mindent megtenni
annak érdekében, hogy a pályázatírás alapdokumentumait a
legrövidebb idõ alatt rendelkezésre bocsátja.

Mire lehet még felhasználni ezt a pályázati forrást?
A napelem-telepítés a legfõbb alkalmazása a pályázatnak, de
emellett hõszivattyú, és egyéb rezsicsökkentõ energetikai beru-
házások is megvalósíthatóak, például ablakcsere, hõszigetelés,
fûtésrendszer korszerûsítés.
Ezek a beruházások a ház hõigényét csökkentik, ami lehetõvé
teszi a megújuló energiák hatékonyabb alkalmazását. Ezalatt
arra gondolok, hogy egy jól hõszigetelt ház esetében, megvaló-
sítható a „nullrezsi”, napenergiával táplált elektromos fûtés-
rendszerek segítségével. Ebben az értelmezésben az épület
energiaellátása a fókusz, így a „nullrezsi” kifejezés az 
áramszámla és a fûtésköltség teljes kiváltását jelenti.

Várhatóan meddig áll még rendelkezésre ez a lehetõség?
A Budapesti régióban a pályázati forrás már elfogyott, így ott
már nem lehet pályázni. A vidéki régióban még rendelkezésre
áll szabad keret. Minden pályázati forrás elfogy egyszer, a ren-
delkezésre álló összeg korlátozott, reméljük, hogy még az idei
évben kitart, bár ez nem valószínû.

Várható-e vissza nem térítendõ beruházás napelemes rendsze-
rekkel kapcsolatban a lakossági szférában?
Jelenleg nincs, és nem is várható a szakértõk szerint vissza nem
térítendõ támogatás.

Solar Rendszerépítõ Kft.
8200 Veszprém, Budapest út 75

info@solar-re.hu.
www.napelemveszprem.hu

+36 30/ 298 5585
+36 70/ 638 2339

Zöld Energia
0%-os Napelem Pályázat lakossági fogyasztók részére
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