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EMLÉKMÛSOR ÉS KOSZORÚZÁS HELYETT!
MEGEMLÉKEZÉS MÁSKÉPPEN!

1993-tól év-

rõl évre színvo-

nalas mûsorral

és közös koszo-

rúzással emlé-

keztünk az 1943.

január 12-én

kezdõdõ doni

áttörés berhidai

katonahõseire.

Ahogy 2021 ja-

nuárja a Covid

19 vírusról szól,

úgy 1943 janu-

árja a második

világháborúról

szólt. A keleti

front irányába

vonuló német

csapatok éjsza-

káztak Berhidán

többek között

nagypapám há-

zánál. Az esti étkezésnél udvariasan érdeklõdtek a családunk

iránt. Két fiú a fronton. Schön, sehr schön (szép, nagyon szép),

tanulta meg élete elsõ német szavait a házigazda. Az idõseb-

bik: József ezredírnok és rádiós az I. hadseregtörzsnél. Guth

sehr Guth (jó nagyon jó). A fiatalabbik: Gábor páncéltörõüteg-

nél felderítõ a Donnál. Nix Guth nix Guth (nem jó nem jó).

Valóban: semmi jóval nem biztatta az 1943-as újév a magyar

királyi II. honvéd hadsereg katonáit az orosz földön. Hosszú

frontvonal, egysoros gyengén kiépített védelmi állás, vegyes

és alacsony harcértékû fegyverzet, kevés lõszer. A katonák

téli ruházata hiányos volt, de már a nyári is nagyon elhaszná-

lódott. Az ellátáshoz és a nehézfegyverzet mozgatásához szük-

séges lóállományt 80 km-rel hátravonták az állatok leromlása

és a kegyetlen hideg miatt.  Azt a kevés gépjármûvet, amik mû-

ködõképesek maradtak a poros nyári utak, és az õszi sártenger

megpróbáltatásai ellenére, most a kemény fagyok tették hasz-

nálhatatlanná. A magyar katonák reménykedtek, hogy elmarad

az ellentámadás. Nem így történt! Az õszi hídfõcsaták során

szerzett elõnyüket kihasználva megrendítõ erejû csapást indítot-

tak az orosz erõk: Urivnál január 12-én, Scsucsjénél 14-én. A

magyar honvédek minden hátrányuk ellenére 17-ig védekeztek

a frontvonal többi szakaszán. Ezután február 10-ig harcolva vo-

nultak vissza. „Hozzávetõleg 125 ezer fõre tehetõ azoknak a

honvédeknek és munkaszolgálatosoknak a száma, akik hõsi ha-

lált haltak, fogságba estek, illetve megsebesültek.” Idézet Sza-

bó Péter Don kanyar címû könyvébõl. Elborzasztóan nagy

szám. Felfogni képtelenség azt a tengernyi kínt, fájdalmat, amit

az ott harcoló magyar katonák átéltek. Tisztelettel hajtsunk

elõttük fejet és emlékezzünk meg azokról is, akik otthon vártak

rájuk. Szülõk: öregségükre magukra hagyva fiaik nélkül, fele-

ségek: özvegyen férjük nélkül, gyermekek: árván apjuk nélkül.

Amíg érzelemmel tudunk emlékezni hõseinkre értelmünk

tiltakozni fog a hiábavaló háborúk ellen. Dicsõség a hõsöknek!

Emlékezõ szöveget lejegyezte: Mészáros Vendel, 
Mészáros Gábor doni túlélõ fia
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KÖZÉLETI HÍREK

A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat programjai-

nak megvalósítása során arra törekszik, hogy megismertesse a

német nemzetiségi hagyományokat a település lakosságával.

Céljai eléréséhez nagyon sok segítséget nyújt a településünkön

mûködõ két általános iskola, melyekrõl elmondhatjuk, hogy vá-

rosunk meghatározó nemzetiségi színterei, hisz mindkét isko-

lában német nemzetiségi nyelvoktatás folyik, és a nemzetiségi

oktatásban részt vevõ gyermekek állandó résztvevõi nemzeti-

ségi rendezvényeinknek, és az iskolák több programunkhoz is

helyszínt biztosítanak.

A két iskola közül a jelentõsebb német nemzetiségi közös-

ségi színterünk a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzeti-

ségi Nyelvoktató Általános Iskola, mert az itt tanuló gyermekek

magasabb arányban (85%) vesznek részt a német nemzetiségi

nyelvoktatásban. Az épület a nemzetiségi programokban való

állandó részvétel miatt közösségi térként szolgál, melynek meg-

felelõ állapota közösségi érdek. Az állagmegóvás, illetve a ren-

dezvényekhez, a mindennapi oktatáshoz elengedhetetlen a

megfelelõ higiénikus környezet.

Az iskolát ugyan 2010-ben nagymértékben felújították, ám

az elmúlt években az épületben csak minimális, a legszüksé-

gesebb tisztasági karbantartást tudták elvégezni. Ezért az isko-

la vezetésével közösen és a fenntartó Veszprémi Tankerület

hozzájárulásával – kihasználva a 2020-ban kiírt támogatási le-

hetõségeket – „Berhidai német közösségi színtér karbantartása”

címmel pályázatot nyújtottunk be a Bethlen Gábor Alapkezelõ

Zrt felé, a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi

Nyelvoktató Általános Iskola karbantartására. A pályázat elbí-

rálását követõen a Támogató NEMZ-BER-20-0153 azonosító-

számmal 1,5 millió Ft összegû támogatást biztosított a karban-

tartás megvalósítására.

A kapott összegbõl az iskola földszinti és emeleti mosdó he-

lyiségeiben, a több kisebb programnak is helyt adó könyvtárszo-

bában, valamint 3 alsós tanteremben valósult meg a tisztasági

festés. A támogatás nagyobb részét a földszinti aula és a föld-

szinti bejárat, valamint a lépcsõfordulók lábazati festésének

költsége tette ki. A felsorolt területek az iskolákban tanuló

gyermekek legnagyobb mozgástere, a folyamatos használat mi-

att itt volt szükséges a tisztasági festésre egy olyan módot talál-

ni, ami lehetõvé teszi, hogy minél tovább megõrizze eredeti ál-

lapotát. A vállalkozó ezért ezeken a területeken 1,5 méter ma-

gasságig mosható, speciális festékkel borította a falakat.

A munkálatokat november és december hónapban végezték

el folyamatosan ügyelve arra, hogy az oktatást ne akadályozzák.

A tisztasági festést követõen a diákok tiszta, rendezett környe-

zetben kapták vissza tantermeiket, mosdó helyiségeiket, az au-

lát és a folyosókat.

Reméljük, hogy a járványhelyzet elmúltával - visszatérve a

régi kerékvágásba - újra szervezhetünk különbözõ nemzetisé-

gi programokat a megtisztult falak között az iskolában. Köszön-

jük a Miniszterelnökség támogatását, hogy segítette célunkat,

és az iskola helyiségei megújulhattak.

Ernhofferné Somogyi Ágota
BNNÖ elnök

FESTÉS A RÁKÓCZI ISKOLÁBAN

Szelektív hulladékgyûjtés 2021
Tájékoztató a szelektív edényzetek

kiosztásáról!

A 385/2014. Kormányrendelet értelmében a háztartásokban

keletkezõ hulladékot a keletkezésének helyén külön kell gyûj-

teni, szelektálni kell.

Ehhez nyújt segítséget a Közép-Duna Vidéke Hulladékgaz-

dálkodási Tárulás (KDV). Minden szerzõdéssel rendelkezõ in-

gatlantulajdonosnak biztosít egy db 120 literes edényzetet,

melynek kiosztásában a TESZ ebben a hónapban közremûkö-

dik. A szelektív edényzet teteje sárga matricával van megjelöl-

ve. Minden szerzõdéssel rendelkezõ ingatlantulajdonos részé-

re eljuttatunk egy tájékoztató anyagot, mely részletesen tartal-

mazza a szelektív edényben gyûjtendõ hulladékok körét. 

Kérjük a kedves lakosságot, hogy a hulladékgyûjtés során a

tájékoztatóban foglaltak szerint járjon el. A szelektív edények

kiosztása után a szolgáltató a háztartásokban keletkezett hulla-

dékot kizárólag elkülönítetten gyûjtött, azaz szelektív formá-

ban szállítja el.

Kerti zöldhulladékok gyûjtése
A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket megfelelõ te-

herbírású, max. 25 kg teherbírású, biológiailag lebomló zsá-

kokban, az ágakat, gallyakat maximum 70 cm hosszú és 50 cm

Hulladékfajta február március április május június július augusztus szeptember október november december

Komposztálható kerti zöldhulladék nincs nincs 04. 12. 05. 10. 06. 10. 07. 05. 08. 02. 09. 13. 10. 11. 11. 11. nincs

Papír, ásványvizes, üdítõs palack, 

konzervdoboz, stb.

02. 08.

02. 22.

03. 08.

03. 22.

04. 05.

04. 19.

05. 03.

05. 17.

06. 14.

06. 28.

07. 12.

07. 26.

08. 08.

08. 23.

09. 06.

09. 23.

10. 04.

10. 18.

11. 15.

11. 29.

12. 13.

12. 27.
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átmérõjû kötegekben összekötve szállítja el a szolgáltató a

megjelölt szállítási napokon.

FONTOS: Kérjük, a komposztálható hulladékot az el-
szállítás elõtti napokban úgy helyezzék ki, hogy az a közte-
rületet ne szennyezze! A zsákban kihelyezett zöldhulladék
közé más háztartási ill. konyhai hulladék NEM kerülhet.

Újrahasznosítható hulladékok gyûjtése

Önöknek csak annyit kell tenni, hogy az elszállítás napján reg-

gel 6:00 óráig a KDV által biztosított hulladékgyûjtõ edényzetben,

ill. kötegelve, vagy saját, átlátható mûanyag zsákban kihelye-

zi az ingatlana elé, külön a konyhai hulladéktól.

A kitehetõ hulladékok:
mûanyag üdítõs, ásványvizes PET palackok, mûanyag zacskó,

fólia, reklámtáska, PP, HDPE jelzésû flakonok tisztán, lapos-
ra taposva

papír (újság, szórólap, irodai papírhulladék, ticsta csomago-

lópapír és karton), kombinált csomagolóanyagok (pl. tejes és

gyümölcsös, Tetra-Pack)

fém- és aludobozok (sörös, üdítõ, konzerves, alufólia)

FONTOS: Kérjük, hogy az edényzetekbe NE helyezzenek
üveget!

Mindig gondoljon arra, hogy minden hulladékunkkal embe-

rek dolgoznak, akiket az üveg miatt sérülés érhet.

Köszönjük, hogy együttmûködésükkel megkönnyítik az
önkormányzat és a szolgáltató munkáját.

Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet

ÓVODÁINK, ISKOLÁINK ÉLETÉBÕL

ADY ISKOLA ÉS AMI HÍREK
Iskolánkban a rendkívüli helyzet ellenére rendhagyó módon

ugyan, de idén is megtartottuk az Ady-napokat. Ilyenkor kicsik
és nagyok számára tanulmányi versenyeket szoktunk szervezni,
amelyre a járásból hívunk meg iskolákat. Ezt a hagyományun-
kat folytattuk 2020. novemberében is, csak idén a járványügyi
szabályok miatt, rendhagyó módon digitálisan valósítottuk meg.

A szavaló-, matematika és rajzversenyt digitális formában
rendeztük meg. A szavalóversenyre beérkezett versmondáso-
kat korcsoportonként értékeltünk:

1-2. osztály: 1. Huszár Patrícia 3-4. osztály: 1. Lakatos
Elizabet Melinda, 6. osztály: 1. Varga Bence, 1. Bogdán Szimo-
netta Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola és AMI, 7-8. osztály: 1. Ódor Kamilla Horváth István
Általános Iskola, Pétfürdõ

A további eredmények iskolánk honlapján megtekinthetõk.
A gyerekek nagyon jól alkalmazkodtak a megváltozott körül-
ményekhez, és nagy lelkesedéssel vettek részt a versenyen.

A rajzversenyre
beérkezett pályamû-
vekbõl kiállítást ren-
deztünk aulánkban,
így mindenki meg-
csodálhatta õket. A
kicsik Csukás István
alkotásaihoz készí-
tettek illusztrációkat,
míg a felsõ tagozatos

diákok Ady Endre szerelmi lírájának képi megfogalmazására tet-
tek kísérletet. Nagy örömünkre a környezõ iskolákból is több di-
ák bekapcsolódott a versenybe.

1-2. osztály: 1. Söre Zita, 1.Varga Szabolcs Ady Endre Né-
met Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI, 3-4.
osztály: 1. Majoros Zsófia Horváth István Általános Iskola, Pét-
fürdõ, 5-6. osztály: 1. Molnár Soma II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola, Berhida, 7-8. osztály: 1. Bálint Anett Dorotea Hor-
váth István Általános Iskola, Pétfürdõ

Az idei matematika versenyre is online került sor. A diákok a
feladatsorhoz iskolánk honlapján és facebook felületén juthattak hoz-

zá. A feladatokban elsõbbséget élveztek a játékos, logikai felada-
tok. A versenyt Göbölyös Máté 5. osztályos tanuló nyerte meg,
aki jelenleg magántanulója az iskolának, mert Marokkóban él.

A közelmúltban a Berhidai Német Nemzetiségi Önkormány-
zat öt tablettel és egy hordozható hangszóróval támogatta isko-
lánkat. A mindennapi tanítási gyakorlatban nagyon fontos, hogy
a digitális eszközöket is használni tudjuk. A gyerekek figyelmé-
nek felkeltésére, az óra színesebbé tételére ezek elengedhetetlenül
fontosak. Ezúton is köszönjük a munkánkhoz nyújtott segítséget.

2020. december
4-én pénteken isko-
lánkhoz is ellátoga-
tott a Mikulás. De
sajnos az épületbe,
jelenlegi helyzet
miatt nem jöhetett
be, ezért csak két
segítõjét küldte,
akik megajándé-
kozták a gyereke-
ket. Az alsó tagoza-
tos diákok rajzok-
kal, verssel és
énekkel köszöntöt-
ték a manókat, akik

nagy örömmel teljesítették a Télapó megbízatását. Az ajándékok
megvásárlásában segítséget kaptunk a Szülõi Munkaközösségé-
tõl és iskolánk Diákönkormányzatától, illetve a Konyhától.

2020. november 27-tõl betartva az elõírásokat minden héten
meggyújtottuk az adventi koszorú egy-egy gyertyáját iskolánk
udvarán. A gyertyagyújtásra rövid mûsorral készültek iskolánk
alsó és felsõ tagozatos diákjai. Végül a karácsonyi mûsort a 3.
osztály készítette, Faust Zita osztályfõnök vezetésével. A gye-
rekek Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül címû novelláját dol-
gozták fel és adták elõ. A diákok az elõadást a téli szünet elõtti
utolsó tanítási napon nézhették meg a termekben, felvételrõl. 

Fornai Marietta
intézményvezetõ
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Roma Nemzetiségi
Hagyományõrzõ tábor

„Nemzetiségi Hagyományõrzõ tábor

2020” címmel Várpalota Város Roma

Nemzetiségi Önkormányzatának szer-

vezésében 2020. 10. 25-10. 29-ig tartó

idõtartamban roma nemzetiségi nyelvi

fejlesztõ és hagyományõrzõ tábor való-

sult meg berhidai gyerekek részvételé-

vel Dombóváron a Társadalmi Esélyte-

remtési Fõigazgatóság támogatásával.

A pályázat célja – mely maradékta-

lanul megvalósult –, az alábbi volt:

„Szervezett tábor keretében a roma

kultúra megõrzése, a kulturális értékek

bemutatása, megismertetése, hagyomá-

nyok ápolása, átörökítése a fiatal gene-

rációk részére, a fiatal roma közösség

„jó irányba terelgetése”, teljes és tudatos

felnõtt emberré válásának támogatása.

A gyökerek, a múlt megismerése által

az értékek felkutatása, megõrzése; a ro-

ma nyelv tudatos és helyes használatára

ösztönzés, hisz közös „erõ”, érték a kö-

zös nyelv!”

További célok, hogy a gyermekeket

közelebb hozzák a roma kultúrához,

jobban megismerjék a hovatartozásukat,

értéknek tekintsék hagyományaikat.

15 fõ gyermek és 2 fõ kísérõ részvé-

telével valósult meg a program, mely-

nek központi helyszíne a Hotel Európa

Gunaras szálláshely volt. Sok élmény

várta a résztvevõket. Többek között ál-

latkerti látogatás Pécsett, tréningfoglal-

kozás, kézmûveskedés, közös tánc, zené-

lés, éneklés, s az elmaradhatatlan „Ki

mit tud”. Szuper lehetõséget kaptunk a

céljaink megvalósítására, támogatásukat

ezúton is köszönjük!

Császár Zsuzsanna 
szervezõ

„Roma Kultúra programsorozat”
Várpalota Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának

szervezésében 2020. 01. 01-2020. 12. 31. között roma nemze-

tiségi kulturális és közösségépítõ programsorozat valósult meg,

a Társadalmi Esélyteremtési Fõigazgatóság támogatásával,

melynek többségében az Ady Endre Német Nemzetiségi

Nyelvoktató Általános Iskola és AMI adott otthont.

Ez alkalommal a roma kultúrát, identitást, hagyományt be-

mutató, õrzõ, értékeket felkutató, és mindezeket összegzõ prog-

ramsorozatot terveztünk és valósítottunk meg, melynek program-

jai az alábbiak voltak: 

2020. október 04.: Közösségépítõ kirándulás, Budapesten

városnézéssel, s a Kincsem Parkban mûködõ Lovasszínházban

a Szilaj címû elõadás megtekintésével.

2020. október 13.: Holokauszt vetélkedõ: ezzel állítottunk

emléket a holokauszt áldozatainak és emlékeztünk rájuk. Az

Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és

AMI tornatermében 4 fõs csapatokban mérettették meg magu-

kat a résztvevõ felek. Mindannyian tudással, tapasztalattal,

ajándékokkal és díjakkal gazdagodtak. 

2020. december 16.: Roma Nemzetiségi pedagógiai foglal-

kozás a roma kultúra témakörében. Az Ady Endre Német Nem-

zetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI adott otthont a tar-

talmas, összefoglaló elõadás számára.

2020. december 18.: Roma Nemzetiségi Nap: Roma Zenés

– Táncos bemutató és Roma konyha bemutatója, kóstolás, nép-

viselet bemutatása szintén az Ady Iskolában.

A közös táncos-zenés viseletet is bemutató alkalom kereté-

ben a meghívottak a kultúra sokoldalúságát tapasztalhatták

meg, s a programok után közös csemegézés, tapasztalatcsere

segítette a kis közösség összekovácsolódását.

Jó hangulatú, tartalmas, roma kultúrát sokoldalúan bemuta-

tó programok valósultak meg a projekt keretében.

Császár Zsuzsanna
szervezõ
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KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI HÍREK

Az élet 2020 után
Az elõzõ években a magyar kultúra napját minden évben kö-

zösségi összefogással, egy-egy mûsorral ünnepeltük, sajnos

idén a járványügyi helyzet miatt erre most nincs lehetõségünk. 

A magyar kultúra napja alkalmából online tartalmakat tettünk

közé, valamint vers- és prózaíró pályázatot hirdettünk „Az élet

2020 után” címmel, melyre 6 pályázat érkezett.

A mûvek értékelésére Füleki Lászlóné nyugalmazott törté-

nelem-magyar szakos tanárt, Kálmán Andrásné történelem-ma-

gyar szakos tanárt, a II. Rákóczi F. Általános Iskola intézmény-

vezetõjét, valamint Varga Marietta magyar szakos tanárt,

könyvtárunk volt munkatársát kértük fel, hogy véleményezzék

az írásokat. A zsûritagok figyelembe vették, hogy az alkotások

témájukban a pályázati kiíráshoz mennyire igazodnak.

A zsûri által kiemelt költemények:

A zsûri által a legjobbnak ítélt vers

Révész Ágnes:

Haikufûzér

Újratervezés
tereken átívelõ
oltalom karom

Idõutazás
mosolyom arcod tükre
mindennapjaink

Nem vagy egyedül
szívem szavakba zárva
összetartozunk

„A három haiku mindegyike önmagában egyszerûen, de ért-

hetõen, frappánsan fogalmazza meg mondandóját. Egyszerû

szerelmes vers is lehetne, idõtlen, mindig érvényes üzenettel. Ám

2020 után akarva - akaratlanul figyelmünk azokra a szavakra irá-

nyul, melyek a szerelem mellett a tavalyi év furcsa, korlátokkal

teli világát juttatja eszünkbe. A világot, mely elválasztott és be-

zárt minket. A sorok hangsúlyozzák, hogy mindez túlélhetõ,

sõt legyõzhetõ, mert vagyunk egymásnak, mert egymásért va-

gyunk: „tereken átívelõ...” „nem vagy egyedül”, „összetar-

tozunk”. (Kálmán Andrásné)

„Címválasztásai (a versek elsõ sorai) találóak, lényeget érin-

tõ üzenetek. Nagyon fontosak a mai vészhelyzetben élõ, elbi-

zonytalanított, elbizonytalanodott ember számára.

Miért gondolom így? Mert cselekvésre buzdít (Újraterve-

zés), mert a múltat összekapcsolja a jelennel úgy, hogy a jövõt

is képbe emeli (Idõutazás), mert magyarázatot ad a jelenbeli

változtatás szükségességére, emellett a megoldást is láttatja

(Nem vagy egyedül)

A haikufûzér hármas egysége - bizonyára szándékosan - tel-

jes szerkezeti egységben érzékelteti az alkotó/versíró életérzését

a megadott pályázati témával kapcsolatban. Érzelmileg is jól

lehet vele azonosulni, mert olyan húrokon játszik, amelyek

belsõ világunkat rezegtetik meg. Nyelvhasználata választékos:

finom alliteráció, játékos rímpár, izgalmas szórend, mély és

magas hangrendû szavak aránya és így tovább.”

(Füleki Lászlóné)

Különdíjban részesült vers

Jónásné Babai Angelika:

Az élet 2020 után

Ború és derû járja át a szívem,
Hiszen, egy zûrös évet kellett megélnem.
Szívemben egyszerre gyönyör és félelem költözött,
Mivel, a világra érkezett az elsõ újszülött.

Aggódással teli nappalok s éjszakák,
Ijesztõ vírus elõl, védem meg kisbabám.
Óvom, féltem, vigyázom,
Õ a legfontosabb a világon!

2020 a legszebb év nekem,
Mert itt van velem, kinek szentelem életem.
Õ ragyogja be a mindennapunk,
Még rengeteg a feladatunk.

Sok mindent kell még együtt megélnünk,
Hogy felnõttként legyen neked mit mesélnünk.
Boldog gyermekéveket biztosítunk neked,
E zord világról, addig jó, míg nincs ismereted.

Szép hosszú évek állnak még elõttünk,
Ezt a sok rosszat a világban együtt legyõzzük.
Boldogság, szeretet ragyogja be életünk,
Tudd, drága kislányom, hogy mindig szeretünk!

„E vers jól kifejezi a 2020-as év kettõsségét: ijedelem és re-

ménykedõ jövõbe tekintés hatja át. Örömteli élethelyzetet mu-

tat be, amelyet a vírushelyzet sajnos beárnyékolhatott: a gyer-

mekvárást és a születést. A gyermek a versben a reményt jelké-

pezheti, így az aggodalom mellett megjelenik a tervezés, a jö-

võbeni élmények, lehetõségek fontossága: 

„Szép hosszú évek állnak még elõttünk,
Ezt a sok rosszat a világban együtt legyõzzük.”
A vers szimbolikája eszünkbe idézheti a nemrég elmúlt ka-

rácsony üzenetét is, amely szintén a reménykedés, az öröm, és

a család fontosságát hirdeti.” (Varga Marietta)

Gratulálunk a díjazottaknak! Köszönjük, hogy a jelenlegi

járványügyi helyzetben a magyar kultúra napját verseikkel

színesítették.

szerk.
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Cipõsdobozba csomagolt szeretet
Civil összefogás a hátrányos helyzetû családokért

Csaknem háromszáz gyermek kapott Berhidán különleges
karácsonyi ajándékot. A cipõsdobozba csomagolt meglepeté-
sek lakossági összefogásnak és sok-sok önzetlen támogatónak
köszönhetõen jutottak el karácsony elõtt a nehéz helyzetben élõ
családokhoz. Elõször volt erre példa városunkban, az ötletgaz-
da pedig Jónásné Babai Angelika, aki a sikeres akció hátteré-
rõl mesélt lapunknak.

– Ha jól belegondolunk, nem lehetett könnyû feladat több
száz, ajándékkal teli cipõsdobozt összegyûjteni, majd megszer-
vezni, hogy a legmegfelelõbb helyre kerüljenek. Egyáltalán, ho-
gyan született az ötlet, hogy belefogjon az akció megszervezé-
sébe? – kérdeztem Angelikától.

– Késõ õsszel, a Facebookot böngészve lettem figyelmes ar-

ra a felhívásra, amelyben siófoki családsegítõ szolgálat meg-

hirdette a cipõsdobozos ajándékgyûjtõ akcióját. Vajon mûköd-

ne-e ez a mi városunkban is? – fogalmazódott meg bennem a

kérdés, és mindjárt el is kezdtem latolgatni, vajon jómagam

meg tudnék-e szervezni egy hasonló akciót? Persze, egybõl vi-

lágossá vált számomra, hogy egyedül semmiképp, de mindjárt

eszembe jutott Némethy Judit, aki korábban már több jótékony-

sági rendezvényt lebonyolított, és azt is tudtam, hogy ezekben

Imrefi Károlyné, Ági volt nagy segítségére. Megkerestem hát

õket, és nem kis örömömre, mindketten, gondolkodás nélkül

igent mondtak! Innentõl felgyorsultak az események és min-

den úgy zajlott, ahogy elterveztük. Meghatároztuk, majd fel-

kerestük a gyûjtõpontokat, plakátot terveztünk, felhívást fogal-

maztunk meg, hogy minél elõbb híre menjen a cipõsdobozos

gyûjtõakciónak. A közösségi oldalaknak és a szájhagyomány út-

ján terjedõ híreknek köszönhetõen, az emberek hamar értesül-

tek a megmozdulásról. Mégis, talán a legmerészebb álmunk-

ban sem számítottunk arra a csodára, amit az utolsó hetekben

tapasztaltunk meg! A dobozolt ajándékok mellett, szinte na-

ponta kaptuk a felajánlásokat magánszemélyektõl és vállalko-

zásoktól egyaránt. Rengetegen érdeklõdtek, hogy elfogadunk-

e úgy adományt, hogy nem dobozolják be. Hogyne, hiszen

örültünk minden adománynak! Majd mi becsomagoljuk! Az-

tán lavinaszerûen zúdultak ránk a különféle, értékes adomá-

nyok, sok felajánlásért magunk mentünk a helyszínre. Aztán,

ahogy idõnk engedte, egyre csak dobozoltunk, dobozoltunk!

Nem tagadom, rengeteg munkánk volt benne, de bõven kárpó-

tolt bennünket az öröm, amikor láttuk, hogy az akció milyen

sok embert megmozgatott, jótékonyságra ösztönzött! 

– Jól gondolom, hogy a cipõsdobozba csomagolt adomá-
nyok begyûjtése, dobozolása volt talán, a megmozdulás úgy-
mond „könnyebbik” része. A felajánlásoknak célba is kellett
érniük! Miként oldották meg, hogy az ajándékok a legmegfele-
lõbb helyre kerüljenek?

– Kezdetben volt egy, általunk összeállított listánk, hiszen

mindhárman tõsgyökeres berhidaiak vagyunk, így sok családot

személyesen ismerünk. A saját lajstromunkban negyven cím

szerepelt, de kérésünkre, privát üzenetben is folyamatosan ér-

keztek a javaslatok. Ugyanakkor az iskola pedagógusai is sokat

segítettek, hiszen jól ismerik a diákjaik életkörülményeit, tud-

ják, kik szorulnak segítségre. Végül 102 család megajándéko-

zásával zártuk le az akciót, így összesen 279 gyereknek juttat-

tuk el a cipõsdobozba csomagolt szeretetet, a karácsonyi aján-

dékot. A kislányoknak szánt csomag több mint kétszer annyi

volt, mint a kisfiúké, de a kamaszok megajándékozásával is za-

varban voltunk, rájuk kevesebben gondoltak, de végül ezt a

problémát is áthidaltuk! November végén már ki sem látszot-

tunk a dobozokból, és arra is ráeszméltünk, hogy le kell zár-

nunk a gyûjtést, mert a kiosztásukra is idõt kellett fordítanunk.

Az adományok azonban még mindig hegyekben álltak, hiszen

számos olyan felajánlás is érkezett, ami nem fért be a cipõs-

dobozokba, mint például babakocsi, gyerekágy, rengeteg gyer-

mekruha és hasonlók, de azok is hamar gazdára leltek, a legmeg-

felelõbb helyre kerülve – magyarázta Angelika, majd hozzátet-

te: Elismerem, komoly logisztikát igényelt a dobozok célba jut-

tatása, de megoldottuk. Végül, magam is alig hittem el, hogy

négy nap alatt sikerült végeznünk a feladattal. Indulás elõtt min-

dig pontos útitervet készítettünk. A vírusveszélyre is tekintet-

tel kellett lennünk, így azt kértük, csak ketten legyenek jelen az

átvételkor. Számomra az volt a legcsodálatosabb, hogy a du-

daszóra futva érkeztek az autóhoz és ujjongva kiáltották: „Hát

mi is kapunk ajándékdobozt? Jaj, de jó!” Egyik kisfiú odasza-

ladt és Juditot, majd engem is átölelt. Ez volt az a pillanat, ami

minden munkát, fáradságot megért számunkra! Több helyen

mondták a szülõk, jobb, ha a gyerekek nem látják a csomagot,

mert ezt fogják nekik a fa alá tenni, hiszen a család költségve-

tésébõl nem telik más ajándékra, de most mégis lesz minek

örülni! A bedobozolatlanul megmaradt adományokat felajánlot-

tuk a Süni és a Hétszínvirág óvodának, nagy szeretettel fogad-

ták. A még megmaradt cipõsdobozok is jó helyre kerültek: el-

juttattuk a balatonakarattyai Nánási gyûjtõpontra. 

Hogy kik kerültek a listánkra? Munkanélküliek, egyedülál-

ló szülõk, hátrányos helyzetû nagycsaládosok, unokáikat egye-

dül nevelõ nagyszülõk. De véleményem szerint, nem csak az a

rászoruló, akinek nincs saját háza, vagy nem járatja a csemeté-

jét szép, új ruhákban, mert nincs rá pénze, hanem a segítség azt

is megilleti, aki látástól vakulásig keményen dolgozik a család-

jáért, a gyermekei boldogulásáért. Ha nekünk, akik részt vettünk

ebben az akcióban, sikerült – ennek, a túl sok jót nem hozó,

2020-as évnek a karácsonyán – örömet szerezni és mosolyt

csalni a gyermekek arcára, csak egyet mondhatok: nagyon is

megérte belevágnunk! Jövõre is számíthatnak ránk! – zárta sza-

vait Jónásné Babai Angelika, aki ragaszkodott hozzá, hogy a tá-

mogatók hosszú névsorát is közöljük. 

Bálint Edit
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Élelmiszer karácsonyra
Sok berhidai családnak könnyítettünk az ünnepi elõ-

készületekben: 238 családi, és 172 gyermekeknek szánt

édességcsomag került kiosztásra karácsonyi ajándék-

ként.

A gyerekek rágóval, csokoládéval, cukorkával, üdítõvel

megrakott csomagot, míg a családok tartós élelmiszerrel –

tészta, olaj, cukor, különbözõ konzervek, sûrített paradi-

csom, fûszerkeverék, édesség, stb. – bõvelkedõ csomagot

vehettek át.

Az édességeket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület

„Édes száj” elnevezésû pályázatán nyertük el, így ezáltal

tudtunk a gyerekeknek örömet szerezni.

A tartós élelmiszereket napokig csomagoltuk segítõinkkel,

ügyelve arra, hogy minden csomagba kerüljön a karácsonyi

készülõdéshez szükséges alapanyagokból.

Hosszú évek óta szívemen viselem a hátrányos helyzetû

családok, gyermekek, idõsek sorsát. Tõlem telhetõen igyek-

szem mindent megtenni, hogy segítsem õket, ahogy csak tu-

dom. Hónapokon keresztül, apránként gyûjtögettem a segí-

tõim által felajánlott adományokat, hogy karácsonyra meg

tudjam ajándékozni azokat a családokat, akiknek nagy se-

gítség ez a kis csomag, amit átadhattam. Tényleg igaz a

mondás, hogy jobb adni, mint kapni!

Babai János

Szívbõl köszönjük az alábbi támogatóinknak, akik nél-
kül nem valósulhatott volna meg a cipõs dobozos akció:
Köszönet a gyûjtõpontokért Szabó-Barsi Zsuzsának,

Héninger Pálmának, Cserna Andreának. Köszönjük a

Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelv-

oktató Általános Iskola pedagógusainak, akik mellénk

álltak és buzdították a szülõket és a gyerekeket e nemes

cél érdekében! Köszönjük az önzetlen felajánlásokat: a

Balatonfûzfõi Balaton Bob Szabadidõparknak az in-

gyenjegyeket, a Papirusz papír-írószer boltnak a csoma-

golópapírt, Magyar Brigittának az üres dobozokat,

Vaszari Alexandrának a plakátokat, Molnár Edinának a

rengeteg játékot, csecsebecsét, édességet, az Együtt Vá-

rosunkért Baráti Társaságnak a rengeteg Mikulás cso-

magot, Punk Jánosnak a sok szaloncukrot. Továbbá

Tóth Bernadettnek, a Tündér Használt Játékbolt felaján-

lásait! Köszönjük Szûcsné Lendvai Alexandrának, Hor-

nung Lillának, Stéber Katának, Harcos Hajnalkának,

Szabó Reginának, Pohl Bernadettnek, Földi Melittának

és Nikolettnek, Horváth Ibolyának, Krausz Petrának,

Farkasné Tóth Terkónak, Erdélyiné Adrinak, Tóth Zsu-

zsának, Mészárosné Kudar Bernadettnak, Somogyi Ani-

kónak, Keresztes Antal Renátának, Takácsné Pethõ Évá-

nak, Keserû-Punk Györgyinek, Tolner-Szalai Barbarának,

Gerõfiné Mészáros Anitának és Gerõfi Rolandnak, Var-

ga Károlynénak, Monse Lászlónénak, Monséné Egri

Kittinek, Földing Andreának, Slemmer Istvánnénak,

Mátyásné Hajdú Georginának, Czvitkovics Andreának,

Józsáné Bakó Nikolettnek, Molnár Évának, Keresztesné

Ámán Évának, Téli Dávidnak, Nyírõ Ritának, Havadi

Marikának az önzetlen adományaikat!

Valamennyi felajánlás jó helyre került, boldog gazdá-

ra lelt! Mindenkinek hálásan köszönjük, hogy mellénk

álltak és önzetlenül segítették az akció sikerét!

Jónásné Babai Angelika

Rajzpályázat 
a cipõsdoboz akció 

folytatásában

A cipõsdoboz akció szervezõi rajzpályázatot

hirdettek azon gyerekek számára, akik kaptak vagy

éppen adtak ajándékot az akció során. Részt vettek

a rajzpályázaton a helyi óvodákba járó gyerekek is,

akik szintén kaptak ajándékokat karácsony elõtt,

hiszen a bedobozolatlanul maradt felajánlásokat a

szervezõk az óvodáknak juttatták el. A rajzokat

végül óvodánként díjazták, az alábbi eredmény

született:

Süni Napközi Otthonos Óvoda:

1. Sztankovics Máté

2. Csonnó Krisztina Erika 

3. Balogh Patrik 

Különdíj:

Jónás Ágnes Csenge az ábrázolás mód és kitöltés miatt

Hétszínvirág N.O. Óvoda és Bölcsõde:

1. Keresztes Norbert

2. Csibra-Nagy Réka

3. Lõrincz Laura 

Különdíj:

Dohar Kiara technika és ábrázolás miatt

Gratulálunk a díjazottaknak!
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Gazdag programok, optimista tervek és a tagság részérõl jött

sok-sok ötlet tette hangulatossá az év elsõ (és majdnem utolsó)

klubgyûlését. Készültünk a gyógyfürdõkbe, 3 napos kirándulást

szerveztünk Nagyatád és környékére. Farsangi mulatság, nõ-

nap és férfinap, húsvétra tojásfa, április utolsó napján májusfa

állítás. A Peremartoni Napok fõzõversenyén  böllérmájas után

vörösboros öblítés. Egy operettszínházi mûsor, a János Vitéz

címû zenés elõadás megtekintése is szerepelt a terveink között.

Ezekbõl bizony semmi sem teljesült.

Január 12-én a Doni Hõsökre emlékeztünk, nem sejtve, hogy

ez lesz az év egyetlen olyan programja, amikor még minden

megkötöttség, félelem és tisztes távolság tartása nélkül lehe-

tünk együtt.

Februárban a farsangi készülõdést már beárnyékolták a Kí-

nából érkezõ hírek a járvánnyal kapcsolatban, de még akkor azt

hittük, hogy pár héttel elnapoljuk a maszkabált, és ennyi. Mint

tudjuk nem ennyi volt.

4 hónap bezártság után fontos esemény történt Berhida éle-

tében elkészült a kerékpárút. Mi nyugdíjasok ugyan már nem na-

gyon ülünk biciklire, de Purger Emilné, Éva megmentette a

mundér becsületét. Nagy lelkesedéssel „kerekezett”a megnyi-

tón a sok fiatallal együtt. Bravó Éva!!

Közben a Mûvelõdési Ház is kinyitott egy kis idõre, a bát-

rabbakkal 2 alkalommal szerveztünk „csonka” klubgyûlést, ami

inkább csak baráti beszélgetés volt maszkkal az arcunkon és

tartva az elõírt távolságot.

Augusztus végén az ÖBE szervezésében kreatív kiállításon

mutatták meg a város asszonyai, mivel töltötték idejüket a ka-

rantén alatt. Kovács Zoárdné festett képeivel, Lajosfalvi

Józsefné foltvarrásos technikával készült takarókkal vett részt

a tárlaton. Gratulálunk!

Október 6. a gyalogló világnap. Évek óta követve a hagyo-

mányt, mi is beneveztünk egy túrára. Most a szomszéd telepü-

lést, Sólyt céloztuk meg. A 20 fõbõl álló kis csapat zöme „csak”

buszról ismeri a falut, így nagy érdeklõdést váltott ki a nemrég

felújított református templom és a kálvária. Ha férfiak is lettek

volna a csapatban, bizonyára meglátogatjuk a szõlõhegyet is..na

de majd legközelebb.

Mivel a szigorú karanténszabályok nem tették lehetõvé a

csoportosulást, gondot okozott a Betlehem felállítása, de némi

szervezéssel Gerõfiné Anita támogatásával, Lajosfalviné Ági

irányításával, Magyar Laci, Nagy Zsolt és a TESZ-es fiúk köz-

remûködésével sikerült megépíteni. Szép gesztus volt, sikerült

a karácsony évek óta megszokott hangulatát a térre varázsolni.

Sajnos veszteség is érte klubunkat. Részvéttel emlékezünk

örökös tagunkra Szaloki nénire, mindenki Rózsikájára és Ger-

gely Ferencre.

Az év során kétszer kaptunk az élelmiszerbanktól Babai Já-

nos közvetítésével adományt, ami citromlevet, zabkását, kon-

zervkukoricát, desszertet tartalmazott. A Peremartoni Részön-

kormányzat kézfertõtlenítõ folyadékot juttatott el hozzánk.

Vezetõségünk minden tagunknak szaloncukrot ajándékozott

egy kis szívmelengetõ jókívánság kíséretében. Köszönjük.

Végül még egy kis fény ebben a rendkívül szürkére sikere-

dett téli hangulatban: az Õszi Napfény és a Búzavirág Népdal-

kör egyesített csapata bejutott a Vass Lajos Népzenei verseny

döntõjébe!

Kívánunk minden tagunknak, minden olvasónknak, Berhida

összes lakójának vírusmentes, békés, boldog 2021-es évet.

Székely Lajosné

ÕSZI NAPFÉNY NYUGDÍJAS KLUB
(Az a fránya 2020-as év)

Kétszer ad, aki gyorsan ad
Így tartja a magyar szólás, utalva arra, hogy még a legcseké-

lyebb, ám a késlekedés nélküli segítségnek is meghatványozó-

dik az értéke, mert általa elkerülhetõek a még súlyosabb károk.

Nem véletlenül volt ez a mottója annak az adventi adománygyûj-

tésnek, amit a tûzkárt szenvedett, berhidai család megsegítésé-

re szervezett az Együtt Városunkért Baráti Társaság.

Mint ismert, december elején tûz ütött ki Berhidán egy Kos-

suth utcai családi házban. A hálószoba fölötti tetõszerkezet bo-

rult lángba, s az ott alvó Pál házaspár a kutyájuk jelzésének kö-

szönheti, hogy idejében kimenekülhettek a lángokban álló há-

zukból. A kiérkezõ tûzoltók megfékezték a tüzet, így az ottho-

nuk egy része viszonylag épségben maradt, viszont az anyagi

kár így is tetemes lett: házuk több mint fele gyakorlatilag lak-

hatatlanná vált. Noha volt biztosításuk, de a kifizetések sokáig

váratnak magukra, ezért a családnak nagy szüksége volt a gyors

segítségre. A berhidai emberek már számos esetben bizonyí-

tották, hogy nem áll tõlük távol a jótékony adakozás. A gyûj-

tést nem a család kérésére, hanem önként szervezték, de mint

Pál Attiláné fogalmazott, ebben a helyzetben a legkisebb támo-

gatást is roppant hálásan fogadták. Többen pénzadománnyal,

mások fizikai munkájukkal segítettek valamelyest lakhatásuk

helyreállításban. A tûz oltása során keletkezett törmelék össze-

gyûjtésében és eltávolításában a helyi polgárõrök is részt vet-

tek, Punk János önkormányzati képviselõ pedig egy rakodó-

géppel és néhány önkéntessel segített. Pál Attiláné lapunknak

elmondta, hogy azóta családi segítséggel sikerült a sérült tetõ-

szerkezetet kicserélni és befóliázni, így végre nem áznak be,

átvészelhetik a telet, aztán márciusban nagy munka vár még rá-

juk, mert a ház másik részének tetõszerkezetét is újjá kell épí-

teni, a tûz ott is jelentõs károkat okozott a gerendákban. Remé-

lik, hogy addig a biztosító kártérítése is megérkezik. Hozzátet-

te: nagyon jól esett nekik, hogy a karácsonyi készülõdés köze-

pette is olyan sokan segítségükre siettek, minden adománynak

nagyon megörültek, megérintette õket a berhidaiak összefogá-

sa. Jó volt érezni, hogy nem maradtak egyedül a bajban. Még

egyszer szívbõl köszönik mindenkinek, aki ebben a nehéz hely-

zetben gondolt rájuk és segítette õket a talpra állásban!

Bálint Edit
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Farsangolunk – kicsit másképp
A járványügyi korlátozások miatt a farsangot az idei évben

online tartjuk. Farsang online címmel kétféle kezdeményezést

hirdettünk: 

Farsangi jelmezt fel!: Arra kértük településünk lakóit, hogy

küldjék el magukról kedvenc farsangi jelmezes képüket. A jelme-

zekbõl montázs jelenik meg a facebook oldalon február elején.

Nincs farsang fánk nélkül: Arra kértük városunk lakóit, hogy

osszák meg velünk legkedveltebb, jól bevált, régi fánkrecept-

jeiket fotókkal együtt.

Mindkét programra 2021. január 31-ig lehet jelentkezni a

petofi@berhida.hu-n keresztül.

Az elõzõ években mindkét nyugdíjas klubban beöltözõs far-

sangi mulatságot tartottak a klubtagok, amikor finomabbnál fi-

nomabb szalagos fánkok, csörögék, egérkék, pampuskák ke-

rültek az asztalra. Éppen ezért elsõ lépésként arra kértük váro-

sunk nyugdíjas klubjait, hogy osszanak meg velünk egy-egy

régi fánk receptet.

Szalagos fánk
Hozzávalók (kb. 80 db fánkhoz): 
1 kg liszt, 1 db citrom reszelt héja, 1 csomag vaníliáscukor,

fél dl rum, 5 tojás sárgája, 10 dkg margarin, 5 dkg élesztõ, kb.

¾ l tej, 2 kanál porcukor, csipet só.

Elkészítése: 
Az élesztõt langyos, kb. 2 dl cukrozott tejben felfuttatjuk. A

tálba szitált lisztre ráöntjük az élesztõs tejet, az olvasztott mar-

garint és a tojások sárgáját, a sót, rumot, a maradék tejet, majd

addig dagasztjuk, míg a tészta el nem válik a tál falától.

Az így kapott tésztát letakarjuk, és meleg helyre téve kelesz-

szük a duplájára. Ha a tészta megkelt, vékonyan lisztezett deszkán

ujjnyi vastagságúra nyújtjuk, és kb. 6 cm átmérõjû szaggatóval

fánkokat készítünk. A maradék tésztát összegyúrjuk, újra kinyújt-

juk és kiszaggatjuk. A fánkokat kb. 10 - 20 percig kelesztjük.

A fánkok közepét ujjunkkal elvékonyítjuk, és ezután sütjük

ki forró olajban, de alacsony lángon, kis adagokban. Figyel-

jünk arra, hogy az olajban is dagadni fog! Amikor beletesszük

az olajba, fedõt is tegyünk rá körülbelül két-három percre,

majd megfordítjuk és lassú tûzön a másik oldalát is arany-

barnára sütjük, ekkor már fedõ nélkül.

A kész fánkokat kiszedjük, lecsöpögtetjük, akár egy szûrõ-

kanál is megfelel erre a célra, majd porcukorral megszórjuk, a

közepét pedig lekvárral töltve tálaljuk.

A receptet ajánlja: Simon Ferencné Eta néni, a Berhidai
Nyugdíjas Klub tagja.

Csöröge fánk 
Hozzávalók: 
30 dkg liszt, csipet só, 1 tojás sárgája, annyi tejföl, hogy ki-

csit keményebb legyen, mint a rétestészta.

Elkészítés: 
A hozzávalókat alaposan összedolgozzuk, és 3–4 mm vastag-

ságúra kisodorjuk, majd derelyeszaggatóval kockákra várjuk. A

kockákat középen két helyen bemetsszük és a tészta egyik

csücskét a lyukon áthúzzuk.

Forró, bõ olajban közepes lángon világosbarnára sütjük, pa-

pírtörlõre szedjük és porcukorral gazdagon meghintjük.

Tálaláskor baracklekvárral kínáljuk!

A receptet ajánlja: Varga Józsefné (Hugi), az Õszi Napfény
Nyugdíjas Klub tagja.

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.

Könyvtári hírek

Annak ellenére, hogy többször is be kellett zárnunk a mû-

velõdési házakat és a könyvtárakat is, mozgalmas évünk

volt. 

Mindkét könyvtárban több héten keresztül leltározás

folyt, az elhasználódott és elöregedett könyveket kiselejtez-

tük. Folyamatosan újítjuk az állományt, a tavalyi évben

közel 400 könyv került beszerzésre és városunk lakói több

mint 300 könyvet ajándékoztak könyvtárainknak. Eddig is

igyekeztünk olvasóink kéréseit figyelembe venni a beszer-

zésekkor, ez az idei évben sem lesz másként.

Nemcsak az állományokban történt változás, hanem a

Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtárban ablakcsere is tör-

tént. A munkálatokat követõen nagytakarítást tartottunk és

megragadtuk az alkalmat, hogy változtassunk kicsit a belsõ el-

rendezésen. Átláthatóbb, olvasóbarát módon igyekeztünk

rendszerezni a könyveket és a folyóiratokat. A peremar-

tongyártelepi könyvtárban már a leltározást követõen átren-

dezésre kerültek a polcok, jelenleg egy gyermeksarok kiala-

kítását tûztük ki célul. 

Folyamatosan azon dolgozunk, hogy a kötelezõ zár-

vatartás alatt is lehetõséget biztosítsunk olvasóinknak a

könyvtári szolgáltatások igénybevételére. 2020 tavaszán

„Karanténkönyvtár” néven többen is megismerkedhettek a

rendhagyó kölcsönzési formával. Idén a „Könyvtár a fotel-

bõl” elnevezést kapta a kezdeményezésünk. Olvasóinknak

nem kell mást tenni, mint kiválasztani az online közzétett

listából a kívánt könyveket, e-mailen vagy telefonon eljut-

tatni hozzánk a kérést és idõpont-egyeztést után a mûvelõ-

dési házak elõtt át is lehet venni azokat. További informá-

cióért látogassanak el közösségi oldalunkra!

Sok mindenen alakítottunk tavaly, DE van, ami nem vál-

tozott és nem is fog változni! Továbbra is ingyenes a beirat-

kozás és (újranyitás után) az internethasználat is. Ezek után

is figyelünk az olvasóink igényeire és igyekszünk minden

könyvkérésnek eleget tenni. Ebben az évben is több könyv-

tári programmal készülünk a gyermekeknek és a felnõttek-

nek egyaránt. Amíg nem találkozhatunk személyesen, ad-

dig online formában szeretnénk kicsit megtörni a monoton

hétköznapokat és ebben a nehéz helyzetben egy kis kikap-

csolódási lehetõséget ajánlunk mindenkinek.

Reméljük minél hamarabb újra találkozhatunk, de addig is

#maradjunkkapcsolatban!

Velegi Brigitta

Felhívás
„A szülõföld szálai örök összekötõk a tájjal és a földdel,
amibõl az ember lett, és amivé lesz, és nem szakadnak
el soha” (Fekete István)

Az Összefogással Berhidáért Egyesület Történetek
Berhidáról címmel történetíró pályázatot hirdet. A mû el-
követõje lehet kisiskolás, középkorú vagy akár szépkorú is.

Korosztálybéli megkötés nélkül várjuk a pályamunkákat.
Régi idõk eseményeire lennénk kíváncsiak. Ha valaki

a tarsolyában lapul egy-egy érdekes történet falusi disz-
nóvágásról, jó hangulatú családi szüretekrõl, az aratási
munkálatokról, berhidai lakodalmas szokásokról, kará-
csonyról, vagy bármirõl amit érdekesnek talál, az ne haboz-
zon megosztani velünk!

Most itt az alkalom, hogy a település lakói emlékeiket
megoszthassák másokkal!

Az elsõ öt beérkezett mû jutalomban részesül. 
Beadási határidõ: 2021. február 28. 
Cím: osszefogassal@citromail.hu, vagy Turcsányi

Istvánné, Berhida, Jázmin u. 20.
A pályázónak meg kell szereznie a történetben azono-

sítható bármely 18 éven felüli személy írásbeli hozzájáru-
lását. (Vagy csak keresztnévvel szerepeljenek a történet-
ben résztvevõ szereplõk.)

A pályamûvekre kérjük ráírni az író nevét, életkorát,
címét, telefonszámát, e-mail címét!

Turcsányi Istvánné ÖBE elnök
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KÖZÉRDEKÛ CÍMEK, TELEFONSZÁMOK
BERHIDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL

8181 Berhida, Veszprémi út 1–3.
Alközponti telefon: 06-88-596-580
Tel: 06-88-585-620
E-mail: berhida@berhida.hu

Polgármester: Pergõ Margit
Ügyfélfogadás: szerda 8.00 – 17.30 óráig
E-mail: polgarmester@berhida.hu

Jegyzõ: Dr. Guti László
Ügyfélfogadás: szerda 8.00 – 17.30 óráig
E-mail: jegyzo@berhida.hu

Hatósági Iroda
Szabó Nikolett irodavezetõ
E-mail: hatosagi@berhida.hu

Pénzügyi Iroda
Zakor Tünde irodavezetõ
E-mail: penzugy@berhida.hu

INTÉZMÉNYEK

Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola
8181 Berhida, Kossuth Lajos u. 11.
Tel.: 06-88-586-680
E-mail: adyiskola@altisk-berhida.sulinet.hu

Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
8182 Berhida-Peremartongyártelep, 
Ibolya u. 4.
Tel.: 06-88-586-560, 06-88-586-561
E-mail: 
rakocziferencperemarton@gmail.com

Süni Napköziotthonos Óvoda
8181 Berhida, Bezerédi u. 2.
Tel.: 06-88-455-181
E-mail: suniovoda@gmail.com

Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsõde
8182 Berhida-Peremartongyártelep, 
Ibolya u. 1.
Tel.: 06-88-455-270

Berhidai Mûvelõdési Ház és Könyvtár
8181 Berhida, Kossuth L. u. 18.
Tel.: 06-88-455-400
Email: kulturhaz@berhida.hu

Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár
8182 Berhida-Peremartongyártelep, 
Orgona u. 2.
Tel.: 06-88-455-265
Email: petofi@berhida.hu

Berhidai Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat
8181 Berhida, Veszprémi út 1–3.
Tel.: 06-88-455-153
Email: csaladsegitokozp@gmail.com

Idõsek Nappali Ellátása – Idõsek Klubja
8181 Berhida, Hõsök tere 38.
Tel.: 06-88-455-576

Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet
8181 Berhida, Veszprémi út 1–3.

Tel.: 06-88-595-600

E-mail: tesz4@upcmail.hu

Pap Kovách Gábor Református Idõsek 
Otthona
8182 Berhida-Peremartongyártelep, 

Harangvirág u. 1.

RENDÕRSÉG, POLGÁRÕRSÉG, 
SEGÉLYHÍVÓ

Várpalotai Rendõrkapitányság Berhidai
Körzeti megbízott Csoport Irodája
8182 Berhida-Peremartongyártelep, Szegfû u. 1.

Borsos Dávid rendõr fõtörzsõrmester 

06-30/600-8055

Berhida Városi Polgárõrség Egyesület
8182 Berhida-Peremartongyártelep, 

Orgona u. 1–3.

Kovács Attila elnök tel.: 06-30-621-5802 

(24 órás telefonügyelet)

Segélyhívó számok

Mentõk: 104

Tûzoltóság: 105

Rendõrség: 107

Segélyhívó központ: 112

ORVOSOK, VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT,
GYÓGYSZERTÁR

Háziorvosi Szolgálat
Dr. Rónay Barnabás - háziorvos

8181 Berhida, Hõsök tere 34.

Tel.: 06-88-455-040,

06-30-381-8393

Dr. Izsák Dénes - háziorvos

8182 Berhida-Peremartongyártelep, Szegfû u. 3.

Tel.: 06-88-789-160

Gyermek háziorvosi rendelés
Dankáné Dr. Csontai Erzsébet- gyermekorvos

8181 Berhida, Hõsök tere 38.

Tel.: 06-88-455-344

8182 Berhida-Peremartongyártelep, 

Szegfû u. 3.

Tel.: 06-88-455-538

Sürgõs esetben elérhetõ munkanap: 

8.00-16.00 óra között: (mobil) 06-20-475-2114

Központi ügyelet
8100 Várpalota, Felsõinkám u. 1.

Tel.: 06-70-370-3104

Hétköznap: 16.00-08.00, 

hétvége és ünnepnap: 08.00-08.00

Fogorvosi rendelés
Dr. Gyûrûs Ervin Ferenc

8182 Berhida-Peremartongyártelep, Szegfû u. 3.

Tel.: 06-70/587-5061

Vérvétel
Svolik Klára

Idõpontkérés az alábbi telefonszámon:

Tel.: 06-70-379-0425

Védõnõi Szolgálat
Bodnár Lajosné, Csányi Ramóna Mária -

védõnõ

8181 Berhida, Hõsök tere 38.

Tel.: 06-88-455-723

Székelyné Kendi Ildikó - védõnõ

8182 Berhida-Peremartongyártelep, Szegfû u. 3.

Tel.: 06-88-454-502

Állatorvosi Rendelõ
Dr. Koller István állatorvos

8181 Berhida, Veszprémi út 15.

Tel.: 06-70-948-8191, 06/20/318-8191

Diana Patika
8181 Berhida, Bezerédi u. 7.

Tel.: 06-88/454-652

Balaton Gyógyszertár 
Peremartongyártelepi Fióktelepe
8182 Berhida-Peremartongyártelep, Szegfû u. 3.

E-mail: balatonpatika@upcmail.hu

EGYHÁZAK

Római Katolikus Plébánia Hivatal
8181 Berhida, Hõsök tere 2.

Felker Zsolt plébániai kormányzó

Tel.: 06-88-455-049, 06-20/823-0702

E-mail: felkerzsoltatya@gmail.com

Berhidai Református Egyházközség
8181 Berhida, Kálvin tér 1. 

(személyesen vasárnaponként 

9 órai istentisztelet elõtt és után)

E-mail: viraghsandor65@gmail.com

POSTA

Berhida
8181 Berhida, Kossuth L. u. 18.

Tel./fax: 06-88-595-650, tel.: 06-88-595-651

Peremartongyártelep
8182 Berhida-Peremartongyártelep, Szegfû u. 1.

Tel.: 06-88-586-520

HIBABEJELENTÉS

Bakonykarszt Zrt. Várpalota 
Hibabejelentés
(24 órás ügyelet)

Tel.: 06-88-471-710

E-on hibabejelentés
Tel.: 06-80-533-533

Vertikál Zrt.
8154 Polgárdi, Szabadság u. 26.

Tel.: 06-22-576-070

E-mail: info@vertikal.hu
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